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intela ■ Se impune re
glementată califi
carea cadrelor teh
nice din coopera
tivele agricole de 
producție ■ Supor
tul înaltei produc
tivități în exploa
tarea minereului
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Calitatea mărfurilor TUNE

de folosință îndelungată
LUL
TUFĂR

prin prisma comerțului a fost stră

In 1966, primul an al cincina
lului, în industria bunurilor de 
larg consum s-au depus efor
turi susținute pentru satisface
rea în condiții mai bune a ce
rerilor populației, concretizate 
in lărgirea gamei de sortimen
te, fabricarea unor produse de 
calitate, cu valoare de între
buințare ridicată. Totuși, în re
petate rînduri, pe poarta uni
tăților producătoare au ieșit 
produse de calitate scăzută, 
cu însușiri neconforme norme
lor în vigoare. Ca urmare, 
comerțul le-a respins, oprind 
Introducerea lor în circuitul 
economic. In legătură cu cau
zele refuzurilor de mărfuri și 
consecințele acestora, ne răs
punde tov. ing. Dumitru 
NICULESCU secretar ge
neral In Ministerul Comerțului 
Interior.

Filatura românească de bumbac din Capitală : linia mașinilor de răsucit. Foto : Agerpres

puns cu
123 de zile
mai
devreme

— De la ce considerente por
nesc organele comerțului cînd 
procedează la refuzurile de 
mărfuri ?

— întrebarea e utilă și necesară, 
întrucît, nu de puține ori, între
prinderile producătoare ne repro
șează că sîntem prea exigenți, că 
atunci cînd comerțul are de ales 
între mai multe surse de aprovi
zionare, el e dispus să facă „mof
turi”. Refuzăm, în general, produ
sele cu defecte vizibile de calitate, 
sau pe cele care, chiar dacă nu au 
asemenea defecte, nu corespund 
standardelor sau normelor interne. 
Respingerea mărfii de calitate scă
zută este firească, deoarece comer
țul nu poate acoperi cîtuși de pu
țin defectele de fabricație și nici 
nu îșl permite să introducă în cir
culație produse care ar provoca 
F^une cumpărătorilor. Comerțul nu 
< ifeează calitatea mărfii, ci poate, 
cel mult, să o păstreze.

— Cu alte cuvinte, vina pen
tru mărfurile de proastă cali
tate aparține numai întreprin
derilor...

— Da, dar nu numai lor. Să ex
plic. Indiscutabil, superficialitatea 
controlului interfazic și final sau, 
uneori, chiar formalismul lui, tole
rarea neajunsurilor, a abaterilor de 
la procesul de fabricație, își pun 
amprenta asupra calității produse
lor finite. Pentru toate acestea, răs
punzătoare este conducerea între
prinderii respective. Așa de pildă, 
în anul trecut, la „Electronica” din 
Capitală s-au înregistrat, de către 
controlul permanent al comerțului 
în uzină, ca necorespunzătoare 
peste 2 000 din televizoarele fabri
cate, iar la circa 8 000 din radiore
ceptoare s-au constatat defecțiuni 
mecanice. Numai după remedierea 
tuturor defecțiunilor s-a admis li
vrarea acestor produse către uni
tățile comerciale. Răspunzătoare 
pentru calitatea slabă a unor pro
duse, precum și pentru tentativa 
de a le strecura în magazine, deci 
la cumpărător, se fao și condu
cerile uzinei „6 -i!
întreprinderilor 
trică"-Fieni, „Electromotor“-Timi- 
șoara, Uzinei mecanice Cugir. Anul 
trecut, în sectorul metalo-chimic, 
mobilă și materiale de construcții, 
căci despre aceste produse este vor
ba, s-au consemnat refuzuri de zeci 
de milioane lei.

— Puteți înfățișa, pe scurt, 
aceste defecte ? Dacă da, a- 
tunci v-am ruga să dați răs
puns și la următoarea întreba
re : sînt aceste defecte greu de 
înlăturat sau inevitabile 7

— La televizoare sînt frecvente 
lipiturile defectuoase și contactele 
imperfecte, defecțiunile de reglaj, 
iar tuburile defecte ocupă 42 la 
sută în volumul dereglărilor. în ce 
privește radioreceptoarele, defecți
unile se localizează în felul urmă
tor : 30 la sută mecanice, 20 la sută 
la subansamble, 10 la sută reglare 
incorectă, iar 9 la sută la montaj. 
Acestea toate nu sînt de neînlătu
rat. Ele se datoresc, în ultimă in
stanță, neglijenței, superficialității 
și poate chiar incompetenței unor 
muncitori și tehnicieni de la „Elec
tronica”, îngăduinței cu care se pri
vește aici calitatea slabă a anumi
tor produse. Deși a primit de mult 
timp utilajele necesare instalării 
camerei surde — pentru măsura
rea caracteristicilor electroacustice

Convorbire realizată de 
Petre NEDELCU 
Viorel SĂLĂGEAN

ÎN CONSTRUCȚIE

Fabrica
de con
fectii din 
Craiova

Martie-Zărnești, 
„Steaua elec-

Spre sfîrșitul acestui an, 
într-o zonă pitorească a Cra- 
iovei, constructorii și mento
rii vor da în folosință un 
important obiectiv al industriei 
ușoare: o nouă fabrică de 
confecții. Tov. Laurențiu De- 
metrescu, inginer șef al șantie
rului, ne-a informat că vii
toarea fabrică, în care vor 
lucra circa 4000 de salariati 
(în majoritate femei), este o 
realizare îndrăzneață și reu
șită a proiectanților 
I.P.I.U. București, 
centrală, care va 
secțiile și atelierele de fa
bricație, înaltă de 40 m, va 
fi compusă din parter plus 
6 etaje. Fiecare încăpere a fost 
amplasată astfel ca fluxul teh
nologic să se desfășoare normal 
și fără întreruperi, atît în pro
ducție, cît și în transportul 
intern. Secțiile și atelierele 
vor fi deservite de lifturi ra
pide de mare capacitate. Mun
citorii de la toate etajele vor 
avea la dispoziție grupuri so
ciale. Pe terasa ultimului 
etaj va fi construită o sală 
specială destinată contractării 
confecțiilor. Aici vor fi ame
najate permanent pentru 
clienți expoziții și colecții de 
confecții.

Fabrica va fi înzestrată cu 
utilaje din cele mai moderne 
și de înaltă tehnicitate: ma
șini și linii automate de spă- 
luit și finisaje, presinguri cu 
aer comprimat, stelaje ru
lante pe categorii de confec
ții etc. Centrala termică a 
fabricii va asigura energie 
nu numai nevoilor curente 
ale producției de confecții, ci 
ea va alimenta și celelalte uni
tăți industriale, instituții, cît și 
locuințe din zona în care a 
fost amplasată.

O dată cu intrarea în produc
ție a fabricii 
să-și înceapă 
incinta sa un 
cantină cu autoservire pentru 
2000 de persoane, un cămin și 
o creșă pentru 200 de copii ai 
salariaților, chioșcuri alimen
tare și altele.

Noul obiectiv, care va îm
bogăți harta industrială a 
Craiovei, va produce pentru 
nevoile populației o largă 
gamă de confecții din țesă
turi de lînă, bumbac, cînepă 
etc. pentru toate vîrstele.

V. DELEANU 
corespondentul „Scînteii"

de la 
Clădirea 
adăposti

sînt prevăzute 
activitatea în 

dispensar, o

(Continuare în pag. a III-a)

UMANITATEA
SPITALULUI

Acad. prof.
dr. Th. BURGHELE opinii

Sîmbătă, in jurul orei 
15, pe șantierul noilor căi 
de comunicafii din zona 
sistemului hidroenergetic 
și de navigație de la Por
țile de Pier a fost stră
puns tunelul Tufăr, ulti
mul din cele 10 cuprinse 
pe distanța de 23 kilome
tri; cit măsoară noul tra
seu al căii ferate.

Momentul întâlnirii bri
găzilor de mineri conduse 
de Constantin Sîrghie și 
Brîno Kuhmăr a avut loc 
cu 123 de zile mai devre
me, fiind astfel stabilit un 
record in săparea acestor 
tuneluri. Străpungerea 
Tufărului, care străbate un 
masiv muntos de peste 
400 de metri lungime, 
marchează, totodată, exe
cutarea a circa 60 la sută 
din lucrările de construc
ție a căii ferate, fiind ter
minate pînă acum infra
structurile la toate cele 
18 viaducte. Un bilanț rod
nic însoțește această rea
lizare a constructorilor : 
susținerea galeriilor tune
lului prin ancore și săpa
rea secțiilor pe faze de 
execuție a avut ca rezul
tat economisirea unor ma
teriale a căror valoare se 
ridică la aproape un mi
lion lei.

Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele : se lucrea
ză la montarea turbo-compre- 
sodrelor fabricii de amoniac.

Foto : R. Costln

In ziarul de azi

■ Modalități de
potențare a forței
de creație a pro- 
iectanților ■ Faptul 
divers Bl în atenția
noilor posesori de 
autoturisme ■ O
întrebare promo
ției 1967: Cîți vă
veți consacra știin
țelor moderne ? 
■ Cronica teatrală
— Un Hamlet de
provincie ■ Sport

Un deziderat

contemporan:

COOPE
RAREA

TEHNICO

INTERNA
TIONALĂ

spitalului și a profesiu- 
în sensul cel mai larg 
este un imperativ al 
care le trăim ; ea tre-

Umanizarea 
nii de medic 
al cuvîntului 
timpurilor pe 
buie să constituie pentru fiecare con
ducător de unitate, pentru fiecare me
dic șef de secție și pentru toate ca
drele ce-1 deservesc o preocupare de 
fiecare clipă. .

încă de la al IX-lea congres al Fe
derației internaționale a spitalelor, care 
a reunit specialiști din întreaga 
lume, s-a arătat că de cînd medicina 
s-a angajat pe calea unei specializări 
din ce în ce mai dezvoltate, iar în
grijirile spitalicești au devenit din ce 
în ce mai complexe, este tot mai 
greu să ne amintim că bolnavul nu 
este un caz clinic, ci, înainte de toate, 
o ființă umană, o persoană care are 
caracterele sale proprii, gusturile sale 
particulare, speranțele și neliniștea ei. 
Se uită prea repede că vindecarea fi
zică depinde în mare parte de echili
brul mintal. Ființa umană trebuie 
să fie deci în centrul preocupărilor 
noastre. Care sînt reacțiile sale față 
de maladie și față de spitalizare, prin 
ce mijloace spitalul îi poate produce 
încredere, îi poate risipi preocupările 
și îi poate aduce liniștea de care are 
nevoie ? Cum trebuie satisfăcute do
rințele lui, veghindu-se, în același 
timp, la buna funcționalitate a spita
lului ? Acestea sînt probleme de bază 
ce trebuie urmărite neîncetat de orice 
medic.

Bolnavul nu așteaptă din partea ad
ministrației spitalului exclusiv un pat 
și serviciul meselor ; el nu așteaptă de 
la medicul ce-l îngrijește numai ex- 
plorații funcționale, instrumentale sau 
îngrijiri obișnuite ; și nici de la per
sonalul ajutător numai aplicarea stric
tă a prescripțiilor medicale. Bolnavul 
așteaptă, cu drept cuvînt, mai mult 
din partea spitalului. îndeplinirea ce
rințelor lui în condițiile cele mai co
respunzătoare constituie latura uma
nă a activității unităților noastre.

în cadrul efortului neîncetat de a 
crea condiții cît mai bune bolnavilor 
internați în diferite unități sanitare, 
problema păstrării unui contact per
manent al suferindului internat 
familia lui, cu prietenii lui 
de foarte mare însemnătate,
altfel, însăși practica medicală 
modernă are în vedere nu numai

cu 
este 
De

(Continuare in pag. a V-a)

de Tam DALYELL 
deputat laburist, membru 

al Comitetului pentru știință 
și tehnologie al Camerei 

Comunelor

In căutarea
timpului pierdut

Nu stă în intenția noastră să reluăm, pe alte coordonate, 
strădania romancierului francez Marcel Proust de a reînvia, 
prin „fluxul memoriei1', contururile unor amintiri tocite de 
gresia dură a anilor. Am urmărit un țel mai puțin abstract: 
să căutăm împreună cu cei solicitați a răspunde Ia ancheta 
noastră, „canalele de scurgere" irațională a timpului liber.

Despre valoarea timpului în viața oamenilor s-au enun
țat, de-a lungul veacurilor, cugetări profunde — de la Virgi- 
liu cu al său „Fugit irreparabile tempus", la Shakespeare, cu 
tulburătoarea sa chemare : „De ce n-alegi mai bune căi 
să-nirîngi în crunt război despotul Timp... sau Ia prover
bul milenar : „Vremea anevoie vine și fuge numaidecît".

O precizare inițială : e vorba nu de cheltuielile obligatorii 
de timp pe care le necesită traiul cotidian într-o urbe mo- 
aernă, ci de irosirile absurde, de locurile unde secundele, mi- 
nutele, orele atît de prețioase sînt devorate cu feroce indife
rența, traducîndu-se pînă la urmă într-o autentică și dure
roasa hemoragie de timp.

Sclerozarea

unor artere

vitale
Poate că am fi renunțat 

la acest aspect. S-a scris 
atît de mult în ultima vre
me pe această temă incit 
o intervenție în plus poate 
părea banală și superfluă.

Și, totuși, pînă la urmă 
nu ne-am îngăduit să-l 
ignorăm deoarece majori
tatea covîrșitoare a celor 
ce ne-au răspuns la an
chetă (peste 90 la sută) 
văd în proasta funcțio
nare a rețelei de tramvaie, 
troleibuze, autobuze, în 
sclerozarea acestor arte
re vitale ale orașului, o 
sursă principală a pierde
rilor de timp.

Am solicitat în această 
privință și părerea unui 
sociolog și statistician, to
varășul Marinaclie Vasi- 
lescu, director general
adjunct la Direcția Cen
trală de Statistică :

„Fisurile care se produc 
în folosirea timpului au, 
într-adevăr, o acțiune de 
progresivă subminare, în
tocmai ca acțiunea dis
tructivă a cariilor. Este 
cazul, de pildă, cu chel
tuielile exagerate de 
timp pentru deplasările 
între domiciliu și locul de 
muncă. Cercetările asupra 
„bugetului de timp", în
treprinse în anii prece
dent la un număr de 
2 000 de muncitori, ne- au 
furnizat i 
velatoare 
în medie, 
citor (din

unele date re- 
A reieșit că, 

, fiecare mun- 
cei aproape

o jumătate de milion care 
lucrează în întreprinderile 
Capitalei) cheltuiește 
pentru deplasarea la lo
cul de muncă șl înapoi o 
oră șl zece minute, din 
care aproape jumătate se 
poate înscrie la rubrica 
„cheltuieli exagerate". 
Dacă numai o cincime din 
acest timp ar fi economi
sit printr-o mai bună func
ționare a transportului ur
ban, muncitorii bucu- 
reșteni ar beneficia anual 
de un ciștig de aproape 
un milion și jumătate 
zile/om. Ar fi un benefi
ciu nu strict individual, ci 
și social, deoarece s-ar 
reflecta pozitiv in spori
rea timpului consacrat o- 
dihnei, destinderii, pregă
tirii profesionale, lărgirii 
orizontului cultural, avind 
pînă la urmă, consecințe

ancheta socială

evidente și asupra pro
ductivității muncii”.

Oare nu există soluții 
pentru această situație 
inadmisibilă ? Caracteris
tic ni s-a părut faptul că 
fiecare dintre cei anche
tați a oferit nu una, ci o 
mulțime de soluții, dintre 
care nu puține ni s-au 
părut raționale, pline de 
bun simț, în orice caz 
demne de studiat. Nu e 
vorbă de adus luna de pe 
cer, ci de depus un efort 
suplimentar 
de gîndire, 
reu in țața 
cetățean in 
cea mai frecventă : aceea 
de călător.

Unul dintre cei mai pa
sionați interlocutori, ingi
nerul Nedelcu Antonescu 
de la uzinele „Automa
tica", ne-a demonstrat 
că pierde într-un an în 
tramvai circa 400 de ore 
în plus față de timpul 
normal necesar transpor
tului (timp în care ar pu
tea învăța, anual, cîte o 
limbă străină sau ar pu
tea executa în plus 1—2 
proiecte medii). Interlo
cutorul nostru socotește 
bizar faptul că urbaniștii, 
prevăzînd extinderea ora
șului, se preocupă atît de 
puțin de rezolvarea pro
blemelor transportului în 
comun. El a propus, pen
tru reglementarea trans
portului urban actual, să 
se monteze, la capetele 
de linii, ceasuri de pontaj 
„sosire din cursă" și „ple
care în cursă", iar pe 
parcursul traseelor să se

Victor BÎRLĂDEANU

(și practic 1) 
avindu-1 me- 
privirilor pe 
Ipostaza lui

*

Pornesc de la convingerea că 
știința și tehnologia trebuie să 
traverseze frontierele tuturor țări
lor și că, îndeosebi, în acest do
meniu trebuie să existe o circula
ție a ideilor și cunoștințelor între 
vestul și estul Europei, între Ma
rea Britanie și România.

Tntrucît în actualul stadiu al ști
inței și tehnicii nu este de con
ceput ca fiecare țară să țină în 
mod izolat pasul cu progresele în 
aceste domenii pe plan mondial, 
la noi, în Marea Britanie, se pune 
problema cooperării internaționale 
în domeniul tehnologic.

Primul ministru a expus în Ca
mera Comunelor ideile sale cu 
privire la cooperarea infereuro- 
peană în domeniul tehnologiei și 
a preconizat o comunitate tehno
logică a Marii Britanii și „cei 
șase” din Piața comună. O coope
rare care s-ar limita numai la Ma
rea Britanie și „cei șase” ar în
semna implicit privarea de avan
tajele care ar decurge dintr-o lar
gă cooperare pe plan european, 
în cadrul căreia toate țările euro
pene ar avea de dat și de primit 
în domeniile științei și tehnolo
giei.

Astfel unul din cele mai izbu
tite proiecte de colaborare știin
țifică, la care participă fări vest- 
europene, are ca obiect fizica par
ticulelor. La „Consiliul european 
pentru cercetări nucleare” din Ge
neva, unde recent autorul acestor 
rînduri a fost timp de două zile 
oaspete al prof. Wisskopf, activi
tatea constă în pure cercetări de 
fizică a energiilor înalte. Aș vrea 
însă să subliniez că în domenii 
aie științei pure, ca fizica particu
lelor, unde costul echipamentului 
de bază este extrem de mare pe 
cap de om de știință, ar fi mai 
justificat un centru de cercetări 
pentru întreaga Europă. Sau poa
te chiar un centru mondial, la 
care să participe oameni de ști
ință de la „Consiliul european 
pentru cercetări nucleare”, p-ecum 
și de la Dubna. S-ar putea ajunge 
la concluzia că o anumită ramură 
a științei în Europa să capete sti
mularea necesară pe scară mare, 
pentru a fine pasul cu progresul 
lealizaf tn America. De exem-

(Continuare in pag. a Il-a) (Continuare în pag. e Vl-a)
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FAPTUL

Tntr-unul din holurile hotelului Europa din Eforie-Nord Foto : A. Cartojan

Rețele ferate

trebuie să distingem

avis.

Inimă
de tată?

Arh. Gh. SĂSĂRMAN

POSESORI
DE AUTONetimbrată

TURISME

înflăcărare

de

La 
II.

și Veronica). De 
dat un semn de 
trecute, în fami- 
el, Vasile Mihai,

(pe cont 
din Bucu- 
Maia (Ur- 
cuibul de

e vorba 
afacerea

de 
n-a 
S-a 
doi

operațiuni 
mod nejusțifi-

DIVERS
Ca la Moși»•

Vasile Mitrea, excavatorist la 
I.C.F.-Vatra Domei, P. Lăcătuș 
și I. Candrea sînt oameni în toată 
firea. Intr-o duminică, „aghes- 
muiți" fiind, s-au pus pe distrac
ții. Mecanicul a început să-i dea 
huța pe cei doi în cupa excava
torului. Primul, P. Lăcătuș, a ate
rizat cu bine. A doua oară joaca 
s-a sfîrșit prost. Printr-o manevră 
greșită a mecanicului, cupele ex
cavatorului s-au desfăcut, iar I. 
Candrea a căzut fracturîndu-și 
ambele picioare. Cele cîteva clipe 
de distracție îl costă acum o imo
bilizare de trei luni. In ghips. Din 
pricina acestui scrînciob original. 
Invențiile cer sacrificii.

Frații Gheorghe și Aurel 
Monda din Bistrița Bîrgăului, 
cunoscuți recidiviști, au înce
put să opereze în „stil mare". 
Furau șine de cale ferată (de
pozitate în stația Josenii Bîr
găului) și le vindeau cetățeni
lor pentru a le folosi ca grinzi 
la diferite construcții. Clienți 
aveau. Deși 
cale ferată, 
atins punctul terminus, 
schimbat macazul. Cei 
au intrat pe linie moartă. Și 
staționează. Îndelung. După o 
rețea. Tot ferată.

Propunem spre... cercetare o 
ciudată migrație a unor păsări 
hrăpărețe. Zboară 
propriu 1), duminica 
rești, spre comuna 
ziceni) unde îșl au
o zi. Se hrănesc din punga 
cetățenilor creduli care au a- 
parate de radio și televizoare 
defecte. Rîcîie, dau cu pliscul, 
strlcînd mai rău ceea ce era 
de dres șl păcălind oamenii 
(deși în comuna vecină, Fier
binți, există un centru de re
parații autorizat). în schimb se 
întorc cu gușa plină. Le-ar sta 
mal bine în colivie. Să le as
cultăm „trilurile*.  Sînt rara

Șl-a părăsit familia în urmă 
cu 14 ani (soția Ecaterina Mi
hai a rămas la Blaj cu doi 
copii, loan 
atunci nu a 
viață. Zilele 
lia pe care
a abandonat-o s-a petrecut o 
dramă : feciorul său, în vîrstă 
de 17 ani, și-a pierdut viața. O 
telegramă i-a anunțat la Paș
cani (unde locuiește acum) tra
gica întîmplare. Era așteptat 
la înmormîntarea fiului său. 
Nu s-a dus. Ca să verifice 
conținutul telegramei, a tele
fonat la Sfatul popular din 
Blaj. Atît. De moartea fiului 
său nu l-a durut inima. Dar 
o fi avînd cu adevărat inimă 7

Nu erau filateliste. Deși făceau 
afaceri cu timbre poștale. In com
binație erau Adriana Pascal, re
gistratoare la Țesătura-Iași, și Ma
ria Spiridon, funcționară la poștă. 
Împreună au sustras din cores
pondența filaturii ieșene timbre 
în valoare de 16 000 lei. Fapta 
lor era, firește, nelegală, așa că 
au fost expediate justiției. Reco
mandat. Aci au fost „francate" 
cu 4 și respectiv 2 ani... (Plus 
taxa de... timbre).

S-a certat cu soția șl s-a 
supărat foc. Foc 7 Poate de 
aici și ideea. C. Călugăru (str. 
Barajul Cucuteni, bloc. M.-5) 
a stropit mobila cu benzină și 
i-a dat... chibrit. Să facă omul 
dovada că este bărbat și stă- 
pîn. Acum nu e decît pacient. 
Pentru că s-a ars și el. 
propriu. Arsuri de gradul

Rubrică redactată
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan CINICA 

cu sprijinul corespondenților 
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Direcția pentru sistematizare, 
arhitectură și proiectarea con
strucțiilor — Constanța face parte 
dintre organizațiile de proiectare 
cu bune rezultate în activitate. 
Anul trecut ea Și-a depășit planul 
cu 18,64 la sută, predînd în bune 
condiții documentațiile contrac
tate și chiar un număr din proiec
tele anului 1967. Printre obiecti
vele mai importante realizate se 
numără schița de sistematizare a 
orașului .Constanța, studiul rețelei 
de localități din regiunea Dobro- 
gea, proiectele pentru ansamblul 
de locuințe „Abator", casa de 
mode din Constanța, campingul cu 
1 000 de locuri de la Costinești, 
complexul hotelier cu 1088 de 
locuri și restaurant la Histria. Suc
cesele obținute dovedesc o bună 
organizare a muncii. Totuși, după 
cum rezultă din discuțiile pe care 
le-am avut recent cu specialiștii 
de acolo, „mai există importante re
surse interne, insuficient folosite în 
prezent, a căror punere deplină 
în valoare ar putea duce la o 
creștere simțitoare a capacității de 
proiectare.

D.S.A.P.C.-Constanța dispune de 
un valoros activ de arhitecți și in
gineri, specialiști cu o calificare 
superioară, stăpînind o măiestrie 
profesională pe măsura obiective
lor însemnate pe care le au de 
rezolvat. Se știe însă că nu toți 
salariații unei organizații de proiec
tare sînt1 angajați direct în pro
cesul de elaborare a documentației 
tehnico-economice; o bună parte 
a acestora are menirea de a asi
gura condițiile optime de desfășu
rare a procesului însuși. Criteriul 
utilității unor funcțiuni auxiliare 
îl constituie măsura în care ele 
servesc~ proiectării, iar dovada 
eficacității lor e reprezentată de 
gradul de descongestionare a per
sonalului cu calificare superioară 
de muncile secundare, necreatoare.

Se afirmă că raportul între nu
mărul proiectanților cu pregătire 
superioară și al celor cu pregătire 
medie ar trebui să atingă, în etapa 
actuală, valoarea medie globală de 
1 :2. Aceasta înseamnă că munca 
fiecărui arhitect sau inginer tre
buie, în general, să fie secondată 
de aceea a doi tehnicieni și dese
natori. Cadrele superioare vor 
defini o concepție pe care ceilalți 
o vor detalia și reda grafic. După 
cum afirma RUDY RECHLER, șeful 
serviciului plan și organizarea 
muncii, la D.S.A.P.C.-Constanța ra
portul respectiv se menține sub 
1 :1,5. Desigur, este vorba de o 
medie; in colectivul condus de 
arh. GH. TOFAN,, de exemplu, lu
crează patru arhitecți și numai 
un desenator și un tehnician. 
Munci care nu cer o pregătire 
superioară sînt îndeplinite de arhi
tecți sau ingineri, limitîndu-le ast
fel timpul rezervat creației. Se 
întîmpină dificultăți serioase în re
crutarea cadrelor cu pregătire me
die. „In privința tehnicienilor — ne 
spune arh. GH. DUMITRAȘCU, di
rectorul D.S.A.P.C., s-a creat o si
tuație greu de calificat. Majoritatea 
lor sînt absolvenți ai unor școli 
tehnice, dar nici prin titulatură, 
nici prin încadrare ei nu diferă de 
tehnicienii cu școală medie. Cred 
că reînființarea gradelor de subin- 
giner și conductor-arhitect ar fi cît 
se poate de binevenită. Cît despre 
desenatori, cazul lor este și mai 
grăitor. Cum o școală de desenatori 
nu pare să existe deocamdată, noi 
angajăm în asemenea posturi ab
solvenți de liceu. Dar abia reușim 
să-i calificăm, fie la locul de mun
că, fie prin cursuri speciale, că ei 
ne și părăsesc din diferite motive. 
Reglementarea unor asemenea 
chestiuni este de cea mai mare 
actualitate, deoarece ea ar aduce 
după sine înlăturarea unei fluc
tuații de cadre care uneori ne pune 
în situații dificile. Experiența noas
tră, probabil și a altora, arată că 
înființarea de școli corespunzătoa
re în centrele regionale ar fi un 
prim pas necesar". Credem — a- 
dăugăm noi — că ar fi util, în 
acest sens, ca liceele de speciali
tate, recent constituite, să pregă
tească cadre și în domeniile soli
citate de către institutele de pro
iectare.

Cerința 
la nivelul 
ceriri ale

elaborării unor soluții 
celor mai avansate cu- 
științei și tehnicii mon-

diale face astăzi documentarea una 
din treptele fundamentale ale pro
iectării. Numărul mare al surselor 
de informare a creat necesitatea 
unor servicii de documentare, a 
căror misiune este aceea de a 
achiziționa, sistematiza și difuza 
informația, făcînd-o să ajungă la 
proiectanți. Intre publicațiile de 
specialitate 
două mari categorii: pe de o parte 
actele normative, emise de orga
nele de resort, cu aplicare obliga
torie, iar pe de alta — cărțile și 
periodicele. „Difuzarea actelor nor
mative — ne declară ing. VASILE 
PLOPEANU, șeful serviciului teh
nic — se face operativ, asigurînd 
cîteva exemplare pentru fiecare 
atelier în parte". Considerăm totuși 
utilă sugestia pe care o face arh. I. 
TOADER: „Ar fi bine să se opereze 
o selecție la expedierea acestor pu
blicații către ateliere de specialități 
diferite. în prezent, căutăm într-un 
vraf de hîrtii fila trebuincioasă".

Documentarea largă, referitoare 
la însușirea conținutului cărților și 
periodicelor de specialitate cu
noaște, la rîndul ei, două modali
tăți : cea continuă, formînd fondul 
de bază al culturii profesionale, și 
cea ocazională, deși nu mai puțin 
permanentă, dar legată direct de 
tema proiectului în studiu. în do
cumentarea largă, rolul principal îi 
revine specialistului. Ea depinde în 
primul rînd de capacitatea sa de 
a-și organiza timpul și, neavînd o 
scadență imediată, riscă să fie lă
sată mereu pe planul al doilea. 
Tocmai aici intervine aportul ser
viciului tehnic, care trebuie să gă
sească forme moderne, rapide, 
concentrate, atrăgătoare de a-i 
mobiliza pe proiectanți într-o ne
contenită autoperfecționare. „Din 
acest punct de vedere — ne rela
tează arh. GH. DUMITRAȘCU — 
mai avem încă foarte multe de 
făcut. Vizionări de filme docu
mentare, conferințe cu proiecții, 
schimburi de experiență cu insti
tute de proiectări din țară și de 
peste hotare, excursii documentare 
— iată numai cîteva din formele 
cu o mare putere de atracție, a 
căror utilizare, chiar dacă a în
ceput, își menține încă un carac
ter sporadic, negeneralizat".

Eficacitatea activității serviciu
lui de documentare se verifică însă 
nemijlocit prin măsura în care el 
pune la dispoziția proiectanților 
informația „la zi“, trebuincioasă 
pentru rezolvarea temelor în stu
diu. Căci știința progresează rapid 
și dacă vrem să lucrăm bine, tre
buie să fim la curent cu tot 
ce este nou. De suplețea în acest 
sens a serviciului tehnic depinde în 
bună măsură cuprinderea de către 
specialiști a celor mai avansate 
soluții în proiectele lor. La 
D.S.A.P.C.-Constanța această func
țiune se desfășoară încă greoi. Dis- 
cutînd cu o serie de specialiști din 
institut, am reținut interesul ma
nifestat față de un sistem mult 
mai operativ. După părerea lor, ar 
fi mult mai bine dacă, o dată cu 
lansarea comenzii pentru o anu
mită temă, șeful de proiect ar 
primi din partea serviciului de do
cumentare o listă cuprinzînd titlu
rile legate de tema atacată, află
toare în biblioteca tehnică, precum 
și eventualele sinteze documentare, 
bibliografii deschise, traduceri sau 
publicații puse la dispoziție de in
stitutele centrale de documentare. 
Desigur, munca documentariștilor 
ar urma să fie intensificată, dar 
menirea lor este tocmai ca prin- 
tr-un efort susținut să elimine 
orice operațiune inutilă din activi
tatea proiectanților. în loc să 
caute prin cataloage, aceștia se 
vor putea concentra asupra unor 
probleme de conținut.

Operațiile finale ale elaborării 
unui proiect sînt cele mai labo
rioase și efectuarea lor ar necesita 
în cea mai mică măsură interven
ția personalului cu calificare su
perioară. Totuși. în prezent ele 
constituie încă un balast serios 
în munca arhitecților și inginerilor, 
și, mai ales, a șefilor de proiecte. 
Este vorba de reproducerea plan
șelor în numărul necesar de exem
plare, strîngerea semnăturilor din 
partea proiectanților de speciali
tate, verificarea conținutului piese
lor scrise și desenate. La atelierul 
de sistematizare, de pildă, multl-

plicarea numeroaselor planșe de 
mari dimensiuni, colorate, în cîte 
5—6 exemplare, se face manual. 
Cadre de înaltă calificare, utile 
într-o muncă de creație, sînt ne
voite, zile în șir, să copieze linie 
cu linie, să scrie și să coloreze 
piese a < “ 
grafică sau cu o altă tehnică per
fecționată s-ar putea face extrem 
de operativ. Arh. CORNELIU DAN, 
șeful atelierului, ne arată : „Costul 
unei asemenea tehnici ar fi, poate 
la început, mai ridicat, dar prin 
generalizarea ei am realiza econo
mii substanțiale, eliberînd, totoda
tă, pe specialiști de o muncă ne
concordantă cu calificarea lor. Gă
sirea unei metode economice de 
multiplicare a planșelor colorate 
este de o mare importanță și ar 
putea servi drept preocupare pen
tru cercetarea științifică".

Dacă prin înființarea, la începu
tul acestui an, a posturilor de 
dispecer, strîngerea semnăturilor 
și alte treburi administrative au 
fost scoase, Ia D.S.A.P.C.-Constan
ța, din ‘ sarcina șefului de proiect, 
rămîne încă de soluționat proble
ma alcătuirii mapelor, a verificării 
ordinii și conținutului pieselor, a- 
vînd în vedere volumul încă im
presionant al unui proiect.

Iată, deci, o serie de propuneri 
menite să asigure descongestiona
rea specialiștilor de 
menținute în 
cat în atribuția acestora. Conti
nuarea și adîncirea analizei de 
către conducerea D.S.A.P.C.-Cons
tanța și a altor D.S.A.P.C.-uri va 
duce, fără îndoială, la descoperi
rea și valorificarea de noi și noi 
resurse menite să garănteze utili
zarea optimă a capacității colecti
velor de proiectanți. De altfel, o 
asemenea experiență nu se referă 
la un caz izolat; ea are valabili
tate generală, ca metodă eficientă 
de îmbunătățire a muncii de pro
iectare.

monteze instalații auto
mate de înregistrare a 
timpului cînd un vehicul 
trece prin stație, cu sem
nalizare la un dispe
cerat central, care să 
ia măsuri urgente cînd 
se ivesc răstimpuri prea 
largi între un vehicul și 
altul (interlocutorul nostru 
Se oferă să contribuie per
sonal la realizarea unui 
asemenea dispozitiv). Cea 
mai interesantă propu
nere făcută de inginerul 
Antonescu — o propunere 
de perspectivă, care ia în 
considerație și dezvolta
rea viitoare a orașului — 
constă în crearea unei au
tostrăzi inelare de mare 
capacitate care să atingă 
următoarele puncte : Casa 
Scînteii — peste lacul 
Herăstrău — C.I.L. Pipera
— comuna Colentina — 
Spitalul Fundeni — Spita
lul Pantelimon — Uzinele 
„Republica”, Dudești Cio
plea (capătul liniei 18)
— Șoseaua Olteniței (ca
pătul liniei 31) — Uzina 
„Autobuzul" — piața Pro
gresul — Fabrica de stofă 
de mobilă (capătul linii
lor 3 și 8) — Fabrica de 
produse lactate Militari — 
podul Ciurel — cartierul 
Crîngași — podul C.F.R. 
Constanța — Casa Scîn
teii.

Ținem la dispoziția fo
rurilor competente harta 
acestei autostrăzi dese
nată cu minuțiozitate de 
interlocutorul nostru.

Paradoxurile
servirii

și autoservirii

I 
I
I 
I

O scenă la care am a- 
sistat zilele trecute într-un 
loc al cărui nume in
vită, parcă, la viteză : 
„Rapid” — restaurantul cu 
autoservire de lîngă Piața 
Sf. Gheorghe. Era ora 14 
— oră prin excelență de 
aglomerație — cînd pe uși
le locandei se revărsa un 
torent de oameni. Ceea 
ce am văzut însă semăna 
mai curînd cu un solemn 

| ritual al molcomelii deli- 
‘ berate și... organizate. 
' Clientul lua loc mai întîi 

la o coadă care se perin
da în pas de melc pe lîn
gă „mesele calde”, de 
unde primea felurile de 
mîncare cerute. Apoi coa
da stopa minute nesfîrși- 
te în fața unicei casierițe 
care făcea socoteala și 
primea banii. După aceea, 
spre a primi felul trei, 
clientul mai stătea la o 
coadă în fața altei case

și la încă o coadă în fața 
standului respectiv cu 
prăjituri. Pentru a primi 
o sticlă de bere sau de 
apă minerală era obligat 
să stea la încă două cozi 
— iarăși la o casă și, 
apoi, la raionul de bău
turi. La acest din urmă 
raion, gestionarul Dumi
tru Preda răspundea gro
solan clienților că el nu 
servește decît bere, iar 
pentru apă minerală tre
buie așteptat pînă vine 
celălalt barman, adică 
încă 15 minute. Am făcut 
o socoteală: pentru un 
prînz la 
pid" se 
treizeci 
normal, 
ficare.

în orice caz, aici 
seamănă mai curînd 
reclă ironică, decît 
nume.

„Se știe — ne-a 
funcționarul 
Traian Hănceanu, 
tocmai își termina, nădu
șit și obosit, prînzul — 
că autoservirea, ca meto
dă comercială ultramo
dernă, a fost introdusă 
tocmai pentru a înlesni 
traiul oamenilor, pentru a 
accelera întreg procesul 
deservirii în comerț și în 
alimentația publică. Or, 
se întîmplă că, prin indo
lența multora dintre cei 
ce o aplică în viață, a- 
colo unde ar trebui, în 
chip firesc, să cîștigi timp, 
el îți este jefuit cu ghio
tura".

Există în limba curentă 
un termen familiar _
doxă — care înseamnă 
minte, pricepere, deștep- 
tăciune. într-un cuvînt, 
raționalitate. Fiecare lu
cru trebuie să-și aibă ra
ționalitatea lui, doxa lui. 
Numai că, uneori, doxa e 
transformată, prin inter
pretare diformată, prin 
dezorganizare sau „supra- 
organizare", într-un para
dox, adică într-o flagrantă 
nepotrivire cu raționalita
tea firească a lucrului 
respectiv. Așa s-a întîm- 
plat, în multe locuri, și cu 
autoservirea. Dinti-o sursă 
de economie de timp a 
devenit un canal de 
scurgere Irațională a 
timpului.

„Și încă acolo unde 
există cîte un complex de 
autoservire lucrurile se 
prezintă bine — ne spu
nea tovarășul Vasile Go
gonata, mecanic la uzi
nele „Timpuri Noi”, La 
noi, în cartierul Dămă- 
roaia, în afara unef băcă
nii, unui aprozar și unei 
măcelării, nu există nici 
o altă unitate de deser
vire. Pentru a cumpăra, de 
exemplu, mezeluri trebuie 
să mă deplasez circa 
kilometru, iar ca să 
care un sifon trebuie 
iau tramvaiul pînă 
Bucureștii Noi. Cel i

restaurantul „Ra- 
iroseau cel 
de minute 

fără nici o

puțin 
peste 
justi-

firma 
a po- 
a re-

spus 
comercial 

care

gată de posibilitatea fo
losirii mai raționale a 
timpului liber : achizițio
narea biletelor pentru 
spectacolele teatrale și ci
nematografice. „La orele 
16, cînd plec de la fa
brică, majoritatea cine
matografelor din centru — 
mai ales acelea unde ru
lează filme bune — au 
de-acum afișăfă inscrip- ' trei etaje 
ția : „Nu mai sînt bilete". 
Aș propune ca pentru fie
care spectacol cinemato
grafic să se rețină un nu
măr de bilete — 100—150
— care să se pună în vîn
zare cu o oră înainte de 
începere, sprijinind astfel 
și pe cei ce n-au timp să 
stea dimineața la cozi și 
îngrădind „activitatea" 
celor ce și-au făcut o 
„meserie" parazitară din 
specularea biletelor" (in
giner Călin Vasile, Uzinele 
„Timpuri noi").

— Ce ne spune statis
tica în legătură cu timpul 
destinat cumpărăturilor ?
— l-am întrebat pe tova
rășul Marinache Vasi
lescu.

— Și aici acționează a- 
celeași „carii" — cheltu
ielile exagerate —• care 
fisurează timpul destinat 
familiei, activităților cul
tural-educative și recrea
tive. De semnalat este 
însă faptul că în acest 
domeniu mai afectate sînt 
femeile. într-o zi obișnuită 
de lucru, femeile din Ca
pitală folosesc pentru 
cumpărături în medie, fie
care dintre ele, 53 de mi
nute, în vreme ce băr
bații 36 de minute, Iar în 
zilele de repaos raportul 
este de o oră și 12 
nute la 54 minute.

Forturile
și contra
forturile
policlinicilor

mi-

fanților care își așteaptă 
rîndul. După ce, în sfîrșit, 
se bate copia unui act, 
cetățeanul respectiv — 
dacă n-a fost prevăzător 
sau n-a știut exact cu cît 
se timbrează legalizarea 
sau autentificarea — tre
buie șă se repeadă pînă 
la cel mai apropiat de
bit. Trei etaje coborîte,

' > urcate și din
nou la coadă — pentru 
ca magica ștampilă să 
confere actului deplină 
legalitate.

„Simți cum se scurge 
timpul printre degete — 
ne spune tovarășa Liuba 
Tegu, din bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 3. Eu 
încă am norocul că lo
cuiesc aproape de nota
riat, dar ce se fac cei 
care vin aici de prin car
tiere îndepărtate ? Firește, 
nimeni nu contestă, copii
le legalizate după acte 
sînt în multe împrejurări 
absolut necesare. Există 
însă și împrejurări cînd 
— la unele instituții, bu
năoară la policlinici, la 
spitale, la anumite servi
cii ale sfatului popular 
etc. — respectivii funcțio
nari ar putea ei înșiși 
constata legalitatea co
piei”.

Am solicitat părerea no
tarului șef al raionului 
Lenin :

„Posibilități de raționa
lizare a timpului cetățeni
lor există. De pildă, un 
mic ghișeu la care să se 
vîndă timbre. Dar rezol
varea nu depinde de noi”.

Straniu apare faptul că 
în multe locuri, ca și aici, 
se știe foarte bine cum 
trebuie economisit timpul 
cetățeanului, dar nu se 
întreprinde nimic concr'-' 
intervenind formula ma 
că : „nu depinde de noi

★
avut personal 

Iată ideea fun- 
care s-a des- 
ancheta noas-

Pe lingă calitățile ce le au, 
noile autoturisme „Renault 16“ 
și „Renault Dauphine-Gordini" 
mai prezintă și avantajul că 
sînt asigurate de Administrația 
Asigurărilor de Stat pentru ca
zurile de avarii și răspundere 
civilă, pe o perioadă de 6 luni 
de la cumpărare sau de Ia ob
ținerea lor sub formă de cîș- 
tiguri. Perioada de 
corespunde perioadei 
tie.

In baza convenției 
de Administrația ’ _
de Stat cu Direcția generală de 
resort din Ministerul Comerțu
lui Interior, o dată cu factura 
de cumpărare a autoturismului, 
I.D.M.S. din București, Brașov, 
Cluj, Iași și Timișoara elibe
rează și contractul de asigurare 
a acestuia ; pentru autoturis
mele oferite drept cîștiguri, 
contractele de asigurare se eli
berează de inspectoratul raio- 
din București. Primele de asi-

asigurare 
de garan-

încheiate 
Asigurărilor

nai ADAS 30 Decembrie __  ______ ,
gurare sînt cuprinse în prețul de vînzare al autoturis
melor.

Contractul de asigurare constituie un sprijin deosebit 
pentru posesorii de autoturisme. Astfel, aceștia au posi
bilitatea obținerii de despăgubiri în cazurile de strică
ciuni sau distrugeri ale autoturismului asigurat — atît 
în timpul mersului cît și al staționării — produse 
de o gamă largă de cauze ca : ciocniri subite cu alte 
mijloace de transport sau cu alte lucruri mobile sau 
imobile, aflate în afara autoturismului asigurat, izbiri, 
căderi, derapări, răsturnări etc., inclusiv căderea în apă 
a autoturismului cu prilejul transbordării, prăbușirea 
din cauza ruperii podului sau căderea pe autoturism a 
unor obiecte. De asemenea, se mal acordă despăgubiri 
în cazurile de avarii cauzate de : incendiu, trăsnet, ex
plozie (inclusiv explozia rezervorului de carburanți ori 
a motorului autoturismului asigurat), inundație, furtună, 
uragan, prăbușire sau alunecare de teren și alte riscuri, 
în aceste cazuri, paguba pe care o reprezintă repararea 
sau înlocuirea autoturismului asigurat este suportată de 
Administrația Asigurărilor de Stat.

Totodată, Administrația Asigurărilor de Stat suport?’ 
despăgubirile civile pentru accidentele pricinuite per
soanelor, respectiv bunurilor aflate în afara autovehicu
lului asigurat, precum -și cele datorate 
tele provocate persoanelor transportate 
bele produse efectelor personale aflate 
Se compensează și cheltuielile făcute de 
cesul civil și cheltuielile de judecată pe care asiguratul 
este obligat să Ie plătească terțelor persoane.

Pentru constatarea daunelor și plata despăgubirilor 
cuvenite, posesorii de autoturisme urmează a se adresa 
inspectoratelor ADAS. Tot acestora se pot adresa și pen
tru reînnoirea asigurărilor respective — care este deo
sebit de utilă și necesară — sau prelungirea valabilității 
lor în afara teritoriului țării noastre.

pentru acclden- 
și pentru pagu- 
asupra acestora 
asigurat în pro

i un 
în
să 
la 

mai 
neplăcut este însă faptul 
că nu există în preajmă 
nici un punct farmaceutic, 
ca să nu mai vorbim de 
vreo farmacie. Pentru un 
simplu antinevralgic tre
buie să ne deplasăm cîți- 
va kilometri. Oare n-ar fi 
logic să se organizeze 
niște mici magazine uni
versale pentru bunuri u- 
zuale, de tip drugstore, 
unde să se găsească de 
toate, de Ia ziare și tim
bre pînă la medicamente 
nepretențioase (antine
vralgice, purgative), măr
furi de mercerie, droghe
rie etc ?" E vorba deci, nu 
de supertnagazine, cu lo
caluri vaste, pretențioase, 
ci de mici magazine unde 
să fie concentrată desfa
cerea unei largi varietăți 
de bunuri curente. O pro
punere rațională, care me
rită atenție 1

Problema însă nu constă 
numai în parcimonia dis
tribuirii spațiilor comer
ciale, ci și în capriciile 
învăluite în mister ale 
aprovizionării magazine
lor existente. „Ar trebui 
să fii dotat cu perspica
citatea comisarului Mai
gret sau a Baronului — 
ne spunea tovarășul Ma
rin Răileanu, economist la 
fabrica „Dîmbovița” — ca 
să descoperi în care pa- 
petărie din oraș se vînd 
la o oră anumită creioa
nele „Litoral” sau „Da
cia”. în orice caz, eu am 
pierdut o oră și jumătate 
intrînd în vreo șase pa- 
petării, dar fără rezultat. 
Caut de vreo două săp- 
tămîni un comutator elec
tric dublu, asemănător 
celorlalte pe care le am 
In sufragerie și dormitor. 
Am colindat o mulțime de 
magazine de specialitate. 
N-am găsit nicăieri. Pen
tru treaba aceasta am 
pierdut circa 10—12 ore" 

Deoarece irosirile de 
timp afectează mai ales 
orele ce ar trebui desti
nate înavuțirilor spiri
tuale, mulțl dintre inter
locutorii noștri au ridicat 
o altă problemă etrîns !•-

două 
o zi

„Una dintre cele mai 
neplăcute surse de irosire 
a timpului se găsește în 
sfera deservirii medicale. 
Spun : neplăcută, gîndin- 
du-mă la faptul că aici 
e un domeniu unde în mod 
deosebit contează orele 
și minutele. Pentru efec- 
tuarea unor analize la 
policlinica spitalului nr. 
9, de care aparțin — ne-a 
semnalat tovarășul T. Ră- 
dulescu, lăcătuș la fa
brica „Dîmbovița" — este 
necesară programarea cu 
o zi înainte, în orele de 
dimineață. în acest scop 
am fost nevoit să mă în- 
voiesc de la serviciu 
zile consecutiv —
pentru programare, alta 
pentru analiză. Nu 
putea ca cel puțin progra
mările să se facă după-a- 
miaza, ținînd cont de fap
tul că majoritatea solici- 
tanților lucrează diminea
ța ?”.

„Ți se creează impre
sia uneori — ne spune ac
tivistul sindical Virgil Ște- 
fănescu — că policlinicile 
sau dispensarele sînt a- 
devărate cetăți pe care 
trebuie să le iei cu asalt. 
Nu e, de asemenea, nor
mală nici situația din far
macii. Pentru un medica
ment banal (un piramidon 
sau un laxativ) trebuie să 
străbați uneori kilometri, 
deoarece în unele far
macii există, în altele nu. 
De ce ? Nimeni nu e în 
stare să-ți răspundă. Aici 
e un loc unde irosirea 
timpului are efecte deo
sebit de nocive, deoarece 
în joc se află un bun pre
țios : sănătatea".

Recuperarea forței de 
muncă este unul dintre 
obiectivele de maximă 
importanță ale ocrotirii 
sănătății. Să nu se uite 
insă că timpul își are și el 
echivalentul în muncă 
utilă, deci și el se cuvine 
dacă nu recuperat, dată 
fiind ireversibilitatea lui, 
cel puțin cu grijă econo
misit.

Pentru
a dovedi că

s-ai

te-ai născut...
Intr-o dimineață obișnu

ită, la notariatul raionului 
Lenin. Pe o săliță îngustă, 
îmbulzeală oa în tramvai. 
Două dactilograie țăcăne 
la mașină de zor, încon
jurate de mulțimea solieti-

Timpul: 
șl obștesc, 
damentală 
prins din 
tră. Și s-a mai desprins
una, la fel de importantă : 
irosirea timpului se mai 
datorește și subaprecierii 
valorii lui de către cetă
țenii înșiși. „Este vorba — 
așa cum sublinia sociolo
gul Marinache Vasilescu 
— de timpul irosit fără 
căpătîi în „flanări” nesfîr- 
șite pe bulevarde, prin 
fața cinematografelor, ge
nerator uneori de compor
tări negative. Este timpul 
inutil sau nociv folosit 
prin deprinderea unora 
de a pierde vremea în lo
caluri publice, care se a- 
sociază și cu consumarea 
exagerată de alcool. Pri . 
urmare, pierderea de timp 
nu înseamnă numai „golJ 
re’ de conținut, ea pre
zintă și un aspect core
lat : umplerea acestui gol 
cu deprinderi negative".

Iată ce ne declară un 
psiholog, conf. dr. Con
stantin Pufan, de la ca
tedra de psihologie a 
Universității din București:

„Sub aspect psiholo
gic, folosirea chibzui
tă a timpului liber se re
flectă în mod direct în 
activitatea productivă. Re- 
zolvîndu-și problemele pe 
care le pune în fața sa 
calitatea de membru al 
unei familii și al colecti
vității (solicitări, .inițiati
ve, frămîntări — care ac
ționează asupra psihicu
lui persoanei în orientarea 
și desfășurarea activită
ții), oricine trăiește senti
mente de satisfacție. Dacă 
aceste probleme se rezol
vă (cum e firesc) în 
timpul liber, ele permit 
omului ca la locul de pro
ducție să-și canalizeze 
întreaga capacitate psihi
că asupra muncii pecă
care o desfășoară ; dacă 
nu, 
live
naștere la frămîntări, in- 
fluențînd negativ 
latele
care
ria în mod conștiincios, 
imprimînd comportării și 
activității sale exigențele 
comuniste de viață, dacă 
fiecare se transpune în si
tuația celui pe care-1 face 
să aștepte și încearcă 
să-l servească în aceeași 
măsură în care ar dori să 
fie servit — cîștigăm cu 
toții prilejul de a benefi
cia mai mult de timpul 
liber, folosindu-1 în mod 
intensiv. Atunci, deși în
cadrat în aceleași limite, 
timpul liber ne va putea 
oferi mai mult, atît obiec
tiv, cît și subiectiv".

Simbioza între om și 
timp, incorporarea cît mal 
eficientă a timpului în 
valori umane impune o 
multilateralitate de acțiuni 
convergente — atît ale 
colectivității, cît și ale fie
căruia dintre noi — cu un 
unic țel fundamental : în
chiderea cît mai multor 
fisuri prin care se poate 
irosi acest neprețuit avut 
de oare răspundem.

problemele respec- 
continuă să dea

rezul-
muncii. Dacă tie- 
își face dato-
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Vagoane pentru transportat ciment în vrac, realizate la Uzina mecanică din Turnu Severin

Foto : Gh. Vlnțilă

Se impune reglementată 

calificarea cadrelor 

tehnice din cooperativele
în cooperativele agricole din re

giunea Crișana, gradul de mecani
zare a lucrărilor crește de la un 
an la altul. Pe lingă mașinile puse 
la dispoziție de S.M.T., ele dis
pun de peste 820 motoare electri
ce, aproape 400 moto-pompe și 
pompe centrifuge, 160 agregate de 

persiune. peste 18 000 metri con- 
icte de irigații. în 1967 pentru 

.rigarea a noi suprafețe coo
perativele au comandat alte 70 de 
agregate. Cunoașterea, mînuirea și 
întreținerea corespunzătoare a an
cestor utilaje și instalații cer ca
dre calificate, cooperatori cu o 
pregătire profesională corespunză
toare. în unele unități există ase
menea cadre. Alături de acestea 
sînt însă multe altele unde de
servirea utilajelor amintite este a- 
sigurată de operatori fără califica
re sau pur și simplu nu este asi
gurată deloc ceea ce face ca unele 
mașini să stea nefolosite timp 
îndelungat. Este o situație a- 
normală, cu consecințe eco
nomice negative pentru cooperati
vele agricole respective. Referi n- 
du-se la aceasta, tov. Avram Cri- 
șan, președintele cooperativei a- 
gricole din Sicula, spunea :

„In unitățile noastre nevoia de 
electricieni, mecanici, motoriști 
ș.a.m.d. este tot mai mare. Trebuie 
Să ne gîndim foarte serios la asi- 
jurarea din vreme a acestor cadre, 
la organizarea de cursuri pentru a-

ÎNCHEIEREA probelor 
TEHNOLOGICE LA REAC
TORUL DL MARE CAPA
CITATE

La Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petro
chimice din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej s-au încheiat probele 
tehnologice la unul dintre cele 
mai mari utilaje pentru industria 
chimică realizat în (ara noastră: 
reactorul de mare capacitate fo
losit la dehidrogenarea butilenc- 
lor. Capacitatea sa de prelucrare 
este de 12 tone pe zi, cu 30 la 
sută mai mare decît a utilajelor 
similare existente în instalație, 
procurate din import. în insta
lația de dehidrogenare din com
binat vor mai. fi montate încă 5 
reactoare de acest fel. Montarea 
noilor reactoare va permite spo
rirea cu circa 10 la sută a pro
ducției de cauciuc sintetic a 
combinatului.

Ritm intens de lucru la 
electrificarea căii ferate 
Brasov-Bucuresti< <

Electrificarea căii ferate care 
leagă Brașovul de Capitală 
se desfășoară într-un ritm in
tens. După intrarea în funcțiune 
a primelor două tronsoane, pe 
cel de-al treilea — Cîmpina- 
Ploiești — se fac verificările 
tehnice. Pe ultima parte a căii 
ferate, Ploiești — Triaj — Bucu
rești, se fac sistematizarea și 
centralizarea electrodinamică a 
stațiilor și se amplasează stîlpii 
metalici și cei din beton. In cu- 
rînd va incepe întinderea cablu
rilor aeriene.

Magistrala va fi electrificată 
in Întregime la Începutul anului 
viitor.

Asemenea lucrări vor incepe 
în curînd și pe linia Craiova— 
Caransebeș—Cîlnic.

agricole de 

producție
semenea meserii. La noi in coope
rativă, la irigații, de pildă, se lu
crează cu două motopompe și 8 as- 
persoare. Ele sînt minuite de un 
mecanic calificat, destul de virst- 
nic și de 3 ajutori. Noi ii socotim 
mecanici și pe aceștia din urmă 
căci au învățat practic meseria, o 
pricep. Totuși ei n-au obținut cali
ficarea necesară. Organizarea de 
cursuri pentru asemenea meserii 
specializate este o cerință acută 
pentru unitățile agricole".

„Incercînd să suplinim lipsa u- 
nor forme organizate de pregătire 
a cooperatorilor în meserii specia
lizate de electricieni, motoriști, 
mecanici etc., noi am întreprins 
unele acțiuni. Este drept, de pro
porții mai mici și de o calitate mai 
scăzută — deoarece nu dispunem 
de condițiile necesare — precizează 
tov. ing. VASILE DRAGOȘ, pre-
ședințele Uniunii regionale Crișa
na a cooperativelor agricole de 
producție. Anul trecut am instruit, 
timp de cîteva zile, 80 ingineri, 
brigadieri și cooperatori care să 
se ocupe de culturile irigate. La 
casa agronomului din Diosig vom 
organiza și în acest an un aseme
nea curs care, repet, nu face decît 
o simplă inițiere. Deci nu pregă
tește meseriașii de care avem ne
voie".

întrucît se simte din plin nece
sitatea pregătirii de cadre speciali
zate din rîndul membrilor coope
ratori, uniunea regională a coope
rativelor agricole, în colaborare» cu 
consiliul agricol regional au luat 
unele măsuri de perspectivă. în 
fiecare cooperativă au fost trimise 
colective care stabilesc, în funcție 
de dezvoltarea în anii viitori a 
producției, necesarul de cadre 
pentru mînuirea și întreținerea 
utilajelor și pentru exercitarea al
tor munci specializate. în funcție 
de cerințele fiecărei unități se 
preconizează trimiterea unor coo
peratori la S.M.T.-uri, pentru ca
lificare, timp de cîteva luni, în 
meseriile cerute de nevoile coope
rativei. în această privință se im
pune însă mai multă hotărîre și 
răspundere.

Din discuțiile purtate cu unii 
membri ai consiliilor de conduce
re din cooperativele agricole a 
reieșit că problema calificării în 
diverse meserii îmbracă un carac
ter mult mai larg dată fiind și 
continua dezvoltare a secțiilor a- 
nexe. Mulți cooperatori lucrează 
de ani de zile și doresc să mun
cească, în continuare, în meseriile 
de fierari, tîmplari, rotari, cărămi
dari etc., dar nu au aprobarea ne
cesară. La uniunea regională a 
cooperativelor agricole se vorbeș
te mereu de organizarea unor exa
mene pentru verificarea calificării 
și eliberarea autorizațiilor de pro
fesare. Dar pînă acum nu s-a fă
cut nimic. La cooperativa din A- 
bram, de pildă, trei tineri au în
vățat meseria de frînghieri, dar nu 
au dezlegare să lucreze, lipsindu-le 
aprobarea. La cooperativa Diosig 
II numeroși tineri au învățat, în 
ultimii ani, diverse meserii pen
tru a înlocui cooperatorii vîrstnici 
care au ieșit sau vor ieși în cu
rînd la pensie, dar nu pot fi folo
siți cum trebuie tot din această 
cauză.

„Pentru rezolvarea corespunză
toare a acestei situații — spunea 
tov. LUDOVIC VfiKONY, vicepre
ședinte al Uniunii regionale Cri- 

șana a cooperativelor agricole, bi
roul executiv intenționează ca, du
pă stabilirea necesarului de mese
riași specializați, să încheie con
tracte cu întreprinderea regională 
de electricitate și cu alte între
prinderi din regiune pentru califi
carea cooperatorilor în diverse 
meserii. Totodată ar fi bine ca pe 
lingă școlile profesionale să se în
ființeze clase speciale. Elevii să fie 
recrutați prin cooperativele agrico
le de producție care să suporte 
cheltuielile de întreținere a aces
tora".

în rîndurile de față am ridicat 
cîteva probleme a căror rezolvare 
ar contribui la îmbunătățirea ac
tivității cooperativelor agricole de 
producție.

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii"

CALITATEA MĂRFURILOR DE FOLOSINȚĂ
ÎNDELUNGATĂ PRIN

PRISMA COMERȚULUI

(Urmare din pag. I)
ale difuzoarelor și ansamblurilor 
casetă-difuzor de la aparatele de 
radio și televizoare — nici pînă în 
prezent conducerea uzinei nu le-a 
pus în funcțiune, tărăgănarea fiind 
în detrimentul calității acestor pro
duse.

Sau să mă opresc la bunurile de 
folosință îndelungată fabricate de 
„6 Martie“-Zărnești. Majoritatea 
lor corespund normelor, iar comer
țul are grijă ca în magazine să pă
trundă numai cele de bună cali
tate. Uzinei din Zărnești, totuși, 
îi refuzăm mărfuri. De ce ? La mo
torete apar asemenea defecte : vi
teze nereglate, spițe nestrînse, ca
dru strîmb, ghidoane fisurate, ca
bluri de comenzi necorespunzătoa
re. Iar Ia biciclete, cadru și furcă 
din față strîmbe, necentrate, 
torpedou defect. Și aceste de
fecte nu sînt inevitabile. Ca și 
cele datorite furnirului deslipit, 
finisajului neîngrijit, ușilor curba
te, de la mobila livrată în special 
de C.I.L.-Pitești, I.R.I. „Steaua 
roșie“-Zalău, I .P.R.O.F.I.L.-Focșani, 
C.I.L.-Pipera. Credem că conduce
rile de întreprinderi, și în primul 
rînd cele la care m-am referit mai 
pe larg, precum și forurile lor de 
resort vor acționa neîntîrziat. în ce 
ne privește, accentuez, nu vom 
ceda cu nimic, nu vom permite în 
nici un chip scăderea exigenței la 
recepționarea produselor amintite.

— Mai înainte, ați făcut o 
apreciere : „nu numai între
prinderile". Ce înseamnă a- 
ceasta 1 Mai sînt și alți factori 
care favorizează producerea u- 
nor mărfuri... refuzate ?

— Exact. Nu numai întreprinde
rile sînt vinovate. După cum am 
spus, și forurile lor de resort tre
buie să se simtă răspunzătoare. A- 
ceasta pe de o parte. Pe de altă 
parte, consider că și Oficiul de Stat 
pentru Standarde are partea sa de 
vină. Indicațiile arată clar că este 
necesar să fie aplicate la fiecare 
grupă de produse și la fiecare pro
dus în parte criterii optime de de
terminare a calității, să se îmbu

Exploatarea noastră face parte 
din „familia" unităților miniere 
maramureșene. în ultimii ani, ex
ploatării noastre i s-a decernat de 
două ori Steagul roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară în 
ramura minereurilor neferoase ; ea 
a fost declarată de mai multe ori 
unitate fruntașă pe regiune, pe ra
ion și pe Combinatul minier Baia 
Mare. în anul 1966, minerii de la 
Cavnic au trimis la suprafață, peste 
prevederile planului, 15 669 tone 
minereu, în condițiile îmbunătăți
rii continue a calității acestuia. Ca 
urmare, valoarea metalelor nefe
roase extrase peste plan se cifrează 
la circa 10 milioane lei. Tot la ca
pitolul realizări suplimentare, sub
liniez cele peste 30 milioane lei be
neficii și economii obținute prin re
ducerea prețului de cost. Ca un 
succes deosebit se desprinde faptul 
că, anul trecut, sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii 
a fost depășită cu 4,12 la sută. Fi
rește, toate acestea sînt realizări cu 
care noi ne mîndrim. Ele consti
tuie, în același timp, un imbold de 
a munci și mai bine în cel de-al 
doilea an al cincinalului.

Ce a stat totuși la baza obține
rii lor ? Din capul locului trebuie 
spus că mina noastră a trecut în 
ultimii ani printr-un proces conti
nuu de sistematizare și de dotare cu 
mașini și utilaje de mare randa
ment. Statul nostru a făcut aici in
vestiții de peste 100 milioane lei. 
Numai anul trecut, de pildă, a fost 
terminat și pus în funcțiune cel 
mai mare puț de extracție din ba
zinul minier maramureșean, s-au 
electrificat transporturile de mi
nereu pe galeriile orizonturilor de 
bază din subteran și în întregime 
la suprafață, au fost introduse în 
abataje ventilatoare electrice de 
mare eficiență. Sistematizarea și 
modernizarea exploatării au per
mis aplicarea în subteran a unor 
metode tehnologice de mare pro
ductivitate. Ea ora actuală, peste 
90 la sută din minereul pe care îl 
livrăm uzinelor de preparare este 
excavat și extras prin metoda de 
înaltă productivitate a înmagazină- 
rii minereului. Ținînd cont de con
dițiile geominiere ale zăcămîntului 
Cavnic, specialiștii noștri au apli
cat și o variantă a metodei clasice 
de exploatare, așa-zisa metodă de 
excavare în panouri scurte, ceea 
ce ne-a dat posibilitate să stabi
lim un raport optim între numărul 
abatajelor în excavare și al celor 
în golire.

Conducîndu-ne după criteriul e- 
sențial potrivit căruia bogățiile fi- 
loanolor pot și trebuie în întregime 
exploatate, am reușit ca prin apli
carea metodei de exploatare cu 
înmagazinare să realizăm pe uni
tatea de timp o producție de peste 
3 ori mai mare, în comparație cu 
vechea metodă folosită pînă atunci; 
concomitent, au fost create și o se
rie de alte avantaje, care ne-au 
permis să sporim în și mai mare 
măsură productivitatea muncii și 
să ridicăm calitatea minereului. 
Amintesc aici doar cîteva : elimi
narea totală a transportului de mi
nereu în abataje, acesta făcîndu-se 
acum gravitațional, prin cădere li
beră, efortul fizic inlăturindu-se în 
întregime ; eliminarea completă a 
lucrărilor de rambleiere în timpul 
excavării și reducerea efectivului 
de muncitori cu un om pe fiecare 

nătățească standardele și normele 
interne, corespunzător tendințelor 
din țările dezvoltate, exigențelor 
înalte ale cumpărătorilor. Or, în a- 
cest domeniu, se constată că unele 
ministere și Oficiul de Stat pentru 
Standarde nu iau în considerare 
propunerile Ministerului Comerțu
lui Interior pentru perfecționarea 
unor standarde și norme interne 
depășite. Sînt încă rămîneri în urmă 
în ceea ce privește prevederile din 
STAS și normele interne referitoa
re la condițiile tehnice, caracteris
ticile de întrebuințare, metodele de 
verificare a calității. Astfel, în 
STAS-ul 6 386—66 „anvelope de 
cauciuc", lipsesc condițiile tehnice 
privind rezistența la rulare. La di
feritele tipuri de mașini de spălat 
rufe — STAS 6 980-40 — nu este 
posibilă determinarea puterii de 
spălare deoarece nu s-a asigurat 
așa-zisa pînză etalon murdărită.

— Ce efecte și consecințe ne
favorabile se declanșează in 
acest caz ?

— Pornesc tot de la un exemplu. 
Din standardele pentru radiorecep
toare și televizoare lipsesc tocmai 
„metodele de încercare". Rezulta
tul : uzina „Electronica" nu este 
obligată să efectueze toate măsură
torile, care să asigure produselor 
performanțe superioare. O altă de
ficiență — de data aceasta a nor
mei interne — constă în modul de 
stabilire a valorilor diferiților pa
rametri ai aparatelor. La „Electro
nica", determinarea valorilor în
scrise în norma internă nu are la 
bază criterii științifice, ceea ce are 
drept consecință, în unele cazuri, 
nașterea unor deosebiri substanțiale 
între aceste valori și cele reale.

Similară e situația și în cazul 
normei interne 1 785-60 „Frigider", 
care stabilește niște parametri 
foarte liniștitori pentru con
ducerea Uzinei din Sadu. Ast
fel, se prevede un consum de 
energie electrică de 150 W/oră, în 
timp ce normele străine indică 130 
W/oră. Anual, amînarea revizuirii 
normei interne duce la un consum 
suplimentar de energie electrică 
echivalent cu necesarul pentru 

post și echipă (evident, o parte din 
muncitorii care efectuau înainte a- 
ceastă operație au completat alte 
echipe, unii s-au calificat, iar alții 
au fost trecuți la operații în regie); 
consum redus de energie pneuma
tică. în vederea asigurării unei ca
lități superioare a minereului ex
cavat prin această metodă, pereții 
abatajelor se susțin, acolo ur.de 
este cazul, cu ancore metalice, re- 
ducîndu-se astfel la minimum a- 
mestecul de steril in minereu, pre
cum și pericolul de surpare. Efi
ciența aplicării metodei de exploa
tare cu înmagazinate și avantajele 
despre care am vorbit pot fi con-

tribuna 
experienței 
înaintate

în exploatarea 
minereului

cretizate într-o singură comparație: 
în prezent se extrag 8 tone pe 
post-om, în timp ce cu vechea me
todă de excavare și rambleiere se 
obțineau abia 2,5 tone minereu pe 
post-om.

De bună seamă, rezultatele des
pre care am amintit la început se 
datoresc și mecanizării unor ope
rații cu un volum mare de muncă. 
Bunăoară, pe galeriile direcționale 
și transversale ale orizonturilor de 
bază s-au introdus 9 mașini de în
cărcat. Ele asigură viteze medii 
sporite, excavarea într-un timp 
scurt a materialului rezultat din 
pușcare, precum și reducerea 
numărului de muncitori și efortu
lui lor fizic. De exemplu, pentru 
excavarea sălii mașinii de extrac
ție și a stației de transformare de 
la puțul central nr. 2, ar fi fost 
necesari, la lucrările de încărcare, 
12 oameni, repartizați în două 
schimburi. Mașina de încărcat, pla- 

funcționarea a 50 000 frigidere. Tot
odată, acest consum ridicat de ener
gie electrică are o influență nefa
vorabilă asupra cheltuielilor pose
sorilor de frigidere. Revin, fiindcă 
am ocazia, și asupra corpurilor de 
iluminat, lămpilor electrice cu in
candescență de uz general, bujiilor 
pentru aprindere cu seîntei, mași
nilor de tocat carne cu acționare 
manuală, aspiratoarelor de praf, 
vaselor de tablă emailată, tacîmu- 
rilor, întrucît toate aceste produse 
nu se ridică, uneori, la nivelul ce
rut, iar la cîteva dintre aceste ca
tegorii de bunuri de consum, stan
dardele și normele interne sînt de
pășite. Ca urmare, nu de puține ori 
ajungem la divergențe serioase cu 
întreprinderile producătoare, deoa
rece marfa corespunde STAS-ului, 
dar nu și exigențelor exprimate de 
comerț, în numele consumatorilor.

— Sîntem in posesia unor 
date care arată că unele din
tre produsele acceptate de co
merț nu se comportă in con
diții optime în exploatare. Un 
exemplu, bateriile de care ați 
amintit. Cum explicați acest 
paradox ?

— Foarte simplu. Comerțul ac
ceptă totuși aceste baterii, dată 
fiind cererea mare din partea cum
părătorilor care au radioreceptoare 
cu tranzistori. Evident, acest com
promis nu va mai putea dăinui 
multă vreme. Comerțul va trebui 
o dată să bareze drumul acestor 

sată acum la orizontul zero al pu
țului, a redus acest număr la 4. 
Dar nu numai atît. Cei 12 oameni 
evacuau din front — prin încărca
rea manuală — 48 vagonete în două 
schimburi; cei 4 oameni și mașina 
de încărcat evacuează în prezent 
120 vagonete în aceeași perioadă de 
timp.

între factorii care au contribuit 
la obținerea rezultatelor amintite 
nu putem să nu subliniem și ac
țiunile întreprinse de conducerea 
unității, împreună cu comitetul de 
partid, pentru calificarea și ridica
rea continuă a calificării oameni
lor din abataje. Cursurile de cali

Suportul 
înaltei 
producti
vități

ficare, care au funcționat în uni
tatea noastră, au fost absolvite pînă 
acum de peste 150 mineri și de mai 
mult de 200 ajutori de mineri. în 
plus, muncitorii calificați, împreună 
cu maiștri, participă sistematic la 
cursurile de ridicare a calificării, 
organizate cu concursul specialiști
lor și inginerilor din exploatarea 
noastră. Aici sînt expuse noutățile 
în tehnica și exploatarea minieră, 
se fac demonstrații practice și teo
retice asupra eficacității unor me
tode, este generalizată experiența 
înaintată dobîndită de alte unități 
din bazinul minier maramureșean.

M-am referit succint la cîteva 
dintre realizările colectivului nos
tru, dintre metodele, inițiativele și 
acțiunile întreprinse pentru crește
rea producției și a productivității 
muncii. Firește, nu am epuizat nici 
pe departe toate căile și posibilită
țile. Indicațiile date de plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, 

produse care nu se ridică încă Ia 
nivelul exigențelor. Cît despre fap
tul că unele produse nu se com
portă în condiții optime în exploa
tare, asemenea date avem și noi. 
Așa, de exemplu, din totalul tele
vizoarelor ce au fost cumpărate în 
ultimii 5 ani, de către familiile cer
cetate în orașul Brașov, după apre
cierile acestora, 21 la sută nu au 
dat deplină satisfacție. O situație 
asemănătoare a reieșit și în cazul 
aparatelor de radio, la care ponde
rea răspunsurilor nefavorabile a 
fost de 20,3 la sută. De asemenea, 
răspunsuri negative s-au înregistrat 
și în legătură cu aspiratoarele de 
praf, magnetofoanele și mașinile de 
cusut, în proporție de 15,2 la sută, 
11,1 la sută și, respectiv, 10,6 la 
sută. Interesante sînt și răs
punsurile la întrebarea: „Care din 
bunurile de folosință îndelungată, 
cumpărate în ultimii 5 ani, s-au de
fectat în termenul de garanție ?" 
Iată și aici cîteva rezultate : 39,1 la 
sută din familiile cercetate, care au 

Ținînd seama, pe de o parte, de nivelul actual al dezvoltării 
tehnicii și de progresele ce s-au înregistrat în producția bunurilor 
de consum, iar pe de altă parte, de creșterea continuă a exigen
ței cumpărătorilor, se pune întrebarea : de ce tolerează Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Ușoare și 
Ministerul Economiei Forestiere producerea unor bunuri de con
sum care să fie refuzate, sau să dea bătaie de cap cumpărători
lor ? Sporirea cantității bunurilor de consum de folosință îndelun
gată trebuie să meargă paralel cu ridicarea sistematică a 
nivelului lor calitativ. Sînt necesare acțiuni severe și convergente, 
capabile să curme lipsa de răspundere care se manifestă uneori 
față de calitatea produselor destinate populației.

care a ridicat la rang de sarcină de 
partid problema economisirii și va
lorificării superioare a metalului, 
au avut un puternic ecou și în rîn
durile minerilor din Cavnic. Noi 
lucrăm, cum se spune, la izvoarele 
metalului și, în consecință, nu pu
tem rămîne pasivi față de modul 
în care este valorificată substanța 
minerală utilă, față de pierderile 
înregistrate în abataje, pe unele ga
lerii de transport ori în instalațiile 
de preparare. Filoanele conțin bo
gății imense, care din păcate nu în
totdeauna au fost complet exploa
tate.

în baza sarcinilor izvorîte din 
documentele plenarei, minerii noș
tri au hotărît, la sfîrșitul lunii ia
nuarie, să lichideze orice sursă de 
pierdere a metalului. Hotărîrea lor 
s-a materializat într-un angajament 
mobilizator : 17,3 la sută din volu
mul total de minereu planificat să-l 
extragă din pilieri, din panouri a- 
bandonate și răzlețe, înainte con
siderate inexploatabile și ineficien
te. Se vor recupera astfel cantități 
însemnate de metal neferos și no
bil, a căror valoare a fost apreciată 
la circa 2 700 000 lei. De asemenea, 
prin curățirea abatajelor golite, vor 
fi readuse în circuitul producției 
4 000 tone minereu. Cifrele înscrise 
în acest angajament au constituit 
mobilul chemării „Din aceeași ma
terie primă — valoare mai mare !“ 
chemare adresată de colectivul mi
nei noastre tuturor unităților minie
re din regiunea Maramureș. Subli
niez că, la începutul anului, cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan, mi
nerii noștri s-au angajat să dea 
peste plan 6 500 tone minereu, circa 
500 tone metal în concentrate și 
1 milion lei economii suplimentare 
la prețul de cost.

Pe ce căi vor fi realizate toate 
acestea ? Cum am mai arătat, mai 
întîi prin extinderea în continuare 
a metodelor de exploatare de mare 
productivitate, prin folosirea inten
sivă și la capacitatea integrală a 
utilajelor miniere cu care sîntem 
dotați, prin utilizarea judicioasă a 
timpului de lucru. Cunoscind că 
pierderile de metal trebuie evitate 
încă din abataje, am luat măsuri 
de podire a unor vetre, de selecțio
nare a sterilului, de pușcarea se
lectivă ; pentru îmbunătățirea cali
tății minereului, am introdus un 
control riguros — la gurile de ros
togol și la suprafață —, am nume
rotat vagoneții, am sporit numărul 
probelor C.T.C. la gura minei. în 
aceleași scopuri, s-au luat măsuri 
și la instalația proprie de prepa
rare.

Eficiența acestor măsuri a între
cut așteptările noastre. în ianuarie 
și în prima decadă a lunii februarie 
au fost extrase, peste prevederile 
planului, aproape 1 000 tone mine
reu, precum și metale neferoase 
în valoare totală de peste 1,2 mi
lioane lei. Experiența acumulată 
pînă acum, măsurile pe care le vom 
lua în continuare, precum și elanul 
bine cunoscut al minerilor de la 
Cavnic ne întăresc convingerea că 
planul pe acest an și angajamen
tele despre care am vorbit vor fi 
nu numai îndeplinite, ci de
pășite.

loan SCOBEA
inginer șef adjunct 
al exploatării miniere Cavnic

cumpărat televizoare în ultimii 5 
ani, au spus că li s-a defectat tele
vizorul în termenul de garanție cel 
puțin o singură dată. La aparatele 
de radio, acest procent este de 18,9 
la sută, iar la aspiratoarele de praf 
și mașinile de cusut este de 10,6 la 
sută. în ceea ce privește mașinile 
de spălat rufe, numai 2,1 la sută 
din familiile cercetate, care au 
cumpărat în ultimii cinci ani ase
menea produse, au declarat că ele 
s-au defectat în termenul de garan
ție.

Este cunoscut că dintr-un lot de 
mii sau zeci de mii de produse, un 
anumit număr din ele pot să nece
site intervenții în termenul de ga
ranție și că acest număr e 
corelat cu gradul de tehnici
tate al produsului respectiv. 
Dar, cu cît numărul produselor 
care se defectează în termenul de 
garanție este mai mic, cu atît se 
poate vorbi de o calitate superioară, 
de un produs realizat în condiții 
tehnice bune. In orice caz, conclu
zia fundamentală ce se degajă din 
analiza datelor culese constă în 
aceea că trebuie întețite eforturile 
întreprinderilor și forurilor lor de 
resort, atunci cînd abordează pro
blema calității mărfurilor ce se pun 
la dispoziția populației prin rețeaua 
comerțului cu amănuntul. Aceasta 
cu atît mai mult în situația în 
care se prevede prin planul de 
stat să se asigure desfaceri spo
rite de mărfuri către populație, în 
specia] pe seama lărgirii sorti
mentale a fondului de marfă și a 
creșterii continue a pivelului cali
tativ al produselor. Comerțul va 
îmbrățișa, în acest sens, orice pro
punere și inițiativă, guvernată de 
un înalt spirit de răspundere față 
de calitatea bunurilor de consum 
de folosință îndelungată.

ur.de
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O întrebare promoției 1967:

CÎTI VĂ VEȚI CONSACRA» ’

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 8,30 — Ora exactă. Cum va
tfi vremea, astăzi ? 8,32 — în- 

tîlnirea de duminică — emisiu- 
• ne pentru femei. 9,15 — Emi-

siunea pentru copii și tineretul 
școlar : — „Păcăleala" — scene

tă de Xenia Roman — Calul Fury — Studioul pionierilor. 10,30 — 
Emisiunea pentru sate : Agendă electorală. 12,15 — Concert simfo
nic. Partea a doua a Concertului Orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat George Enescu, Dirijor : Djura Jaksic (R. S. F. Iugoslavia). 
15,00 — Transmisiune sportivă. Fotbal : Steaua — C.S.M.S, Iași. 17,15 
— Magazin-111. 18,15 — Telejurnalul de seară. 18,30 — Dialog la dis
tanță. Participă regiunile Brașov și Galați. 22,30 — Telesport. 22,50 — 
Telejurnalul de noapte.

O nouă promoție de tineri, elevi le 
clasa a Xl-a a liceului, ie pregătește 
pentru ultimul și cel mai important e- 
xamen din viața școlară — bacalaurea
tul. Dar, o dată cu el, cu preocupările 
pentru buna reușită se profilează tot 
mai puternic dimensiunile viitoarei 
profesiuni, ale acelei profesiuni care 
va absorbi și fructifica întreaga capa
citate creatoare, pasiunea și energia 
celui care i se dedică. Pentru fiecare 
tînăr, această alegere reprezintă — 
dincolo de aptitudini, de înclinații, de 
planuri personale — un act de res
ponsabilitate individuală și socială, un 
răspuns matur, chibzuit la cerințele 
societății în care trăiește. în aceeași 
măsură însă, școala, familia, societatea 
sînf chemate să-l îndrume, să-l sfătu
iască cu competență în alegerea dru
mului în viață, în îmbrățișarea celei 
mai , potrivite profesiuni.

INTRE PASIUNE Șl...

MODĂ

Statistici și analize întocmite, an de 
an, după concursurile de admitere în 
facultăți și școli tehnice arată că 
foarte „asaltate" sînf verigile de stu
diu cel mai strîns legate de tehnică. 
Situație firească și în deplină concor
danță cu cerințele actuale și de per
spectivă ale economiei naționale, ale 
vieții sociale moderne. In același timp, 
însă, sînt prea puțin solicitate de ab
solvenții liceului o serie de alte fa
cultăți și secții cu profil modern — ma
tematică, fizică, electronică, economie 
etc — domenii în care există, de a- 
semenea, necesitate de cadre. Conco
mitent, apar „surplusuri" de candidați 
la diferite facultăți, devenite peste 
noapte un fel de „modă" a anului. 
Fenomenul are mai multe explicații.

— Anul trecut, cea mai mare aflu
ență de tineri s-a înregistrat la secția 
de geografie : 13 candidați pe un loc 
— ne spunea, cu cîtva timp în urmă 
prof. dr. docent NICOLAE LASCU, pro
rector al Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj. Mai puțini s-au înscris la sec
țiile mecanica fluidelor, fizică teoreti
că, finanțe și credit. .în comparație cu 
anul precedent, se observă o scădere 
a numărului candidaților la chimie și 
geologie. Pentru o parte din aceste 
fluctuații s-ar putea găsi unele mobi- 
luri. Bunăoară, am constatat că la sec
ția geografie s-au prezentat în majori
tate absolvenți care au obținut la baca
laureat medii sub 6, care, evident, 
s-au orientat spre o secție cu probe de 
concurs aparent mai ușoare. Dimpo
trivă, înlocuirea probei de geografie 
cu una de chimie la secția geologie a 
determinat o scădere a numărului can- 
didafilor.

lată și o altă explicație : „De obi
cei, elevii noștri care au o bună pre
gătire în domeniul matematicii și fi
zicii se duc la politehnică — ne-a re
latat prof, emerit ALEXANDRU DABIJA. 
Firește, nu ai ce să obiectezi față de 
această opțiune profesională. Dar, din
cauză că sînt mai puțin popularizate, 
mai puțin cunoscute, unele facultăți și 
secții noi nu se bucură de atenția cu
venită din partea acelor absolvenți ai 
liceului, care ar putea face față cu 
succes înclinațiilor lor”.

Atracția spre o anumită „modă*  la 
înscrierea în învățămîntul superior are 
însă ca substrat, deseori, și comodita
tea, calculul de „șanse" de a intra în 
învățămîntul superior fără o temeinică 
muncă de pregătire. „Destul de mulți 
elevi „așteaptă" pînă în preajma con
cursurilor și se „hotărăsc" în funcție 
de numărul mai mare sau mai mic de 
candidați care se prezintă la o facul
tate sau alta — este de părere prof. 
ELENA RĂDAN, directoarea Liceului nr. 
30 din Capitală. Fără să mai vorbesc de 
cei care au „emoții” în privința reușitei 
la bacalaureat și nu mai au „curajul" și 
răspunderea să privească mai departe. 
Absența unei „pasiuni" constante, defi
nitivate pînă la vîrsta ultimei clase de 
liceu, are drept urmare firească și in
suficiente eforturi pentru studiu, pentru 
aprofundarea domeniului ales pentru 
calificare și specializare, oscilarea în
tre o profesiune sau alfa, în funcție de 
fel de fel de considerente".

• Teatrul de operă și balet: 
SPĂRGĂTORUL DE NUCI — 
11, BAL MASCAT — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
ROSE MARIE — 10,30, LYSIS- 
TRATA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 10, ÎNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — 15, VEDERE 
DE PE POD — 20, (sala Stu
dio) : DINU PĂTURICĂ — 10, 
O FEMEIE CU BANI — 15, 
DOMNII GLEMBAY — 20.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 10,30 ; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : COMEDIA 
ERORILOR — 10, CEZAR Șl 
CLEOPATRA — 15, CLIPE DE 
VIAȚĂ — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MI
TICA BLAJINU — 15.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : HENRIC AL IV-LEA 
— 10. AU FOST ODATĂ... 
DOUA ORFELINE — 15,30,
PATIMI — 19,30, (sala Studio) : 
ANTIGONA ȘI MEDEEA — 
10,30, ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 16, SONET PEN
TRU O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrah- 
cea“ : VIFORUL — 10 ; 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN
BALANSOAR — 10,30, SIMPLE 
COINCIDENȚE — 15,30, RI
CHARD AL II-LEA — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CEI 
TREI MUȘCHETARI — 10, CU 
CAPUL IN NORI — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : 
PAGINI ȘI FIGURI DIN IS
TORIA TEATRULUI EVRE
IESC — 11, SE CAUTĂ UN 
GINERE — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : CHIRIȚA ÎN 
IAȘI și NĂPASTA - 10,30, 
VASSA JELEZNOVA - 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 11, EU 
ȘI MATERIA MOARTĂ - 17.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 11 ; 19.30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 11; 19,30.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 10 ; 16 ; 19,30.

I
I
I

879 DE ELEVI IȘI

SPUN PĂREREA

Care este răspunsul pe care-l dau ti
nerii din promoția 1967 la întreba
rea : „ce dorești să devii după absol
virea liceului ?" Cu concursul profeso
rilor diriginți de la 4 licee — liceul 
„N. Bălcescu” și Liceul nr. 30 din Bucu
rești, liceul „M. Eminescu" din Buzău 
și Liceul nr. 1 din Roman — am son
dat opinia a 879 de elevi din ultima 
clasă. Cifric exprimat, răspunsul lor 
este acesta : 630 vor da examen de 
admitere în învățămîntul superior, 109 
vor urma școli tehnice, 150 se vor în
cadra în producție sau se vor consa
cra altor preocupări. Profesiile, în or
dinea adeziunii celor mai mulfi, se 
succed astfel : inginer, chimist, agro
nom, profesor de limbă și literatură, 
medic, istoric, geograf, jurist etc. Din- 
fr-o clasă de 31 elevi (Xl-A, de la li
ceul „N. Bălcescu"), 21 de elevi vor 
să participe la concursul de admitere 

la Institutul politehnic. Nici unul din
tre ei nu s-a hotărît să devină mate
matician, fizician, economist, cu toafe 
că — așa cum consideră dirigintele, 
prof. M. Mofoc — cu puține excepții 
ar avea aptitudini.

După cum se vede, în ce privește 
domeniul spre care doresc să se în
drepte, preferințele absolvenților din 
acest an ai liceului nu diferă mult de 
cele ale promoțiilor anterioare. Este și 
o consecință a faptului că în activitatea 
complexă de orientare profesională a
absolvenților liceului nu s-au realizat
pași înainte față de anii trecuți.
Mai mulfi elevi de la Liceul
nr. 1 din Roman își exprimă dorința de 
a uima facultatea de matemafică-me- 
canică, dar toți cu scopul de a deveni 
ingineri mecanici. Evident, nimeni nu 
le-a explicat care este profilul facul
tății pe care vor s-o urmeze.

întrebați de ce și-au ales anume 
profesiunea respectivă, cei 879 de e- 
levi au afribuit alegerea făcută :

— interesului pentru noțiunile, apli
cațiile și posibilitățile concrete de lu
cru din domeniul respectiv — 615 ;

— pasiunii deosebite și înclinațiilor 
personale pentru profesiunea aleasă 
- 87 ;

— influenței exercitate de nivelul de 
predare și de competența profesorului 
cu care au studiat domeniul respectiv 
în liceu — 124;

—- dorinței părinților, sfatului rude
lor sau prietenilor, altor cauze — 53.

Cu toată aproximația cifrelor se 
poate vedea că procentul celor care 
aderă la o profesie din alte cauze de- 
cît dorința de cunoaștere sau aptitu
dinile personale este destul de mare, 
lată și cîteva opinii ale celor în cauză :

— Acum un an eram ferm convins 
să dau examen la facultatea de medi
cină. Dar, după ce am văzuf schim
bările petrecute în cadrul materiilor 
pentru examen, m-am răzgîndit pentru 
că s-a introdus fizica. (Adrian Ștefă- 
nescu).

— M-am hotărît să urmez arhitec
tura pentru că am un văr student acolo 
și mi-a povestit lucruri interesante (Si- 
mion Andrei).

— Matematica ? Da, am rezultate 
destul de bune, dar la facultate, la ad
mitere mai ales, se cer probleme și 
exerciții grele și noi nu ne-am deprins 
prea mult cu calculul în anii de școa
lă. Așa că, m-am hotărît pentru bio
logie (Matilda Simionescu).

area măiestrie a lui Cehov 
este de a ne dezvălui că, 
în pofida multor evenimen
te spectaculoase, existența 
eroilor săi rămîne 

fără sens. Cheian
următoarea 
textul

pustie,
„Un Hamlet de provincie 
stituie, poate, 
pe care în

goală, 
piesei 

o con- 
replică 

original o 
rostește Platonov : „Oamenii au în față 
probleme universale, eu mă ocup de 
femei. Toată viața -— numai de femei I 
Cezar avea Rubiconul, eu femeile... Un 
muieratic I Și n-ar fi atît de trist, dacă 

\Un Hamlet
I 
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

nu m-aș strădui să rezist, dar mă stră
duiesc. Sînf slab, înspăimîntător de 
slab I" Spectacolul acestei neputințe 
cronice, al acestor preocupări mărunte, 
al acestei nimicnicii împotmolite în 
lene, în văicăreală și minciună; îi apă
rea autorului ridicol, absurd, demn de 
sarcasm și dispreț. El voia ca la piesele 
sale publicul să rîdă. „Eu înfățișez via
ța... O viață cenușie, meschină... Dar 
nu o tînguială anostă, spunea Cehov. 
Unii fac din mine un plîngăreț, sau pur 
și simplu un scriitor plicticos. Dar eu 
am scris cîteva volume de povestiri 
vesele... Și criticii mă alătură bocitoa
relor, inventează din capul lor ce pof
tesc, lucruri care mie nici prin minte 
nu mi-au trecut vreodată...* *

Cehov nu este ușor de jucat, pentru 
că semnificațiile lucrărilor sale nu plu
tesc la suprafață, în fraze banale, de
clarative. Fiecare moment și fiecare re
plică este la el imagine, este trăire 
concentrată, e tragedie și comedie, în- 
tr-un cuvînt e teatru, în cel mai bun 
înțeles. „In teatru nu trebuie să te temi 
de farsă, afirma el, dar este nesuferită 
aci sofisticăria. Omoară totul*.  Meritul 
deosebit al regiei lui Lucian Giurches- 
cu este, cred, acela de a nu fi oferit 
un spectacol afectat, fals „cehovizant”, 
intelectualist și sofisticat, ci un verita
bil Cehov, viu și popular, plin de haz 
și de dinamism. Un tablou foarte u-

ȘTIINȚELOR
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MODERNE?
cinema

ce influențează

ORIENTAREA

ELEVULUI

„în acest capitol al „altor cauze”, 
care determină orientarea profesională 
a elevilor, trebuie să socotim, în pri
mul rînd, unele cauze care țin de de
ficiențe ale desfășurării studiului în 
anii liceului —■ este de părere conf. 
dr. ION C PETREA, de la Universitatea 
din București. Faptul, de exemplu, că 
n-au studiat sistematic și aprofundat 
matematica sau fizica, n-au fost obiș- 
nuiți cu calculul, cu aplicațiile în prac
tică ale noțiunilor teoretice, îi deter
mină pe eievi să se „teamă” de facul
tățile și profesiunile cu profil matema
tic sau de fizică". Tot în această or
dine de idei, prof emerită CLOTILDA 
CONSTANTINESCU a releva’ și un alt 
aspect. „în școală apar adesea elevi do
tați pentru domenii diferite, cu apti
tudini multiple. Tineri conștiincioși, ei 
se pregătesc cu aceeași seriozitate 
pentru toate disciplinele Cînd ajung 
însă să opteze cu adevărat pentru una 
dintre ele, se decid mai greu. Aici 
este locul pentru intervenția mai di
rectă, mai hotărîtă a școlii. Fiecare li
ceu ar trebui să-și facă un Titlu de 
mîndrie din pregătirea în fiecare pro
moție a unui lot de absolvenți puter
nic pregătit pentru științele moderne, 
care să reprezinte' cu cinste școala în 
facultate și — ceea ce este mai Im
portant — care să devină cu adevărat 
specialiști de nădejde pentru societa
tea socialistă".

Aceasta presupune o activitate per
severentă, sistematică, de durată a 
școlii pentru stimularea elevilor și în
drumarea lor spre domeniile intens 
solicitate de economia și cultura na
țională, privite în perspectivele, lor de 
dezvoltare, crearea, în școală, a unei 
atmosfere de emulație care să-i ambi
ționeze pe tinerii capabili, studioși să-și 
pună în joc toate forțele pentru a iz- 
bîndi. Presupune și un interes mai 
mare din partea instituțiilor de învă- 
țămînt superior, a specialiștilor din a- 
ceste domenii pentru popularizarea 
largă a unor noi profesii. „Unele mo
nografii ale profesiilor, care să 
ofere o largă sursă de infor

man și foarte scenic al vieții cu con
trastele ei, cu pasiunile ei dezlănțuite, 
cu iluziile și eșecurile ei. Nu persona- 
je-clișeu care vorbesc tărăgănat și se 
mișcă cu încetinitorul ca să ne „su
gereze” că vegetează, ci oameni vii, 
cu singe în vine, cu dorințe fierbinți, 
a căror soartă e urmărită de sala 
înfreagă cu răsuflarea tăiată, cu o in
timă participare. Iar dacă acești oa
meni, unii dintre ei superior dotați, in- 
teligenți, spirituali, se descoperă inu
tili, dacă traiul pe care-l duc îi trans
formă în bufoni și fantoșe, dacă dile

mele jalnice ale unui Platonov ne fac 
să rîdem în hohote (așa cum se pe
trece în acest excelent spectacol), vom 
înțelege atunci mai bine adînca subti
litate a celui care a intitulat „Pescăru
șul" și „Livada de vișini" comedii.

Succesul spectacolului lui Giurchescu, 
capacitatea sa de a comunica, de a 
emoționa, de a cuceri publicul, se în
temeiază în primul rînd pe autenticita
tea interpretării scenice. Nu o autenti
citate plată, măruntă, fotografică, ci una 
specific teatrală — căci Cehov a lăsat 
moștenire teatrului modern știința de a 
citi în subtext, de a privi dincolo de a- 
parențe. Cadrul plastic, creat de Dan 
Nemțeanu, ne transpune într-o lume fic
tivă și reală totodată, o lume unde ade
vărul se contopește cu poezia și trans
figurarea. Decorurile „de interior" apar, 
ca într-un poem, în mijlocul mesteceni
lor fragili și solemni, o liniște maiestuoa
să, impunătoare, încercuiește parcă dra
mele și frămîntările eroilor, subliniind 
prin contrast dimensiunea comică a a- 
cestora și vorbindu-ne despre o noblețe 
la care ei nu se pot ridica.

Textul rămas de la Cehov, depășind 
prin enormul său material literar și ca
racterologic proporțiile unei reprezen
tații obișnuite, a fost jucat în ultimii ani 
în diferite adaptări, rusești sau străine. 
Figurînd pe afișul Teatrului de Comedie 
eu titlul „Un Hamlet de provincie’, ver- 

mare tinerilor, alcătuirea și publicarea 
unor prospecte și articole de informare 
adresate părinților, ar fi în măsură să 
determine afluența necesară spre do
meniile moderne ale științei și tehnicii, 
pentru care mulți tineri au înclinații", 
consideră prof. LUIZA RĂICAN, de la 
liceul „Nicolae Bălcescu”.

Mai mulți profesori diriginți cu care 
am stat de vorbă s-au oprit și 
asupra unor nepotriviri care apâr în
tre opțiunea elevilor pentru o anumită 
profesiune și aptitudinile intelectuale 
reale ale celor în cauză. Din cei 879 
de elevi anchetați, în 197 de cazuri 
părerea dirigintelui este divergentă, în- 
temeindu-se pe situația reaiă la învă
țătură a elevilor respectivi. Este evi
dent că un tînăr fără aptitudini la 
desen nu va reuși să facă față la con
cursul de admitere la arhitectură sau 
la construcții, după cum altul corijent 
la matematică nu va reuși în nici un 
caz să intre la politehnică. De remar
cat că, în multe cazuri, părinții apre
ciază realist posibilitățile intelectuale 
ale copiilor lor și-i sfătuiesc în conse
cință. Din cele 80 de cazuri în care, 
după declarațiile elevilor, părinții au 
altă părere decît ei privitor la alege
rea profesiunii, doar cîțiva exagerează 
calitățile copiilor. „Este un argument 
in plus pentru școală de a colabora 
mai intens cu familia în această direc
ție — este de părere prof. ELENA TEO- 
DORESCU, directoarea Liceului nr. 1 
din Roman. Mi se pare, însă, destul de 
dăunătoare „indiferența" unor părinți 
în ceea ce privește alegerea făcută 
de copilul lor. In ancheta făcută prin
tre viitorii absolvenți, foarte mulți de
clară : „părinții mă lasă pe mine să 
aleg, ei fiind de acord”. Tocmai pen
tru că sînt maturi și au experiență de 
viață, consider că părinții au datoria 
să-i îndrume pe copiii lor să se fo
losească în această problemă impor
tantă de sfatul și de competența pro
fesorilor școlii".

Cu toate răspunsurile „definitive” ale 
viitorilor absolvenți, problema orien
tării profesionale a promoției 1967 nu 
este încă deplin hotărîtă Pregătirea 
pentru examenul de bacalaureat, pe
rioada ultimă a cursurilor școlare oferă 
un cadru prielnic pentru desfășurarea 
unei intense activități de informare și 
documentare a tinerilor, a părinților 
lor, misiune care revine liceelor, insti
tuțiilor de învăfămînt superior, minis
terelor și departamentelor, pentru care 
acești tineri înseamnă specialiștii și 
cadrele calificate de mîine.

Florica DINULESCU

siunea românească semnată de Anda 
Boldur a reținut liniile esențiale ale con
flictului. Spectacolul a avut de cîștigat 
prin eliminarea unor pasaje și figuri se
cundare ; fără îndoială că însuși autorul, 
dacă ar fi avut prilejul să colaboreze cu 
o trupă de teatru la definitivarea textu
lui, i-ar fi dat o formă mai concisă, co
respunzătoare cerințelor scenei. Există 
însă, în versiunea de față, nu numai pre
scurtări inevitabile, dar și alterări destul 
de importante ale originalului, preluate 
probabil din alte adaptări infidele. De 
pildă, Grecova, concepută de Cehov ca 

de provincie

o sentimentală prosfuță și miorlăită, pe 
care trufașul Platonov o persiflează în 
public pînă o aduce la exasperare, a 
primit o partitură în întregime nouă, de
venind o femeie agresivă, lipsită de 
pudoare, vulgară, care se agață ca sca
iul de gîtul învățătorului. Platonov este, 
în textul inițial, un fel de vedetă locală, 
un original a cărui apariție în societate 
constituie un eveniment și pe care mai 
toți îl ascultă cu admirație ; el produce 
o impresie puternică prin spiritul său 
liber, nesupus niciunei convenții, prin 
ironia sa tăioasă, prin îndrăzneala — nu 
lipsită de poză, de cabotinism — 
cu care aruncă în față oricui adevăru
rile cele mai incomode (deși, în fond, 
totul se îneacă în vorbărie, deoarece el 
este incapabil de acțiune). Aceste laturi 
definitorii nu apar decît în mică măsură. 
Și în treacăt fie zis, cu toată calitatea 
înălță a adaptării, n-ar fi stricat 
să se fi ținut seama într-o serie de 
aspecte ceva mai mult de concordanța 
cu textul lui Cehov.

Amza Pellea nu ara, în partea

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : REPUBLICA (completare Din lu
mea fluturilor) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : CAPITOL — 9,30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18 ; 
20,45, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 (la ambele 
completarea Ritmuri și imagini), FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30.
e NU SÎNT DEMN DE TINE : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, MELODIA 
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• FIDELITATE : UNION (completare Ritmuri și imagini) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• MONDO CANE (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30, TO
MIS — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,30, PROGRESUL — 11 ; 15,30 ; 19.
• MOSHI, MOSHI ALO, JAPONIA'. : TIMPURI NOI (completare 
Ideal) — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : GIU- 
LEȘTI — 15 ; 17,45 ; 20,30, POPULAR — 15 ; 18 ; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Construind) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
« PRIMUL AN DE CĂSNICIE : DACIA (completare Orizont științi
fic nr. 9) — 8,45—21 în continuare, FLOREASCA (completare Din 
lumea fluturilor) — 18,45 ; 21.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : GRIVIȚA (completare în poartă... 
Iașin !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, VICTORIA (completare 
Poveste pe un metru pătrat) — 18 ; 20,30, RAHOVA (completare Ori
zont științific nr. 9) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : VICTORIA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 9,30 ; 12 ; 15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : AURORA (completare Din lumea flu
turilor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45. BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele 
completarea Poveste pe un metru pătrat).
• CERUL ȘI IADUL : AURORA — 18 ; 20,30, ARTA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15.45 ; • 18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Din lumea flutu
rilor).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : UNIREA — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• OMUL DIN RIO și ZILE RECI : LUMINA — 9,30 ; 15,15 ; 19,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE și NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : 
FEROVIAR — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20, MODERN — 10 ; 16 ; 20.
• HAI, FRANȚA ! : VITAN (completare Călărețul pe poney) — 16,30 ; 
18 ; 20,15.
• NEVESTE PERICULOASE : MUNCA (completare Orizont științific 
nr. 8) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Orizont științific nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR — 15 ; 17,45 : 20,30, VIITORUL — 
15,15 ; 18 ; 20,45.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : COLENTINA — 15 ;
17.30 ; 20.
• GOLGOTA — cinemascop : CRÎNGAȘI (completare A 6-a sesiune 
a Marii Adunări Naționale) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : LIRA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE ; VOLGA (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : DRUMUL SĂRII — 
11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
• FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
COSMOS — 15,30 ; 19.
• TUNELUL — cinemascop : COTROCENI (completare A 6-a sesiune 
a Marii Adunări Naționale) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinemascop : PACEA (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : CLUBUL UZINELOR „REPU
BLICA" — 15 ; 17,30 ; 20,30.

întîi, farmecul personal care să justi
fice izbînzile sentimentale și faima de 
crai a lui Platonov ; e mai degrabă ti
morat, defensiv, victimă a asalturilor fe
minine. în schimb în partea a doua a 
spectacolului, cînd se declanșează șirul 
de nenorociri provocate de lipsa de ca
racter a lui Platonov, interpretul a redat 
cu un umor incisiv, cu o foarte modernă 
auto-ironie, văicărelile penibile ale a- 
cestuia, prăbușirea mitului său clădit 
pe indiferență față de oameni.

Principalele roluri feminine s-au bucu
rat de o remarcabilă interpretare. Silvia

cronica teatrală
Popovici a dat Annei Petrovna o strălu
cire, o distincție care o ridică mult dea
supra lumii sordide din jurul ei, fără a-i 
răpi însă omenescul și feminitatea. Per
sonajul s-a apropiat astfel de idealul a- 
celuia care a scris celebra replică a doc
torului Astrov : „La om, fotul trebuie să 
fie frumos...*  în plină maturitate a mij
loacelor sale de creație, actrița a revelat 
într-o expresie laconică, sfăpînită, filonul 
tragic al eroinei, decepțiile și frîngerile 
lăuntrice ale acestei femei care „rîde, 
cînd îi vine să plîngă". Cu un instinct 
sigur și un talent nedezmințit, Vasilica 
Tastaman a găsit nuanțele adevărate ale 
comportării Sofiei : din primele ei apa
riții respiră o nepăsare molatecă, gra
țioasă, un fel de renunțare, care ex
plică mariajul cu Voinițev, pentru ca 
apoi în sufletul ei să se nască o spe
ranță vecină cu deznădejdea, o spe
ranță pe care își joacă ultima carte — 
și pierde. Demnă să figureze într-o an
tologie a interpretărilor cehoviene, mi 
s-a părut compoziția Sandei Toma (Sașa, 

sofia lui Platonov). Căldura și modestia 
Sașei, luminate de o sinceritate dezar
mantă și de un puternic simț al propriei 
demnități, au avut darul să scoată și mai 
in evidență deruta lui Platonov. Numai 
o rară inteligență scenică poate comu
nica atît de bogat un caracter, fără nici 
un fel de efecte exterioare.

Florin Scărlătescu a realizat o exce
lentă scenă comică. în rolul moșierului 
Glagoliev, Costel Constantinescu a în
truchipat foarte exact uscăciunea aces
tuia, unită cu o retorică satisfăcută de 
sine și cu o politețe prevenitoare, „de 

modă veche". La fel de 
precis a conturat Dem. 
Savu pe negustorul Bogrov, 
care se prezintă, cu for
mule respectuoase, dar 
pline de șiretenie și rapa
citate, să ia în stăpînire 
moșia pierdută de Voini- 
țevi la licitație. Val Plătă- 
reanu a lucrat cu multă fi
nețe rolul lui Voinițev, l-a 
pictat ca pe un gîndăcel 
manierat și insignifiant, dar 
n-a împins caricatura prea 
departe și ne-a oferit și 
drama lui, dragostea dis
perată și neputincioasă 
pentru Sofia. D. Rucărea- 
nu (Glagoliev — fiul) ne-a 
înfățișat, într-un portret sa
tiric amuzant și mușcător, 

o altă variantă a feciorului de bani gata : 
licheaua obraznică, fără scrupule și fără 
sentimente. Ina Don a creionat cu reală 
dezinvoltură figura moșieresei Grecova, 
în varianta stridentă care i-a fost fixată. 
O adevărată revelație a spectacolului a 
fost C. Băltărețu, actor pe care l-am re
marcat și cu ani în urmă în cîteva reușite 
producții sibiene. Aici, el a creat un 
Osip masiv, necioplit, dar de o uimi
toare sensibilitate, un uriaș închis în 
sine, capabil de izbucniri naive, cutre
murat de nedreptățile unei lumi pe care 
n-o înțelege și cu care nu se poate îm
păca. Mihai Fotino a făcut din doctorul 
Trilețki unul din personajele cele mai 
reliefate, în care se îmbină generozita
tea, inerția, slăbiciunea dusă pînă la 
grotesc — și a punctat admirabil finalul, 
aruncînd sălii, parcă în numele pătu
rii de intelectuali nehotărîfi din care 
făcea parte medicul, o privire confuză, 
deprimată, întrebătoare,

Andrei BĂLEANU

PLENARA
UNIUNII
COMPOZITORILOR

Plenara Uniunii Compozitorilor 
din Republica Socialistă România, 
care a avut loc sîmbătă în Capi
tală, a pus în dezbatere proble 
me actuale ale creației muzicale 
în țara noastră.

Lucrările plenarei au fost des
chise de Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor. Au 
luat cuvîntul compozitorii Doru 
Popovici, Pascal Bentoiu, Matei 
Socor, Victor Giuleanu, Ștefan Ni- 
culescu, Gh. Ciobanu, Anatol Vie- 
ru, George Grigoriu, Tiberiu Olah, 
Aurel Stroe, precum și Pompiiiu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Vorbitorii s-au referit la preocu
pările creatorilor din acest dome
niu de a realiza noi lucrări va
loroase, care să se adauge patri
moniului culturii noastre naționale. 
Subliniind că actualele creații tre
buie să contribuie la îmbogățirea 
tradițiilor muzicii românești și u- 
niversale, ei au arătat că este ne
cesar să fie realizate lucrări în 
genuri muzicale variate, capabile 
să satisfacă gustul și exigența pu
blicului. Propunînd să se acorde 
o mai mare atenție muzicii de 
cameră, corală și de operă, vor
bitorii s-au referit la necesitatea 
ridicării în continuare a măiestriei 
interpreților și la îmbunătățirea 
formelor de difuzare a compozi
țiilor românești în țară și străină
tate. (Agerpres)

concerte
• La Afeneu

Duminică, la ora 11 are loc 
concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu", sub bagheta dirijorului 
Djura Jacsik din R.S.F. Iugosla
via. Programul cuprinde suita 
„Muzica apelor" de Haendel, 
Concertul pentru vioară și or
chestră în mi major de Bach 
(solist: Varujan Cozighian) și 
Simfonia a Il-a de Sibelius.

Orchestra „Barbu Lăutaru" 
condusă de Ionel Budișteanu 
prezintă la ora 20 un concert de ' 
muzică populară. Soliști : Mino- ‘ 
dora Nemeș, Damian Luca, Ion 
Cristoreanu, Vlad Dionisie și 
alții.

teatre
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La Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii a început 
sîmbătă o sesiune științifică din 
ale cărei referate desprindem eîte- 
va din realizările institutului. 
Aflăm astfel că a fost conceput și 
realizat un plug reversibil pentru 
tractorul pe șenile cu care se pot 
ara terenuri în pantă (3—4 ha în
tr-un schimb). Acest plug va intra 
în fabricația de serie în acest an. 
S-au realizat, de asemenea, mașini 
pentru efectuarea lucrărilor anuale 
de amenajare a terenurilor în ore- 
zării ; s-a conceput și realizat o 
nouă schemă a instalației electrice 
pentru tractor, folosindu-se elemen
te tranzistorizate, ceea ce duce la 
mărirea duratei Și siguranței în 
exploatare.

Institutul a făcut noi cercetări 
în sprijinul dezvoltării mecanizării 
și diversificării lucrărilor agricole.

Rezultatele de pînă acum au dus la 
stabilirea tipurilor de tractoare 
pentru extinderea mecanizării în 
toate ramurile agriculturii, a tipu
lui de combină autopropulsată de 
mare capacitate, pentru cereale, a 
unor mașini pentru administrarea 
amendamentelor calcaroase pe so
luri acide, pentru pregătirea tere
nului, semănatul, buchetatul și ră- 
ritul sfeclei de zahăr — mașini ce 
urmează să fie introduse în pro
ducție.

Cercetătorii de Ia I.C.M.A. pun 
la dțspoziția mecanizatorilor din 
G.A.S. și S.M.T. noi metode pen
tru utilizarea cu maximum de 
randament a tractoarelor, pentru 
perfecționarea metodelor de orga
nizare și a tehnologiilor de repara
re a utilajului agricol.

(Agerpres)

JJ

A apărut

LUPTA DE CLASĂ"
nr 2/1967

Numărul pe luna februarie 
al revistei se deschide cu edi
torialul : Pentru organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. în continuare, revis
ta publică materialele : Com
petență, concepție modernă și 
spirit creator la mesele 
calcul și pe planșetele 
îecianților 1 de MIHAI 
MANDOPOL ; 1907 de
MIAN HUREZEANU, TRAIAN 
LUNGU, Pe urmele celor ce-au 
ridicat primii steagul răscoa
lei de CONSTANTIN DROPU 
— la rubrica „60 de ani de la 
Marea Răscoală Țărănească"; 
Component esențial al ariei 
de DEMOSTENE BOTEZ ; Con
fluențe de PETRU COMAR-

de 
pro- 
DIA-
DA-

NESCU — Ia rubrica „Speci- 
iicul național în literatură și 
artă*  ; S-a ajuns oare la folo
sirea rațională a cadrelor de 
economiști ? de GHEORGHE 
POPESCU, ION OLTEANU ; 
Considerații asupra limbajului 
juridic de DUMITRU MARI
NESCU ; Valoarea teoretică și 
metodologică a materialismu
lui istoric — la rubrica „Lec
ții și consultații’ ; Retrospecti
vă asupra luptei greviste din 
țările capitaliste în 1966 de T. 
FLORIAN — la rubrica „Docu
mentar*.

Revista mai cuprinde rubri
cile „Note*,  „Revista reviste
lor' și „Fișier bibliografic*.

Sosirea ambasadorului

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
Muhsin Hussein al Habib, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Irak în Republica So
cialistă România. (Agerpres)

87000 propuneri in
campania electorală

Cu cît ne apropiem de 5 martie, 
ziua cînd vor avea loc alegerile de 
deputați în sfaturile populare eo- 
munale, cu atît se intensifică ac
țiunile menite să asigure acestui 
important eveniment în viața sate
lor noastre condiții cît mai bune 
de desfășurare. Pînă la 25 februa
rie au fost înscriși în listele de 
alegători 8 338 503 cetățeni cu drept 
de vot. Dintre aceștia, peste 
7 800 000 au și verificat listele.

în același timp continuă să se 
desfășoare întîlnirile între candi
dați și alegători. Pînă în prezent au 
avut loc astfel de întîlniri în 113 129 
circumscripții electorale. Din cele 
peste 87 800 de propuneri făcute cu 
acest prilej, multe se referă la pro
bleme edilitar-gospodărești și so- 
cial-culturale, prestări de servicii 
de către populație și altele.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27, 28 februarie și 1 martie. In țară : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi tem
porar acoperit. Vor cădea ploi-locale. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 grade și plus 6 grade, iar 
maximele intre 2 și 12 grade, local 
mai ridicate. Ceață. In București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi 
temporar acoperit. Va ploua slab. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

La Pronoexpres

Premii însumînd
peste 4,8 milioane lei

Concursul special Pronoexpres 
din 8 februarie 1967, organizat 
după o nouă formulă, s-a soldat 
cu un mare succes, premiile dis
tribuite participanților însumînd 
4 807 757 lei, repartizați astfel : 
1 948 065 lei la extragerea I ; 
1484 030 lei la extragerea a 
Il-a, și 1 375 662 lei pentru pre
miile suplimentare din fondul 
A. S. Loto-Pronosport.

Noua formulă a concursurilor 
Pronoexpres și-a dovedit avan
tajele și prin numărul de premii 
care au fost atribuite. Astfel, 
pentru prima dată s-au distribuit 
peste 100 000 premii, ceea ce re
prezintă recordul premiilor la 
Pronoexpres. Dintre aceste pre
mii amintim : 1 a 150 000 lei la 
Oradea, 1 a 111 302 lei la Pan- 
ciu, 2 a 55 651 lei la Buziaș și 
în comuna Toc din raionul Li- 
pova, 10 autoturisme.

Noua formulă a extragerilor 
duble continuă la toate concursu
rile Pronoexpres. Participanții 
găsesc amănunte la agențiile 
Loto-Pronosport.

Comunicat cu privire
la cea de-a Z8-a ședință

a Comitetului Executiv al C.A.E.R

SPORT
FOTBAL: în „deschiderea" returului

H

LA HOCHEI

între 21—24 februarie a avut loc 
Ia Moscova cea de-a 28-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc. La ședință au participat T. 
Țolov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, O. Simunek, vicepreșe
dinte al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, J. Balkow, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Gh. Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, A. Apro, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a participat, în conformitate cu 
convenția dintre C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia cu privire la participa
rea R.S.F.I. la lucrările organelor 
Consiliului, A. Grlicikov, membru 
al Vecei Executive Federale.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de D. Gombojav, re
prezentantul Republicii Populare 
Mongole, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

Comitetul Executiv a adoptat o 
hotărîre cu privire la pregătirea 
și efectuarea în cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc a 
unor măsuri legate de cea de-a 
50-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

UMANITATEA
SPITALU

(Urmare din pag. I)

contactul cu bolnavul, 
ci și cu familia, une
ori cu tovarășii lui de 
muncă.

Trebuie să recunoaș
tem de la început că 
internarea unui bolnav 
îi poate produce aces
tuia uneori un trau
matism psihic. Intrat 
pe poarta spitalului, el 
se simte nu rareori in
timidat; pășește sfios, cu 
dese întreruperi în 
mers, așteaptă, ascultă, 
pune întrebări pentru a 
se familiariza cu obi
ceiurile locale, se adre
sează oricărei persoane 
îmbrăcate în alb care, 
de cele mai multe ori, 
este foarte grăbită și 
nu-i răspunde. Uneori 
chiar este bruscat, iar 
funcționara de la ghi
șeul pe care stă scris 
vizibil „Informații" 
izolează îndărătul 
mului.

Această luare de 
tact — chiar dacă ul
terior este înconjurat 
de grijă și atenție — 
îi creează un complex 
de inferioritate, se sim
te izolat și, fără îndo
ială, contactul cu fa- - 
milia, cu prietenii, îi 
creează o preocupare 
cu totul deosebită. 
Iată de ce problema 
păstrării contactului cu 
exteriorul se impune. 
Este obligator de a în
lesni familiei, prieteni
lor, colegilor de mun
că accesul în spital. 
Aici se impun însă a- 
numite condiții — una 
dintre primele fiind a- 
ceea de a nu transfor
ma camera bolnavului 
într-o sală de ședințe, 
în care se vor auzi nu
mai comentarii, discu
ții asupra indicațiilor 
terapeutice, acuzații 
sau văicăreli, sfaturi 
(de altfel bine inten
ționate), recomandări 
de regimuri speciale și 
altele. După părerea 
noastră, nu este normal 
ca vizitarea bolnavilor 
să se facă numai de 
două ori pe săptămînă, 
luînd caracterul unui 
asediu masiv al spita
lului de către sute de 
vizitatori. La marea 
majoritate a spitalelor 
noastre sîntem marto
rii unor aspecte cu to
tul neplăcute. Odată 
sunată ora de pri
mire, vizitatori, încăr- 
cați care mai de care 
cu pachete, haine, flori, 
chiar cu perne ori cu 
mîticare, cu copii în 
brațe, intră în grupuri 
mari, tulburînd liniștea 
tuturor. îi întîlnești în 
saloane, cîteodată ve- 
niți în grupuri întregi 
la același bolnav, fără 
halate, așezîndu-se pe 
paturi, pe calorifere. 
Nu se poate admite ca

se 
gea-

con-

acest noian de vizita
tori să facă ordine în 
paturi, pe măsuțele de 
noapte, controlînd foi
le de observație și, 
ceea ce este mai rău, 
interesîndu-se de cei
lalți bolnavi, comentînd 
tratamentul și dînd 
idei ori soluții noi de 
rezolvare.

Este limpede că a- 
cest noian de vizitatori 
și acest sistem de vi
zită trebuie stăvilit, el 
avînd urmări din cele 
mai dăunătoare în pri
mul rînd asupra sănă
tății și liniștii celui su
ferind. O vizită la un 
bolnav 
sta pe 
ceasuri, 
discuții 
camera 
resturile de țigări luînd 
drumul chiuvetelor, al 
pardoselei ori, cel mai 
adesea, al vaselor cu 
flori). De aceea, o so
luție pe care la spita
lul Panduri o aplicăm 
cu bune rezultate și 
pentru care pledăm 
este aceea a admiterii 
zilnice a vizitelor, de 
exemplu între 15— 
16,30, pentru una sau 
cel mult două persoa
ne, care vor intra or
donat, în halate, res- 
pectînd dispozițiile. Cu 
acest sistem de orga
nizare, însuși bolnavul 
cere vizitatorului să-și 
scurteze vizita, subiec
tele de conversație nu 
mai sînt atît de nume
roase.

Concomitent, soco
tim oportună organiza
rea în spitale a unor 
birouri de informații, 
legate prin telefon sau, 
acolo unde se poate, 
prin telespeaker, cu 
toate secțiile, astfel ca 
toți cei ce doresc lă
muriri sau precizări a- 
supra bolnavilor inter
nați să le poată găsi 
imediat. Prin aceste 
servicii, înșiși bolnavii 
pot comunica oricînd 
cu exteriorul, le poate 
fi înlesnită primirea de 
pachete, cărți, flori, 
scrisori, fapt care con
tribuie mult și la li
niștea internatului, și la 
aceea a rudelor sau 
prietenilor din afară. 
Pentru realizarea ace
leiași legături, și supra- 
veghetoarele sau cele 
mai bune surori ar tre
bui neapărat să fie pre
zente în timpul vizite
lor.

Bolnavii care trec prin 
spital, internîndu-se 
sau mergînd la consul
tații, numărul mare de 
vizitatori ce vin să-și 
vadă rudele, prietenii, 
ca și studenții în me
dicină transformă în 
realitate spitalul în
tr-un adevărat amfi
teatru de educație pen-

nu înseamnă a 
lîngă el două 
a-1 obosi prin 
și a fuma în 
sa (scrumul și

I
tru oameni de toate 
vîrstele, de toate pro
fesiunile, 
tegoriile. 
ca el să 
educativ 
probleme 
ganizatorice, 
Așadar, spitalul 
dem trebuie să fie un 
centru puternic meto
dologic, tehnico-profe- 
sional, avînd în același 
timp și cadre dotate cu 
o gîndire înaiiitată, cu 
o concepție serioasă de 
medicină preventivă, 
preocupate de a face 
educația sanitară și so
cială a tuturor celor cu 
care vin în contact.

Cum trebuie făcută 
primirea vizitatorilor 
sau a acelora ce cer 
informații ? Problema 
e larg dezbătută pe 
plan internațional.
Francezii, de exemplu, 
susțin necesitatea creă
rii corpului de așa-zise 
gazde ale spitalului 
(hotesse d’hopital). Du
pă cît socotesc, o 
semenea concepție 
o mare parte de 
văr. Un pasager 
la hotel sau într-o 
de odihnă; el 
imediat primit și 
pixjv*  .V» 
Io....................

de toate ca- 
Aceasta face 
joace un rol 
important în 
medicale, or- 

sociale.
mo-

a-
are 

ade- 
vine 
casă 
este 
dus 

pînă la camera sau la 
locul lui, aranjat pînă 
în cele mai mici amă
nunte ; dacă primește 
oaspeți, ei se bucură 
de aceeași atenție. Pe 
cînd vizitatorul sau 
bolnavul nostru, care 
se bucură de altfel de 
tratament, simte de 
multe ori că nimeni nu 
se uită la el, că nimeni 
nu-1 conduce ori nu-i 
dă cea mai elementară 
indicație. Sînt lucruri 
la care ar merita să 
reflectăm mai adînc. 
Cred că este de dato
ria tuturor conduceri
lor de spital de a găsi 
mijloacele cele mai co
respunzătoare pentru ca 
păstrarea contactului 
permanent cu exterio
rul al fiecărui bolnav 
să devină o realitate, 
fără ca prin aceasta să 
fie tulburate condițiile 
riguroase de ordine și 
disciplină.

în aceeași măsură 
însă trebuie să înțelea
gă și vizitatorii că acce
sul într-o sală de rea
nimare nu este posibil, 
că odată pășind în spi-_ ____  pășind in sț 
tal au obligația de 
fi disciplinați, de a a- 
vea o comportare co
rectă, fiindu-le limpe
de că numai pînă la o 
anumită limită — in
dicată de medic — vi
zita poate avea un e- 
fect binefăcător asupra 
bolnavului, că tot ceea 
ce depășește limitele 
admise obosește, de
vine dăunător, putînd 
chiar prelungi perioada 
de spitalizare.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul și propunerile legate de 
lărgirea continuă a colaborării în 
domeniul specializării și cooperării 
în producție între țările membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I., prezentate 
de comisiile permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini și 
pentru industria radiotehnică și 
electronică. La elaborarea și exa
minarea acestor propuneri au fost 
relevate o serie de probleme im
portante care prezintă interes re
ciproc și, de asemenea, au fost 
adoptate recomandări corespunză
toare.

Comitetul Executiv a adoptat re
comandările privind livrările re
ciproce ale țărilor membre C.A.E.R. 
și R.S.F.I. pentru o serie de mașini 
agricole și de ameliorații pe pe
rioada 1967—1970.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, rapoartele privind 
specializarea și cooperarea în pro
ducția principalelor tipuri de pro
duse ale industriei chimice și pro
duse chimice de mic tonaj pe pe
rioada 1966—1970, prezentate de 
comisia permanentă C.A.E.R. pen
tru industria chimică. S-a relevat 
că producția de produse chimice, 
îndeosebi de mase plastice și alte 
materiale polimerice, precum și de 
îngrășăminte minerale și produse 
chimice de mic tonaj se dezvoltă, 
în toate țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I., într-un ritm rapid. în
tre țările membre ale C.A.E.R. 
continuă să se dezvolte specializa
rea și cooperarea în producția 
unora dintre cele mai importante 
tipuri de produse ale industriei 
chimice și a celulozei și hîrtiei. 
Țările membre ale C.A.E.R. au ob
ținut anumite succese în domeniul 
specializării și cooperării în pro
ducția produselor chimice de mic 
tonaj.

Comitetul Executiv a dat sarcină 
comisiei pentru industria chimică 
să continue lucrările cu privire la 
elaborarea de propuneri în dome
niul specializării și cooperării în 
producția de produse chimice și a 
industriei celulozei și hîrtiei.

Comitetul Executiv a luat cunoș
tință de informarea comisiei per
manente C.A.E.R. pentru probleme 
valutar-financiare cu privire la 
stadiul elaborării propunerilor re
feritoare la perfecționarea în con
tinuare a sistemului de decontări 
multilaterale în ruble transferabile 
între țările membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat și 
alte probleme legate de colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R. și, de 
asemenea, au fost adoptate propu
nerile secretariatului privind rea
lizarea de contacte cu alte organi
zații economice internaționale.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a des
fășurat într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă și prietenie fră
țească.
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Dinamo Pitești—Progresul 1-0
PITEȘTI (corespon

dentul „Scînteii"). — 
Ieri, pe stadionul „1 
Mai", a fost inaugurat 
returul campionatului 
categoriei A de fotbal. 
După un joc de factu
ră tehnică mediocră, 
victoria a revenit la 
limită gazdelor, cu 
scorul de 1—0. Unicul 
gol al partidei a fost 
înscris în minutul 48, 
in urma unei acțiuni 
colective Dobrin-Efti-

nie-Naghi, ultimul in
troducând mingea in 
plasă.

Fotbaliștii bucureș- 
teni s-au deplasat la 
Pitești cu intenția de 
a realiza cel puțin un 
meci nul. De aceea ei 
au pus mult accent pe 
apărare, dar au și con
traatacat. Prin des
chideri lungi pe ex
treme, ei ajung în 
prima repriză de mai 
multe ori la poarta

lui Coman. Astfel, in 
minutele 5,13,19 și 42 
Matei, Mateianu, Ion 
Constantin si Șoan- 
gher au avut posibili
tatea de a deschide 
scorul.

Cei mai buni jucă
tori in această întil- 
nire au fost Dobrin, 
Ioachim Popescu, C. 
Radu, Prepurgel (Di- 
namo), Măndoiu, Pe- 
teanu, Matei, Ion Con
stantin (Progresul).

Aseară pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv „23 August" au 
continuat meciurile competiției in
ternaționale de hochei pe gheață 
pentru „Cupa orașului București". 
Selecționata Bucureștiului a învins 
cu scorul de 5—2 (2—0, 2—2,
1—0) echipa Varșoviei. Punctele 
echipei noastre au fost realizate 
de Ștefanov, lonescu, Szabo II, 
Varga și Pană. Pentru oaspeți au 
marcat Galesewski și Pieszczek. In 
deschidere, echipa Novosibirsk a 
întrecut cu 9—0 (4—0, 4—0,
1—0) echipa secundă a orașului 
București.

Astăzi au loc meciurile : Bucu
rești B—Varșovia (ora 17) și Bucu
rești A—Novosibirsk (ora 19).

începută ieri, prima etapă a returului campionatului categoriei 
A continuă astăzi în cinci orașe ale țării. Derbiul îl găzduiește 
Craiova ; Universitatea, lidera clasamentului, întîlnește pe Dinamo 
București, secundanta ei. Celelalte meciuri se dispută astfel : două 
la București (Steaua — C.S.M.S. pe stadionul „Republicii’ și Ra
pid — Farul pe „Giulești”) șl cîte unul la Clu) (Universitatea — 
U.T.A.),Brașov (Steagul roșu — Jiul), Ploiești (Petrolul — Politehni
ca).

Radiodifuziunea transmite alternativ aspecte de la toate aceste 
partide. Emisiunea începe în jurul orei 15, pe programul I.

Schi în Poiana
POIANA BRAȘOV (prin telefon), 

într-un cadru natural deosebit de 
prielnic, sîmbătă a început la Poiana 
Brașov cea de-a IV-a ediție a „Cupei 
speranțelor" la schi. Participanții —

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

• In turneul de tenis de la 
Tamba (Florida), primul din 
seria de concursuri „Circuitul 
Caraibilor", iugoslavul Zelko 
Franulovici l-a eliminat cu 3—6, 
6—3, 12—10 pe Ion Țiriac. In 
turul precedent, Franulovici 
realizase o altă surpriză învin- 
gîndu-1 cu 6—3, 3—6, 7—5 pe 
cunoscutul campion brazilian, 
Edson Mandarino.

• Consiliul Federației italiene 
de fotbal a hotărît ca Helenio 
Herrera să colaboreze cu Feru- 
ccio Valcareggi (antrenor federal) 
și cu președintele Federației de 
fotbal, dr. Giuseppe Pasquale, 
pentru a pregăti echipa Italiei în 
vederea meciurilor internaționa
le din primăvară. Helenio Herre
ra a declarat că este onorat de 
această sarcină și va face tot po
sibilul să asigure succesul echi
pei Italiei.
• Ieri, în cadrul concursului de 

atletism din sala Steaua, Petre 
Astafei a sărit cu prăjina 4,80 
m (nou record pe teren acoperit). 
Viorica Viscopoleanu a cîștigat 
săritura în lungime cu 6,13 m.

Brașovului
juniori din Franța, Iugoslavia, Bulga
ria, Ungaria, R. D. Germană și Ro
mânia ■— au luat startul în două pro
be : 5 km fond și slalom uriaș. în 
prima, s-au impus chiar de la început 
bulgarii Borisov și Vajarov, care au 
cîștigat detașat. Dintre români, cea 
mai bună comportare a avut-o Ion 
Olteanu, clasat pe locul III.

Evident, interesul cel mai mare l-a 
stîrnit proba de slalom uriaș, desfă
șurată pe Sulinar. Francezii Bonnevie 
și Gay s-au impus cu autoritate. 
Timpul realizat de ei : 2 min. 20 sec. 
1/10 și respectiv 2 min. 20 sec. 6/10. 
Locul trei a revenit lui Gh. Vulpe, 
la 4 sec. 2/10 de Gay. Dan Cristea, 
căzut cu 3 porți înainte de sosire, a 
fost pus în situația de a abandona.

Azi
în Capitală

SCRIMA : Concurs internațio
nal de spadă (pe echipe) — 
în sala Floreasca, începînd de 
la ora 8,30.

VOLEI: I.C.F.—Țesătura
Piatra Neamț, Dinamo—Uni
versitatea Cluj ; C.P.B.—Rapid 
(meciuri feminine) — în sala 
Dinamo, de la ora 8 ; Rapid— 
Minerul Baia Mare (masculin) 
— în sala Giulești, de la ora 
10,30.

BASCHET : Constructorul— 
Mureșul Tg. Mureș (feminin), 
Politehnica București—Univer
sitatea Cluț (masculin) — în 
sala Giulești, de la ora 8,30 ; 
Dinamo București—Medicina 
Tg. Mureș (masculin) — în 
sala Dinamo, de la ora 12.

ATLETISM ! Concurs repu
blican pentru seniori — în sala 
Steaua, începînd de la ora 
9,30.

RUGBI :
structorul,
(ultimele meciuri ale 
de iarnă') — pe 
Constructorul, de la ora 9,30.

Progresul—Con- 
Dinamo—Steaua 

„Cupei 
stadionul

Elena Ceampelea și Rodica Apăteanu, fruntașe ale gimnasticii 
noastre, în timpul unui antrenament în sala „23 August" 

Foto : M. Cioc

Comoara de la Cap Canaveral
răsfoind presa străină la licitație

Ziarul austriac „D1E 
PRESSE" relatează într-o 
corespondență din S.U.A. i

vele da stîncile din fața 
coastelor Floridei. Zece 
nave s-au scufundat, nu- 
mai una singură, o navă 
franceză, care a fost sili
tă să plece o dată cu con
voiul pentru a nu trăda 
transportul — a scăpat. 
Marinarii de pe această 
navă au relatat apoi des
pre catastrofă. Cu acest 
prilej, s-au înecat peste 
1 000 de marinari, printre 
care și comandantul lor, 
Don Juan Esteban Ubilla.

A fost nu numai una din 
cele mai mari catastroie 
maritime, ci și lucrul cel 
mai rău care se putea în- 
tîmpla Spaniei. Coroana, 
după ani de război, avea 
nevoie de argint, comer
țul — de nave, meșteșu-

gurile — de stofele de im
port. Spania era omul 
bolnav al Americii și Eu
ropei. Britanicii care colo
nizaseră America de 
nord s-au instalat în Ja
maica și s-au aliat cu pi
rații care pricinuiau mul
te neplăceri Spaniei.

Autoritățile spaniole din 
Havana s-au apucat tiu- 
maidecît să recupereze 
tezaurul de la Cap Cana
veral care, potrivit însem
nărilor din registrele lor, 
se ridica la 14 milioane 
pesos în argint și o can
titate considerabilă de 
lingouri de aur. Concen- 
trînd nave și scafandri, ei 
au reușit în cele din urmă 
să recupereze 4 milioane 
de pesos pe care le-au

depozitat într-o baracă în 
apropierea coastei. Des
pre toate acestea a aflat 
însă guvernatorul britanic 
din Jamaica ?i un ofițer 
cu numele Jennings care, 
asistați de cîteva sute de 
pirați și o flotă de nave 
mici, de-abia așteptau pri
lejul să măcelărească 
paza și să dispară cu o 
jumătate de milion de re
ali. Guvernatorul — lordul 
Archibalad Hamilton — 
n-a putut rezista tentației 
să trimită, din nou, după 
6 luni, pe căpitanul Jen
nings, cu 14 șalupe și 
3 000 de oameni „în cău
tarea piraților" și să îm
partă cu ei și prada aces
tora. De data aceasta, lu
crurile au depășit măsu-

consti-

La New York s-a vîndut 
zilele acestea la licitație 
o colecție de antichități 
cum rar au mai fost ofe
rite în asemenea ocazii: 
ancore grele încrustate cu 
scoici, lanțul de aur al 
comandantului unei ar
made, monede spaniole 
de argint, porțelan chine
zesc din secolul al 
XVII-lea, lingouri de aur 
din noua Granada, cruci 
de argint, farfurii din zinc 
pe care au crescut alge, 
aparate de navigație aco
perite cu corali. Pe scurt, 
ceea ce Galeria Parke- 
Bernet din Manhattan a 
prezentat pe mese acope
rite cu catifea și în vitri
ne, oferind cunoscătorilor 
și colecționarilor,
tuie o adevărată comoa
ră — o comoară care a 
zăcut 250 de ani pe fun
dul mării.

...La 27 iulie 1715, un
sprezece nave militare și 
comerciale spaniole au 
ridicat ancora în portul 
Havana. încărcate cu aur 
din Peru, pietre scumpe 
din Columbia, argint din 
Mexic, cu indigo, porțela
nuri și mătăsuri, cele 11 
nave cu pînze au ținut 
cursul spre est, spre rega
tul lui Philipp al V-lea. 
A fost o călătorie primej
dioasă : navele erau ame
nințate de furtuni, pirați 
și de invidia britanicilor, 
francezilor și a olandezi
lor, care și-au aruncat 
ochii atît pe coloniile spa
niole cît și pe comoara 
de pe vase.

N-au trecut însă decît 
trei zile și la 30 iulie 1715, 
cînd convoiul se afla în 
dreptul Capului Canave
ral, a izbucnit o puterni
că furtună, care a arun
cat, una după alta, na-

ra : Londra l-a rechemat 
pe lord și l-a deferit jus
tiției.

De atunci au trecut a- 
proximativ 250 de ani. 
Intr-o zi, Kit Wagner, un 
antreprenor de construc
ții, stabilit în Florida, a 
găsit pe plajă o monedă 
de argint care avea pe 
o parte stema spaniolă, 
pe cealaltă gravat anul 
„1714*.  Atunci, cu 15 do
lari, el a cumpărat un 
căutător de mine scos din 
uzul armatei și a început 
să cerceteze întreaga 
coastă... In cele din urmă, 
a descoperit ghiulele de 
tun și cuie ruginite. Ele 
l-au condus spre locul 
unde era scufundată liota.

Angajîndu-se să depu
nă o cincime din valorile 
pe care le va scoate la 
suprafață, el a obțfnut 
din partea statului Flori
da dreptul exclusiv de 
a face explorări. După 
scurt timp, a descoperit 
două grămezi de monezi 
de argint care, laolaltă, 
cîntăreau 135 funzi. Apoi, 
rînd pe rînd au fost scoa
se la suprafață : farfurii 
și cești de argint, greu
tăți de bronz, aparate de 
navigație și iarăși monezi. 
Au mai fost scoase pes’e 
1 000 de monede de aur. 
înregistrînd aceste succe
se, Wagner a încheiat un 
contract cu o iirmă co
mercială care, după ce 
studiase toate actele 
vechi aflate la Sevilla, 
Havana șl Londra, inclu
siv diverse hărți marine, 
a descoperit în apă 8 e- 
pave.

Cea mai valoroasă pie
să scoasă la suprafață 
este lanțul amiralului, 
lung de aproape 4 metri, 
format din 2176 verigi de 
aur. Acest lanț, care se 
atribuia numai comandan
ților de flotă, are o valoa
re cu atît mal mare cu 
cît este singurul care a 
mai rămas de la imperiul 
spaniol. Toate celelalte 
zac undeva pe fundul 
oceanelor ce au legat im
periul în care soarele nu 
apunea niciodată.

în totalitatea sa, co
moara scoasă din ocean 
evocă o epocă istorică 
ce, în actuala perioadă 
de cucerire a cosmosului, 
pare foarte îndepărtată.

■

■ ■ ■ ■

Unul din membru echipei lui Wagner, scojînd am mare © bucatâ de aur
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LUNI SE REIAU LA LONDRA

Tratativele anglo-vest 
germano-americane
LA ORDINEA ZILEI: DIVERGENTE IN PROBLEMA CHEL
TUIELILOR LEGATE DE ÎNTREȚINEREA TRUPELOR 

STAȚIONATE ÎN R.F.G.
WASHINGTON 25 (Agerpres). —După multe ezitări, atît din partea 

guvernului britanic cit și din partea guvernului american, la Wa
shington s-a anunțat oficial că tratativele anglo—vest-germano—ameri- 
ricane vor fi reluate luni, 27 februarie, la Londra, așa cum se prevă
zuse inițial.

La aceste tratative, începute în 
toamna anului trecut, se va încer
ca din nou să se găsească o so
luție în problema cheltuielilor le
gate de întreținerea armatelor a- 
mericane și engleze din Germania 
occidentală, care între timp s-a 
complicat și mai mult. Această 
complicație s-a accentuat din mo
mentul în care noul guvern al 
R. F. a Germaniei a declarat că 
în bugetul pentru anul 1967 nu 
este prevăzut un capitol privind 
compensațiile în devize și că. acest 
capitol ar putea să lipsească chiar 
și în anul următor. Hotărirea a 
pus guvernul Marii Britanii în si
tuația de a da curs planului de re
ducere a armatelor sale de pe Rin 
în cazul în care Germania occi
dentală refuză să acopere cheltu
ielile în devize legate de întreți
nerea trupelor britanice.

La rîndul ei, administrația a- 
mericană, care este supusă unei

în săptămîna care a trecut,. în
tre Londra și Washington a avut 
loc un intens schimb de păreri 
pentru pregătirea conferinței tri
partite. Potrivit agențiilor de pre
să, Anglia și Statele Unite ar fi a- 
juns la concluzia că, datorită po
ziției Bonnului în problema devi
zelor, reducerea trupelor lor din 
Germania occidentală începe să 
devină un fapt greu de evitat.

încheierea reuniunii 
„Pugwash" în problema 
securității europene

ZAGREB 25 (Agerpres). 
— Simbătă s-a încheiat la 
Zagreb reuniunea grupului 
de lucru „Pugwash." in pro
blema securității europene 
la care au luat parte oa
meni de știință din mai multe 
țări din estul și vestul Euro
pei, printre care și Republica 
Socialistă România. In timpul 
celor cinci zile s-au discutat 
diferite aspecte ale securității 
europene.

La discuții a luat parte, 
prof. Vladimir Hanga, de 
la Universitatea din Cluj, 
care a subliniat printre altele 
importanța dezvoltării relații
lor intre statele europene in 
vederea creării unui climat de 
destindere și înțelegere intre 
popoarele acestui continent.

Rezultatele 
din India

DELHI 25 (Agerpres). — Din 
Delhi se anunță că partidul Con
gresul Național Indian a obținut 
pînă acum 224 din 272 de locuri de 
care are nevoie în Camera popu
lară a parlamentului, pentru a dis
pune de majoritatea absolută și de 
dreptul de a forma guvernul. Par
tidele de dreapta, Jan Sangh și 
Swatantra, au obținut respectiv 30 
și 37 de locuri, comuniștii — 33 de 
locuri, socialiștii — 14, iar restul 
locurilor au revenit independenți
lor și altor grupări și partide poli
tice.

alegerilor

puternice presiuni în Congres de a 
trece la retragerea unei părți a u- 
nităților sale din Germania occi
dentală, se află, de asemenea, în- 
tr-o situație dificilă.

închiderea sesiunii Comisiei 
economice O.N.U. pentru Africa
LAGOS 25 (Agerpres). — Cea 

de-a opta sesiune a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.) a luat sfîrșit vineri la La
gos. Participanții la lucrări au

Cooperarea tebnico-științifică

adoptat în unanimitate mai multe 
hotărîri, subliniind necesitatea dez
voltării din punct de vedere econo
mic și social a tuturor țărilor 
Africii. Una din rezoluții recoman
dă organizarea unei conferințe a 
miniștrilor economiei și finanțelor 
din Africa, precum și crearea unui 
fond special de dezvoltare. S-a 
preconizat crearea unui comitet în
sărcinat cu „africanizarea secreta
riatului E.C.A.". Printre textele a- 
doptate figurează unele care reco
mandă mobilizarea tinerilor în eco-

Ședința Prezidiului 
Consiliului Mondial 
al Păcii

PRAGA 25 (Agerpres). — Sîmbă- 
tă s-a deschis la Praga ședința 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii. Pe ordinea de zi figurează 
discutarea problemelor privind ac
țiunile în interesul instaurării 
păcii în Vietnam, asigurarea secu
rității europene, colaborarea Con
siliului Mondial al Păcii cu dife
rite mișcări și organizații care luptă 
pentru pace.

Se anunță, de asemenea, că este 
sigur că partidul de guvernămînt 
nu va obține majoritatea absolută 
în Adunarea legislativă a statului 
Uttar Pradesh, statul cel mai popu
lat din India, considerat pînă acum 
un adevărat bastion al Partidului 
Congresului.

După anunțarea rezultatelor ale
gerilor din Kerala, unde frontul 
forțelor de stînga, în frunte cu co
muniștii, urmează să formeze noul 
guvern, din Madras, unde un partid 
regional sudist a obținut majorita
tea voturilor, din Bengalul de vest, 
unde va fi format probabil un gu
vern de coaliție cu participarea co
muniștilor, din statele Orissa, Pun
jab și Rajasthan, unde, de aseme
nea, partidul de guvernămînt nu a 
reușit să întrunească majoritatea 
absolută a voturilor, sîmbătă dimi
neața din statul Bihar s-a anunțat 
că nici un partid nu a obținut nu
mărul de voturi care să-i permită 
formarea guvernului. în acest stat 
nu se întrevede nici posibilitatea 
formării unui guvern de coaliție.

Pînă acum, numai opt miniștri 
din actualul guvern au fost realeși, 
inclusiv primul-ministru, Indira 
Gandhi.

Comentînd rezultatele alegerilor, 
agenția France Presse scrie că „fap
tul că Partidul Congresului iese 
slăbit din alegeri, dar încă majori
tar, că 5 state din 15 au trecut în 
opoziție, va deschide o serie de 
probleme politice serioase".

CONVORBIRILE INTRE 
LEONID BREJNEV 
Șl KIM IR

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a primit la 25 fe
bruarie delegația guvernamentală 
a R. P. D. Coreene, condusă de 
Kim Ir, membru al Prezidiului 
Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, care se află în vi
zită în Uniunea Sovietică. în 
cursul convorbirii purtate cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor eco
nomice și a colaborării multilate
rale dintre cele două țări.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

CUVlNTAREA LUI 
TODOR JIVKOV

SOFIA 25 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, a făcut o vizită la Institutul 
central de cercetări științifice pen
tru construcțiile de mașini. în cu- 
vîntarea rostită la întîlnirea pe 
care a avut-o cu membrii organi
zației de partid din institut, Todor 
Jivkov a vorbit despre importanța 
construcțiilor de mașini, despre 
noul sistem de conducere a eco
nomiei și despre unele probleme 
ale situației interne și internațio
nale.

Wladyslaw Gomulka 
despre unele probleme 
ale economiei 
R. P. Polone
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc conferința Co
mitetului P.M.U.P. din capitala 
R. P. Polone.

în cadrul conferinței, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a vorbit despre o serie 
de probleme ale economiei țării. 
El a pus accentul pe necesitatea 
limitării creșterii numărului de sa- 
lariați în Varșovia, avînd în vede
re deficitul, de forță de muncă și 
mai ales de muncitori calificați, 
pronunțîndu-se totodată pentru de
plasarea spre munca industrială a 
unui număr de oameni din alte do
menii de activitate economică, mai 
ales din administrație, unde se află 
prea mulți salariați.

în a doua parte a cuvîntării sale, 
W. Gomulka a vorbit despre unele 
probleme ale muncii politice și de 
partid.

SOSIREA IUI IÂNOS KADAR 

IA MOSCOVA
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

25 februarie a sosit într-o vizită 
neoficială la Moscova Jânos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

La sosire el a fost întîmpinat de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin și 
de alte persoane oficiale.

internațională
*

(Urmare din pag. I)

piu, s-ar putea acorda un sprijin sub
stantial cercetărilor în domeniul elec
tronicii.

In cadrul unei colaborări europene 
este de așteptat să se găsească în timp 
scurt căile prin care universitățile con
tinentului ar putea avea strînse legături 
de colaborare între ele. Cercetările ști
ințifice de pe continent vor fi stimu
late dacă fările europene își vor îm
bunătăți relafiile între ele — lucru la 
care pot contribui, între altele, vizitele 
reciproce. Nu ar trebui ignorate nici 
studiile postuniversitare și îndeosebi 
faptul că, de regulă, absolvenții ră- 
mîn prea mult legafi de universitățile 
prin care au trecut. Ar putea fi promo
vată de asemenea pe plan european 
ideea „centrelor specializate", părăsin- 
du-se ideea vechiului tip de universități 
în care se studia orice materie imagi
nabilă, de la limba ebraică pînă la fi
zica nucleară. în scopul profilării pro
gramului universitar, s-ar putea orga
niza, de exemplu, cîteva centre puter
nice de învăfămînt și cercetări într-o 
anumită ramură a știinfei.

Ideea ca Europa să devină total ne
legată de tehnologia americană nu este 
aplicabilă în practică și dintr-un anumit 
punct de vedere, o asemenea desprin
dere nici nu este de dorit, deoarece 
descoperirile și experiența din S.U.A. sti
mulează cunoștințele tehnice și aplica
rea lor. A rupe tehnologia europeană 
de cea din S.U.A. ar însemna a o rupe 
de o sursă fertilă de noi cunoșfinfe. în 
schimb, mai rational și mai constructiv 
ar fi să se dezvolte și să se extindă în 
Europa acele domenii ale progresului 
tehnologic în care există interdepen
dentă între Europa și S.U.A. Totuși în 
prezent situația este departe de a fi sa
tisfăcătoare. Așa, de pildă, industria 
electronică franceză se află încă în 
bună parte sub controlul american și 
de aceea există motive să se creadă 
că Franja va fi de acord să depună 
eforturi pentru cooperare în producția 
de mașini electronice de calcul și de 
control. Germania occidentală fusese 
denumită în presă „o feudă america
nă’ în ce privește cercetările tehnolo
gice. Dîndu-și seama că în această a- 
firmafie se află destul adevăr pentru a 
nu rămîne liniștiți, multi industriași și 
savanji vest-germani au devenit recep
tivi la ideea unei cooperări tehnologice 
europene.

Este adevărat că volumul cercetărilor 
în S.U.A. este de cîteva ori mai mare 
decîf în țările Europei occidentale și că 
în S.U.A. 3/4 din totalul cercetărilor sint 
efectuate de 200 din cele mai mari fir
me. Acest lucru ar putea crea impresia că 
alegerea ar trebui făcută între a cola
bora ineficient în Europa și a colabora 
eficient cu S.U.A. în fapt, nu aceasta 
este adevărata dilemă. Pe cînd era mi
nistru al aviației, Roy Jenkins arăta în 
Camera Comunelor : „în ce privește 
colaborarea în sensul deplin al legături
lor dintre industrii și firme ca parteneri 
sfrînși, S.U.A. suferă de un defect ma
jor : industria lor este prea mare și prea 
încrezută. Chiar cu cea mai mare bună
voință din lume, ea nu se simte atrasă 
să devină un adevărat partener cu in
dustriile do partea aceasta a Atlanticu
lui. în aceste împrejurări, este extrem de 
ușor ca interdependența să apară ca un 
eufemism politic pentru dependentă to
tală”. De aci interesul crescînd al firme
lor europene de a colabora între ele 
pentru a împiedica accentuarea depen
dentei față de S.U.A.

în lumea științei există controverse în 
problema cheltuielilor pentru proiect»

mari. S.U.A. cheltuiesc anual circa 5 mi
liarde pentru programul spajial, ceea ce 
stimulează progresul în diferite ramuri 
științifice și ramuri industriale. Departe 
de noi intenția de a sugera ca un efort 
tehnologic multilateral în Europa să imi
te programul spajial american. După pă
rerea noastră, mai mult sens ar putea 
avea inifierea unui proiect european în 
altă sferă de activitate, care să fie apli
cat concomitent cu proiectele existente 
în restul lumii. Astfel Europa ar putea 
contribui la „marea tehnologie" pe 
scară mondială prinfr-un proiect, să 
zicem, de explorare a adîncului mă
rii. O întreprindere atît de vastă ar pu
tea atrage tot atît de multe discipline 
știinfifice și forte industriale ca și pro
gramul cosmic. Cu greu s-ar imagina o 
ramură a științei care să nu fie implicată 
într-un astfel de proiect. Ținînd seama 
de preocuparea crescîndă pentru noi 
surse de alimentare a omenirii, explo
rarea fundului mării s-ar putea dovedi 
mai recompensată decît spațiul cosmic. 
Francezii au și obținut importante reali
zări în această direcfie, dar evident re
zultatele ar fi cu mult mai mari dacă 
eforturile ar fi înmănuncheate. în cadrul 
unor astfel de proiecte europene, intere
sul national de progres și de prosperi
tate al fiecărei țări se va împleti cu in
teresul international, firește, dacă acea
stă cooperare se va organiza pe baze 
sănătoase, pe respectarea independenței 
și suveranității naționale, a egalității în 
drepturi și a avantajului reciproc al fie
cărei țări participante. îmi face plăcere 
să anticipez de pe acum ziua cînd oa7 
meni de știință români și britanici vor 
lucra împreună, ca un lucru firesc, la 
aceleași proiecte de pe urma cărora ar 
avea de profitat fiecare din cele două 
popoare și toate popoarele europene.

Folosesc acest prilej pentru a expri
ma urări oamenilor de știință și tehno
logilor din România, întregului popor 
român.
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nomie și formarea de noi cadre. 
Participanții la lucrări au conside
rat că monopolizarea marinei co
merciale de către un mic număr 
de companii străine aduce preju
dicii țărilor africane. De aceea s-a 
recomandat ca această problemă 
să fie studiată, urmînd ca un raport 
să fie supus unei conferințe a ex- 
perților africani.

Viitoarea reuniune a Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Africa 
va avea loc în Congo (Brazzaville) 
în anul 1969.

în Vietnamul de sud. în apropiere 
de baza militară a S.U.A. de la Da 
Nang, un pușcaș marin american lea
gă la ochi pe un patriot sud-vietna- 

mez făcut prizonier

■ GENEVA. Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale a Co
misiei drepturilor omului, reprezentantul Franței, Rene Cassin, 

a anunțat că guvernul francez a hotărit să aloce suma de 30 000 do
lari Fondului de asistență judiciară a persoanelor arestate în virtu
tea legilor discriminatorii și represive din Africa de Sud, precum și 
pentru ajutorarea copiilor și a celorlalte persoane aflate in grija per
soanelor arestate.

■ MOSCOVA. Ministrul apărării naționale al R. P. Polone, mare
șalul Marian Spychalski, a sosit simbătă la Moscova într-o vi

zită în Uniunea Sovietică.

■ BUENOS AIRES. Agenția France Presse, citind surse diploma
tice din capitala Argentinei, anunță că președintele Johnson va 

întreprinde o vizită oficială in Brazilia, Argentina și Chile in cursul 
lunii aprilie. Intre 12 și 14 aprilie, Ia Punta del Este (Uruguay), ur
mează să aibă loc conferința la nivel înalt a șefilor de state membre 
ale Organizației Statelor Americane, la care va participa și pre
ședintele Johnson.

■ MOSCOVA. încheindu-și vizita oficială de șase zile în U.R.S.S., 
ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Vaclav David, 

a părăsit simbătă Moscova, plecînd spre Fraga. El a avut convorbiri 
cu conducătorii sovietici și a vizitat cîteva orașe din Uniunea Sovie
tică.

■ BONN. S-a anunțat oficial că Willy Brandt, ministrul afacerilor 
externe al R. F. a Germaniei, va face o vizită în Japonia în zi

lele de 11 și 12 mai. Vizita lui Brandt in Japonia se Înscrie pe linia 
consultărilor anuale bilaterale la nivel ministerial asupra cărora cele 
două țări au căzut de acord încă din anul 1963. în anul 1966 a avut 
loc doar o singură întrevedere la nivelul miniștrilor afacerilor ex
terne.

IHB BAGDAD. Aici urmează să înceapă la 4 martie negocierile irako- 
kuweitiene în legătură cu aplicarea acordurilor economice în

cheiate între cele două țări. După cum au anunțat vineri surse ofi- 
Iciale de la Bagdad, delegația kuweitiană, care va sosi in acest scop la 

Bagdad, va fi condusă de șeicul Abdgllah el Jaber al Sabah, ministrul 
comerțului și al economiei. Ea va fi alcătuită dintr-o serie de membri 
ai guvernului din Kuweit și de experți în domeniul comerțului șl 
tranzitului, industriei, petrolului și investițiilor de capitaluri.

AGENDĂ
ECONOMICĂ
Acord româno-libanez 
privind transporturile 

aeriene
BEIRUT 25 (Agerpres). — 

La 25 februarie, în urma trata
tivelor ce au avut loc la Bei
rut, între Republica Socialistă 
România și Republica Liban 
a fost semnat un acord pri
vind transporturile aeriene 
civile.

Dezvoltarea schimburi
lor internaționale

MINISTERUL COMERȚU
LUI AL S.U.A a anunțat vi
neri că autorizațiile de export 
cu destinația țărilor Europei 
răsăritene, care au fost acor
date în anul 1966, au depășit 
pe cele din anul precedent. Ele 
s-au ridicat la 153 milioane do
lari, față de 143 milioane do
lari in 1965. Potrivit statistici
lor Ministerului Comerțului, 
schimburile comerciale intre 
Statele Unite și țările Europei 
răsăritene au sporit în 1966. 
Importurile americane din a- 
ceste țări s-au ridicat la 178 
milioane dolari, față de 137 
milioane în 1965, iar exportu
rile spre aceste țări au crescut 
la 198 milioane dolari, față de 
140 milioane în anul precedent.

VOLUMUL COMERȚULUI 
JAPONIEI CU ȚĂRILE SO
CIALISTE DIN EUROPA a 
crescut în ultimii trei ani de 
2,5 ori — potrivit unor date 
publicate la Tokio. în anul 
1966, volumul schimburilor 
comerciale dintre Japonia și 
țările socialiste europene s-a 
cifrat, în expresie valorică, la 
107 758 000 dolari.

• Intre firma franceză „Ma- 
rinoni” și cea sovietică „Tehno- 
promimport” a fost semnat un 
contract privind livrarea în 
U.R.S.S. de utilaj tipografic 
francez. Potrivit contractului, 
pînă la sfîrșitul anului viitor, 
Uniunii Sovietice îi vor fi livrate 
rotative ofset în 8 culori, de 
mare productivitate.

• W. Trampczynski, ministrul 
comerțului exterior al Poloniei, 
care s-a aflat o săptămînă in 
Japonia, și-a încheiat vizita. El a 
fost primit de primul ministru 
Eisaku Sato. Părțile japoneză și 
poloneză au hotărit să creeze o 
comisie consultativă mixtă pen
tru problemele comerțului, care 
va studia problemele extinderii 
relațiilor comerciale și va re
vizui actualul tratat comercial 
și de plăți, pentru a-1 pune pe 
o bază mai stabilă.

Conjunctură la „Ford"
LONDRA 25 (Agerpres). — 

După „British Mător Corpora
tion", firma „Ford“ a anunțat 
astăzi o majorare a prețurilor 
de vînzare a modelelor sale 
„Anglia", „Cortina" și „Corsair" 
destinate pieței britanice. în 
ultimul timp, firma americană 
Ford a redus producția.

ECRAN
MĂȘTI Festivitatea 

de deschidere 
a semestrului

de primăvară. In aulă — profe
sori, lectori, conferențiari. In 
toga tradițională sau in costum 
obișnuit. Neobișnuit va fi numai 
faptul că pe față vor purta cu 
toții... măști de gaze. In semn de 
protest împotriva faptului că în 
laboratoarele unor facultăți (de 
la Universitatea Pennsylvania —

S.U.A.) se întreprind cercetări în 
vederea ducerii războiului bacte
riologic. După cum ne informea
ză ziarul elvețian „Die Tat“, la 
această acțiune inițiată de prof, 
dr. Albert S. Midwan, de la Fa
cultatea de medicină, împreună 
cu alți 11 profesori, au aderat 
pînă acum 100 de cadre didac
tice. Chemarea relevă „caracte
rul ilegal și imoral al războiului 
bacteriologic" și subliniază că 
cercetările respective aduc pre
judicii prestigiului universității. 
Măștile de gaze pe care le vor 
purta profesorii iubitori de pace 
fac să cadă măștile de pe fețele 
adepților războiului.

SOARTA s-? iv(* ° m ■■ noua șansă caUNUI FILM filmul „La re- 
ligieuse" (Că

lugărița) să fie proiectat în sălile 
de cinematograf din Franța. A- 
cest film, care transpune pe e- 
cran opera cu același nume a ce
lebrului filozof din secolul al 
XVIII-lea Diderot, a fost pre
zentat cu succes la Cannes. 
Dar rularea lui în sălile pu
blice a fost interzisă cu mai 
puțin de un an in urmă, 
printr-o decizie ministerială. Vi
neri, tribunalul administrativ din 
Paris l-a audiat pe comisarul 
guvernamental, care a pus con
cluzii de anulare a măsurii, pe 
motiv de „neregularitate în pro
cedura de consultare a comisiei 
de control a cinematografului". 
„Nu este decît un punct de drept 
— comentează France Presse — 
dar care ar putea fi hotărîtor 
pentru o concluzie în favoarea 
producătorului Georges de Beau
regard". Ar fi un succes al cercu
rilor progresiste care au militat 
pentru ca filmul să poată fi pro
iectat.

DEASUPRA 
LAGUNEI

Ieri s-a decis 
la Veneția des
chiderea șantie
rului noului

spital civil al orașului. Proiectul 
aparține marelui arhitect francez 
Le Corbusier, decedat nu de mult. 
El a conceput edificiul — după
propria lui expresie — ca „o mină
deschisă peste lagună". O proble
mă dificilă se cerea rezolvată J
municipalitatea îi punea la dispo
ziție un loc de numai 50 000 mp,

■ GENEVA. Reprezentantul Nigeriei în Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului, S. D. Adebiyi, a cerut deschiderea unei an

chete in legătură cu tratamentul la care sint supuși deținuții politici 
din închisorile regimului rasist din Republica Sud-Africană.

MS OSLO. Sîmbătă s-a încheiat vizita de trei zile în Norvegia a de- 
“ legației Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de Lazar Kolișevski, președintele Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I. In cursul acestei vizite, membrii delegației au avut con
vorbiri cu Trygve Brattelli, președintele Partidului muncitoresc din 
Norvegia, Reiulf Steen, vicepreședinte, Haakon Lie, secretar gene
ral, și alțl membri ai conducerii acestui partid referitoare la proble
me internaționale și la dezvoltarea economică a Norvegiei și Iugo
slaviei,

■ BELGRAD. Intre uniunile ziariștilor din Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia a fost sem

nat protocolul de colaborare pe anul 1967.

din care 20 000 pe lagună, aproa
pe de podul care leagă Veneția 
de pămintul solid. Pentru a rezol
va problema, Le Corbusier a re
curs la sistemul de construcție pe 
bază de piloți, folosit în mod tra
dițional la Veneția. La sălile de 
urgență ale spitalului se va a- 
junge în gondolă, pe dedesubtul 
clădirii. In felul acesta, modernul 
se va încadra de minune în spe
cificul local.

viaea 
PE CEA MAI 
Mră wsi/lă

într-o dimineață, un pescar 
islandez a observat cum din 
mare se ridică o coloană de fum. 
In cursul zilei, exploziile s-au 
intensificat, iar spre seară, pe 
locul unde marea avea adinci- 
mea de 128 metri, a început să 
se inalțe craterul unui vulcan. 
Fenomenul, petrecut la 14 no
iembrie 1963, și despre care s-a 
relatat în presă la vremea res
pectivă, a dus la apariția, în 
sudul Islandei, a insulei vulca
nice Surtsey. Astăzi, ea are o 
suprafață de circa 3 kmp, înăl
țimea maximă fiind de 170 me
tri.

De la bun început, insula a 
atras atenția oamenilor de știință 
islandezi, cărora li se oferea 
aici șansa nu numai să între
prindă studii geologice șl vulca- 
nologice, ci și să capete un răs
puns la întrebarea : cum apare 
viața pe un sol complet steril, 
cum se formează și se dezvoltă, 
pe stinci și cenușă vulcanică, 
flora și fauna ? Niciodată în 
trecut, geologii și biologii n-au 
dispus de un cîmp de cercetare 
cu o poziție atit de avantajoasă 
— subliniază ziarul „Die Welt”. 
Pe Surtsey a fost instalată o 
mică stațiune de cercetări. 
Avînd în vedere că insula se află 
la numai 30 minute de zbor de 
Reykjavik, capitala Islandei, in 
cazul cînd vulcanul ar reîncepe 
să erupă, este suficient un apel 
prin radio, pentru ca Întreaga 
echipă să fie evacuată în timpul 
cel mai scurt.

Cercetătorii au și avut unele 
surprize. Mai repede decît s-a 
presupus, viața — sub formă de 
cactuși de mare — s-a instalat 
pe țărmurile insulei. în afară de 
aceasta, intr-un timp relativ 
scurt, Surtsey a căpătat stră
lucire verzuie care se datorește 
mușchiului și altor plante dintre 
cele mai simple. Toate acestea, 
în pofida faptului că, din cind 
în cînd, Surtsey este acoperită 
cu un nou strat de cenușă 
vulcanică.
în fotografie : Insula Surtsey 

văzută de pe mare
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