
La Dirțjaș, 

cadența 

progresului 

e mai vie 

dacii la

Sînmartin
Cam evoluează două 

cooperative agricole de 

producție aflate în con

diții economice și geo

grafice asemănătoare

In regiunea Banat exiști numeroase eazuri tind 
cooperative agricole eu eondiții asemănătoare ob
țin rezultate diferite. între locuitorii Diniașului și 
Sînmartinului Sîrbese — două comune mari, ve
cine, aflate în cuprinsul raionului Timișoara — 
există un pronunțat spirit de întrecere prieteneas
că, între oameni «are se stimează reciproc. „Șl 
unii și alții obișnuim să ne uităm în curtea ve
cinului pentru a vedea ce face, ce cîștig are" — 
ni se spunea. într-o vreme cooperativa din Sîn
martin o luase serios înainte. De cîțiva ani însă, 
ea a cedat locul de fruntaș cooperativei din Dl- 
niaș, fapt evidențiat elocvent de cifrele din tabe
lul de mai jos care oglindesc rezultatele obținute 
de cele două unități anul treaut.

Principalii Indicatori 
la 100 ha Diniaș

1966

Sînmartin

Valoarea producției 
globale
Fondul de acumulare
Valoarea proprietății 
obștești
Venit bănesc
Valoarea zilei-muncă

509 800 lei
83 500 lei

340 100 lei
293 400 lei

24,80 lei 
(17 lei în nu 
merar)

485 400 lei
53 700 lei

292 100 lei
280 300 lei 

21,62 lei
- (14 lei în nu

merar)

Intr-o discuție avută cu cadre de conducere șl 
specialiști din cele două unități am căutat să 
aflăm factorii care au determinat saltul făcut 
în numai cîțiva ani de cooperativa din Diniaș și 
pierderea cadenței de către cea din Sînmartin. 
Ne vom opri asupra cîtorva cauze care au avut 
o influență hotărîtoare în înregistrarea rezulta
telor amintite.

Pentru valorificarea tot mai deplină a condi
țiilor de care dispune cooperativa agricolă pen
tru creșterea puterii ei economice, o însemnătate 
de prim ordin o are planificarea judicioasă a 
producției, stabilirea unei structuri raționale a 
acesteia, asigurîndu-se proporțiile corespunză
toare între ramurile și culturile care merg cel 
mai bine în unitatea respectivă. La Diniaș, ală
turi de culturile de bază, grîu și porumb, s-au 
extins plante de mare randament cum sînt

Radu ATANASESCU 
Ion CHIUJDEA

(Continuare în pag. a III-a)
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ÎN ZIARUL DE AZI: 

n Există sau nu o ambiție 
edilitară ieșeană ? ■ Ce 
„garanții” oferă certifica
tele de calitate H Cum asigu
răm modernizarea per
manentă a producției 
H cronica muzicală « „Lohan- 
grm

IN ORAȘUL

SUCEAVA

JIIMĂTATEDIN

NOI
O dată cu construc

ția unor important» o- 
biectiv» Industrial», s-a 
schimbat aproape în 
Întregim» și înfățișarea 
orașului Suceava. Potri
vit datelor existente la 
sfatul popular orășenesc, 
jumătate din populația 
Sucevei locuiește în pre
zent In case noi. Pen
tru a afla unele amă
nunte In legătură cu 
noile construcții de lo
cuințe, cu soluțiile a- 
doptate, ne-am adresat 
tov. TEODOR LEBĂ
DĂ, directorul 
D.S.A.P.C. Suceava.

în primul rind aș 
vrea să relev faptul că 
arhitecții s-au străduit 
să imprime noilor con
strucții un specific care 
să deosebească Suceava 
de celelalte orașe. Ca
racterul specific am 
căutat să-l redăm prin 
utilizarea cit mai rațio
nală a reliefului, prin 
înscrierea armonioasă in 
peisajul înconjurător, 
amplasarea ansamblelor 
de locuințe în așa fel 
incit să scoată în relief 
monumentele istorice, 
spațiile plantate. Schița 
de sistematizare preve
de dezvoltarea orașului 
pe platoul superior, 
care domină Lunca Su
cevei, mărginit in trei 
părți de faleze natu
rale pronunțate. Stu
diind fondul deosebit 
de valoros al arhitec
turii populare și culte 
din nordul Moldovei 
— bogat prezentată atît 
în locuințele țărănești, 
cit fi în monumentele 
de arhitectură și istori
ce — am adoptat so
luțiile specifice in fini
sări. In afară de cera
mică, folosită la orna
mentarea unor blocuri 
atît în interior cit și 
in exterior, am prevă
zut la finisarea blocu
rilor placarea exterioa
ră cu piatră natu
rală de molid. Fo
losirea pietrei de mo
lid va duce la utiliza
rea mai largă a mate
rialelor locale și va da 
constructv’^r o notă 
tpecifică ’ arhitecturii 
tradiționale din regiune.

— La ce lucrează în 
prezent proiectanții ?

— S-a terminat do
cumentația pentru car
tierul T. Vladimirescu 
de 375 apartamente, cu 
care se încheie sistema
tizarea zonei sudice a 
orașului. In prezent se 
lucrează la definitiva
rea proiectelor pen
tru apartamentele 
din cartierul Zamca. 
Prin construcția acestui 
ansamblu se va crea 
un nou centru al ora
șului, mai bine zis o 
prelungire a celui exis
tent, de care va fi le
gat prin intermediul u- 
nei zone de construc
ții social-culturale (ho
tel turistic, cinemato
graf, liceu, spații co
merciale).

Constructorii suce
veni se străduiesc să 
dea viață proiectelor în
tocmite de arhitecți. In 
prezent se află în di
ferite stadii de lucru 
650 de apartamente, 
care vor fi date în fo
losință pînă la sfîrșitul 
anului. In anii actualu
lui cincinal în orașul 
Suceava se vor construi 
4 500 de apartamente.

N. TUICU

■im—

La cooperativa 
agricolă de pro
ducție Rănău, 
raionul Sebeș, se 
pregătește tere
nul pentru însă- 
mînfările de pri

măvară
Foto : S. Cristian

De ce ignoră Ministerul industriei Metalurgice

STAREA CRITICA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

a primit pe
ambasadorul Republicii Turda

A PRODUCȚIEI DE OȚEL LA UZINA
METALURGICĂ
BUCUREȘTI?

După două luni din anul 1967

După două luni de aGtivitate din 
asest an, eoleotivul Uzinei metalur
gice — Buaurești a rămas în res
tanță «u 2198 tone de oțel. Planul 
la oțel recepționat a fost realizat 
în luna ianuarie în proporție de 91 
la sută, iar în luna februarie — de 
81 la sută. De «e nu 
uzina integral planul 
timp?

De la bun început, 
Cîrjan, secretarul comitetului de 
partid, arată «ă din partea uzinei 
se pot aduce multe justificări înte
meiate: lipsa fierului vechi, a lin- 
gotierelor, a cărămizilor refractare, 
schimbarea sortimentelor față de 
prevederile proiectului și altele. 
Ministerul Industriei Metalurgice 
ne-a fost prezentat ca o „mamă vi
tregă" pentru această uzină. De 
mult timp ministerul cunoaște 
greutățile pe care le întîmpină co
lectivul uzinei, însă nu ia nici o 
măsură, se dezice complet de răs
punderea Ge-i 
desfășurare a 
întreprindere

Construirea 
București — intrată în funcțiune a- 
nul trecut — a fost dictată de ne
cesitatea sporirii producției de oțe
luri aliate și oțeluri de calitate, 
mult solicitate în construcția de 
mașini. S-a creat însă o situație pa
radoxală. în timp ce la Reșița și 
Hunedoara se elaborează oțeluri 
aliate în cuptoare Martin, la cele 
două cuptoare electrice ale uzinei

și-a realizat 
în acest răs-

tov. Grigore

revine pentru buna 
producției la această 
nouă.
Uzinei metalurgice-

te elaborează, în proporție de jumă
tate, oțeluri carbon obișnuite. Așa 
a prevăzut ministerul, motivînd că 
acest oțel se «ere în mod deosebit.

După cum se știe, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966 s-a 
subliniat necesitatea ca, în 1967 și 
în anii următori, să se depună efor
turi mari pentru a se lichida ră- 
mînerile în urmă existente în do
meniul siderurgiei, îndeosebi în «e 
privește producția de oțeluri spe
ciale. Măsura luată de conducerea 
ministerului, de a se produce în 
apeastă uzină oțeluri obișnuite în 
cuptoare electrice, vine în con
tradicție totală gu necesitățile eco
nomiei, cu sarcina stabilită de 
partid.

— Daaă elaboram oțeluri aliate, 
arăta secretarul comitetului 
partid, îndeplineam cel puțin 
nul valoric.

Producînd o mare cantitate 
oțeluri obișnuite, această uzină nu 
fructifică suficient investițiile făcu
te de stat.

Schimbarea sortimentului se re
feră nu numai la mărcile de oțel, 
ci și la dimensiunile lingourilor. 
Prin proiectare s-a stabilit ca la a- 
ceastă uzină să se producă lingouri 
de peste 15 tone. în funcție de a- 
cest sortiment a fost dimensionată 
și hala de turnare. Planul pe 1967

Gheorghe RADEL

(Continuare în pag. a III-a)

de 
pla-

de

Republicii Turcia în Republica Sen 
cialistă România, Kamuran Gurun, 
în audiență de prezentare.

Cu această ocazie a avut loo 4 
convorbire cordială.

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, a primit 
marți 14 martie pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar

Barojul uzinei de apă de la Uzina de alumină-Oradea
Foto i Agerpreg

LA B1RLAD -

Recent, Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad a expediat la Oslo 
un lot din produsele sale. 
Norvegia a devenit astfel a 
40-a țară de pe glob în care 
uzina exportă rulmenți de 
toate categoriile. Printre țările 
care solicită rulmenți de la 
Bîrlad sînt Anglia, Austria, 
Danemarca, Franța, R. F. a 
Germaniei, Grecia, Italia, In
dia, Polonia, Ungaria și alte
le. Unele țări cumpără rul
menți de mari dimensiuni, 
cîntărind 70 kg fiecare, nece
sari la instalațiile petroliere, 
în prezent, 46 la sută din pro
ducția totală a fabricii este 
destinată exportului.

(Agerpres)

UMANITATEA
MEDICI N E I

Prof. dr. docent CSOGOR Lajos
rectorul Institutului d» medieină și farmacie din Tîrgu Mureș

umanistice, problemele tot maî nu
meroase ce se ridică în legătură cu as
pectele filozofice și sociologice ale 
diferitelor ramuri ale științelor naturii 
dezmint faptic pe adepții hiperspecia- 
lizării.

Extremele unei
noțiuni despre
femeie

Nu știm etnd și unde a apărut 
prima dată nofiunea de „sex 
slab". In orice caz nu în ma
triarhat (cînd femeia cultiva 
pămîntul, măcina semințele, cule
gea ierburi, pregătea hrana, în
grijea deopotrivă copiii și bărbații, 
oblojea rănifii...) cînd resursele o- 
menești ale femeii erau „primitiv*,  
suprasolicitate. Desigur nu atunci...

Se pare că momentul apariției 
se plasează în Evul Mediu — cînd 
artiștii, pentru a compensa grosolă
nia și duritatea notorie a seniorilor 
feudali, aduc prin cîntecele lor de 
vitejie și mai ales prin cele de 
dragoste, primele accente de con
siderare a femeii pentru atributele 
ei specifice, pentru frămintările și 
suferințele ei de soți» și mamă.

Aceștia și apoi marii umaniști ai 
Renașterii încep să se aplece cu 
mai mare atenție și înțelegere a- 
supra femeii, asupra nuanțelor per
sonalității ei, asupra diferențelor ei 
specifice. Elogiind-o pentru înalte
le ei meniri, lăudîndu-i spiritul și 
înțelepciunea, ei pun totodată în 
evidență cu o mai mare intensi
tate blîndețea, gingășia, fragilita
tea femeii, rolul complementar 
fundamental pe care îl are pentru 
ea forța, energia și curajul băr
batului, nevoia ei de a fi apărată,

opinii

ocrotită și uneori chiar condusă eu 
siguranță în anumite momente — 
în cadrul familial — singurul admis 
pe atunci pentru desfășurarea exis- 
tenjei femeii.

Nofiunea de „sex slab*  tn ac
cepțiunea ei cea mai inteligentă, 
reflectind obiectiv o realitate bio
logică, fără a face vreo discrimi
nare valorică sau vreo ierarhizare, 
ar fi putut urmări punerea rela
țiilor de familie pe baza celei 
mai armonioase egalităfi (egalita
tea nu înseamnă neapărat identi
tate) în care fiecare aduce forfa 
sa specifică. Feminitatea — acea 
„slăbiciune*  înțeleasă ca mai sus 
— și implicit nofiunea de „sex 
slab*,  a fost identificată însă cu 
lipsa de forfă morală, de energie, 
de voință, de curaj, de personali
tate — deci cu inferioritatea sau 
chiar cu absenfa puterii creatoare. 
Reprezentantele acestui „sex slab’ 
au fost considerate deci persoa
ne circumscrise la o sferă îngustă 
și de margine a societății, con
damnate la a fi conduse ; persoa
ne deopotrivă „slabe de înger*  
și „slabe de minte*.  Protecfia băr-

Notolio STANCU

(Continuare în pag. a II-a)

în zilele noastre, problema „Infor
mației" științifice a încetat de mult 
a mai fi doar o preocupare a cercu
rilor de specialitate. Faptul că desco
peririle și recunoașterile științifico- 
tehnice găsesc o aplicare directă sau 
indirectă în diferitele ramuri ale pro
ducției transformă problema infor
mării rapide, ușor accesibile și compe
tente, într-o cerință socială elemen
tară.

Cu toate că mașinile de calculat și 
cibernetice ne dau azi un ajutor sub
stanțial în rezolvarea problemelor in
formației științifice, iar creierul elec
tronic ascunde în sine nebănuite posi
bilități în acest sens, asimilarea noi
lor cunoștințe rămîne totuși sarcina 
creierului uman, creatorul și benefi
ciarul tutuior mașinilor ajutătoare 
realizate pînă acum și realizabile în 
viitor. Pe posibilitățile —» practic ine
puizabile și limitele încă neîntrezărite 
ale acestui creier uman — trebuie să 
se bazeze și cadrele didactice, în atît 
de importantul proces al instruirii și 
educării tineretului, al formării viitoa
relor promoții de intelectuali ai țării 
noastre.

Dar cum să fie procesul instructiv- 
didactic ? Unde să începem specia
lizarea cunoștințelor ? La facultate, în 
învățămîntul postuniversitaf sau poa
te chiar pe băncile liceului ? Cînd 
servim mai bine interesele colectivi
tății și ale individului ? Dacă ne cen
trăm pe un învățămînt eminamente

practic, sau dacă-i asigurăm acestuia 
o bază teoretică și umanistă solidă ? 
Cum putem evita supraîncărcarea 
studentului în perioada actuală, cînd 
noile cunoștințe se revarsă asupra 
noastră inundîndu-ne realmente ? Iată 
cîte întrebări deosebit de serioase, se 
ridică în fața noastră, a dascălilor și 
pedagogilor. Ne vom opri inevitabil 
numai asupra cîtorva dintre ele, în- 
cercînd schițarea unor posibile răs
punsuri.

Creșterea vertiginoasă a cuantu
mului de cunoștințe științifice din 
ultimele decenii pledează aparent în 
favoarea acelora care revendică o e- 
ducație profilată de timpuriu pe li
nia unei specializări eminamente prac
tice. Partizanii unei astfel de concep
ții afirmă că specializarea timpurie a 
procesului de învățămînt ar avea da
rul să creeze absolvenți bine infor
mați care își însușesc cele mai impor
tante date necesare practicării profe
siunii lor. Adepții acestui mod de gîn- 
dire — din fericire tot mai puțini la 
noi — au fost numiți pe drept cu- 
vînt „barbari culți". Căci hiperspecia- 
lizarea proslăvită de ei formează un 
tehnician despre care se poate afirma 
în mod justificat că „cunoaște multe 
fapte despre foarte puține lucruri". 
Viziunea îngustă a unui astfel de hi- 
perspecialist vine în contradicție fla
grantă cu unitatea culturii umane. A- 
pariția științelor de contact, a celor 
integrative, matematizarea tot mai vă
dită a științelor naturii, dar și a celor

(Continuare în pag. a IV-a)

I- - - - - - - - - - - - - -
I Consilierii cabinetului

japonez au înaintat pre
mierului Sato noul pro- 

Igram economia pe cinci
ani (1967 — 1971). După 
cum s-a anunțat la To- 

Ikio, economia niponă ar
urma să evolueze și în 
această etapă într-un 

Iritm susținut, de 8,3 la
sută anual ; ceea ce ar 
permite ridicarea pro-

I dusului național brut la 
aproximativ 112 miliar
de de dolari în anul 

11971. Se prevede, de a-
semenea, sporirea pro
ducției industriale de 3,1 

Iori față de anul 1960,
astfel ca la sfîrșitul pe
rioadei de cinci ani co- 

Imerțul exterior al țării
să poată realiza 44,8 mi
liarde de dolari la ex-

I porturi și 37,4 miliarde
la importuri. Se aprecia
ză că importantul exce- 

Ident rezultat din opera
țiunile de comerț exte
rior ar echilibra balanța 
internațională de plăți 

I a Japoniei și ar aduce I chiar un surplus de 200
milioane de dolari. Auto
rii noului program pre
conizează menținerea

ECONOMIA JAPONEZA I 
LA STARTUL UNEI NOI ETAPE!

ritmului mediu de 10,1 
la sută al investițiilor 
particulare și stabilizarea 
la 3 la sută a creșterii 
anuale a costului vieții. 
Totodată, se prevăd, pen
tru prima oară, cheltu
ieli în valoare de 76,4 
milioane de dolari pen
tru investiții în sectorul 
social și construirea unui 
număr de 7,3 milioane 
de locuințe, dintre care 
3 milioane prin finan
țare din fondurile pu
blice.

Aceste obiective par 
deosebit de ambițioase 
pentru unii comentatori 
occidentali și într-un a- 
numit sens firești pen
tru cercurile financiare

și de afaceri din Japo
nia. „Facem politica bi
cicletei : cu cît mergem 
mai repede, cu atît echi
librul e mai stabil ; dacă 
încetinim, riscăm să ne 
prăbușim" — declara 
directorul unei bănci ja
poneze. Intr-adevăr, în 
ce privește evoluția eco
nomică. Japonia se află 
de mai bine de două de
cenii într-o situație spe
cifică. Dacă în oricare 
altă țară industrializată 
un ritm de creștere e- 
conomică de 6 la sută pe 
an este socotit ridicat, în 
Japonia el reprezintă un 
semnal de alarmă. Cum 
se explică acest feno
men ?

Japonia postbelică s-a ' 
făcut remarcată prin- 
tr-un proces accelerat de 
industrializare. După cel 
de-al doilea război mon
dial, activitatea econo
mică în ansamblu acuza 
o scădere de 50 la sută 
în raport cu nivelul an- I 
tebelic, iar producția ■ 
industriei miniere și ma
nufacturiere. de 30 la •
sută. Primul deceniu I
postbelic (1945—1955) a 
fost consacrat recon
strucției țării. în cursul

Gh. CERCELESCU ’

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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faptul] 
DIVERS; 
Schimb j
de rețete

Medicul Gref Helmuth din 
Brașov (str. Argeș 10) era multi
lateral. Practica in același timp 
medicina și comerțul. Avea insă I 
numai diplomă de medic — nu 
și pentru comerț (nu există O.C.L. 
„Medicina"). Un turist ii aducea I 
din străinătate medicamente. Me
dicul (lucra la dispensarul regio
nal sportiv) acorda consultații la • 
domiciliu (fără autorizație), vin- 
zmd pacienților medicamentele 
procurate ilegal. Afacerile i-au ■ 
mers strălucit vreo doi ani. A- 
cum nu-i mai merg. S-a intim- 
plat ca la o consultație la do- 
micilu să-i vină... lucrătorii mi- | 
liției. Și au făcut, pe loc, un 
schimb de rețete : doctorul le-a I 
dat una medicală, ei — una țu- | 
dictară. Tribunalul a parafat-o pe 
a doua. Este mai eficientă. Și se I 
administrează simplu, fără trata- i 
ment medicamentos.

EXISTĂ SAU NU

O AMBIȚIE EDILITARĂ

IEȘEANĂ?
9

Somnolențe
...De la secția de chirurgie a 

Spitalului raional Săveni (medic 
chirurg Gh. Vasilescu) au dis
părut 2000 fiole de morfină. 
Morfină am spus ? Atunci este, 
explicabilă poziția administratori
lor spitalului. Cine nu știe că 
morfina provoacă somnolență...

...Și alta, legată tot de somn. 
Era noapte. L-a podidit som
nul. Mihai Cimpoi, de la Țesă- 
toria Uzinelor textile din Boto
șani, s-a culcat într-un balot de 
pînză. N-a știut că balotul tre
buia expediat la export. Norocul 
lui că l-au trezit la vreme. Alt
minteri putea să trimită acasă 
salutări din Honolulu. Sau din 
Bosfor, ori Dardanele. Aici se 
trezea, că n-avea loc să treacă : 
era la strîmtoare.

La donna e... 
mobila

Au adus-o acasă, la Piatra 
Neamț. Vagabonda prin orașe — 
o minoră de 16 ani. Lăcrimînd, 
părinții (Casandra și Constantin 
Ursu) și-au luat angajamente că 
se vor ocupa cu grijă de copil. 
Tribunalul raional a cedat. Cu- 
rind după asta, milifia a desco
perit-o în București. Vagabonda 
pe străzi. A ajuns iar la tribu
nal. Părinfii jiu găsit o „soluție' : 
i-au găsit fetei (ținută sub a- 
rest), un mire de ocazie, Gh. Ha- 
bic, pe care fata nici nu-l cunoș
tea. Și tribunalul (consecvent I) a 
cedat iar. Dar mirele nici n-a a- 
pucat să intre îh casă. L-au alun
gat... părinfii. El s-a plîns la procu
ratură că nu i se dă... mobila pro
misă. „Dragul meu — i-a spus 
un amic — așa-i femeia, schimbă
toare. La donna e mobile’... 
„Știu — a zis Habic amărit — a- 
bia o aduseseră de la magazin — 
mobilă nou-noufă’.

Năravuri și moravuri...

La treieriș
Țăranii din comuna Livezile, 

raionul Aiud, se simt mobilizați : 
„Cu toate forțele, cu tot avîntul, 
înainte / Pentru terminarea grab
nică a campaniei de treieriș !“ Nu 
rideți I Deși ne aflăm în martie, 
în această comună (necooperati- 
vizată, aflată în zonă de munte) 
se treieră din plin ovăzul și tri
foiul. Nu e vorba de o ciudățenie 
a naturii. E recolta anului trecut. 
De ce se treieră acum ? Răspun
sul nu-l cunoaștem. De aceea su
punem problema spre examinare 
consiliului agricol regional. Feno
menul merită să fie studiat cu a- 
tenție. Iar cel care au realizat a- 
ceastă performanță să fie răsplă
tiți. Cu banița.

în sfîrsit, 
odihnă

Săritor om, Vasile Pleșca ! 
Era contabil șef la coope
rativa de consum Horia din 
Roman și scotea pe oricine 
din încurcătură. Bunăoară, 
pentru cumătră lui, Lucre
tia Brașoveanu, vînzătoare la 
bufetul cooperativei, cît s-a 
zbătut! Cînd i-â găsit un plus 
în gestiune (3 000 lei) a alergat 
la Alexandru Florea, gestio
narul de la magazinul univer
sal și i-a cerut o notă de trans
fer pentru 180 litri ulei și 100 
kg .zahăr. Și a salvat-o. Dar 
un nou control a găsit plusul, 
transformat în minus. Conta
bilul șef a cerut ajutor lui Gh. 
Duminică, gestionar la magazi
nul de mobilă. Printr-un con
tract a reușit să acopere lipsa. 
Și cu ce credeți că s-a ales ? 
Cu doi ani închisoare. In sfîrsit, 
va avea odihnă. După atîta 
zbucium...

Pe bună dreptate călătorul care 
vizitează un loc pe care nu l-a mai 
văzut este nu numai un descoperi
tor de priveliști noi, ci, din pricina 
receptivității sale la inedit, și-un 
observator cu acut spirit critic. E 
suficient ca el să parcurgă cîteva 
străzi ca să-și formeze părerea asu
pra felului în care edilii gospodă
resc un oraș. Intîlnind spărturi în 
asfalt sau gropi în pavaj, noroi pe 
străzi sau locuri certate cu mătura 
salubrității, va conchide — în pofi
da amabilității de oaspete, — că 
activitatea forurilor și întreprinde
rilor responsabile de administrația 
urbană este deficitară. Aceasta este 
din păcate impresia multor călători 
care vizitează lașul. Critici îndrep
tățite, în această privință, se pot 
auzi și din partea cetățenilor ora
șului.

E adevărat că, în comparație cu 
alte orașe moldovene, gospodărirea 
lașului a ridicat probleme mai 
complexe. Mărimea lui — ca în
tindere și număr de locuitori ; rit
mul intens al construcțiilor care 
i-au deschis o nouă dimensiune ; 
crearea zonei industriale, dezvolta
rea activității culturale și univer
sitare ; amenajarea unor locuri de 
odihnă și agrement (lacul Ciric, 
dealul Repedea), au cerut un efort 
multilateral. Firește însă că acea
sta nu poate constitui un motiv de 
justificare pentru, carențele serioa
se din gospodărirea orașului, care 
dau unor străzi sau cartiere ieșene 
un aspect neîngrijit, de ceartă cro
nică cu igiena și salubritatea.

Să: ne referim, mai întîi, la o sea
mă de deficiențe din domeniul gos
podăririi de fiece Zi a orașului. 
Strada Moara de Foc, de pildă, a 
devenit impracticabilă datorită fap
tului că în urma săpăturilor efec
tuate pentru introducerea conduc
tei, pămîntul n-a fost bine tasat și 
s-a transformat într-o băltoacă 
permanentă de noroi. Un cetățean 
de pe șoseaua Munteni ne-a relatat 
că această arteră, situată relativ 
central, se află în așa hal de de
gradare încît „Salvarea" chemată 
pentru a duce la spital o lehuză, 
n-a putut străbate noroiul și pa
cienta a trebuit să fie transportată 
pe brațe, cale de o jumătate de ki
lometru în toiul nopții. La repeta
tele sesizări de ordin gospodăresc- 
edilitar ale cetățenilor, sfatul popu
lar Orășenesc tergiversează răspun
surile, face promisiuni pe care nu ■ 
le respectă. O seamă de inițiative 
ale cetățenilor rămîn nefructificate.

Nu de rare ori, din cauza proa
stei organizări, a neglijenței, apar 
anomalii care frizează de-a dreptul 
absurdul. De pildă, nu de mult a 
fost amenajat la Copou un fel de 
solar pentru copii, unde s-au așe
zat scaune și mese, s-a adus nisip 
— pentru ca, la începutul acestei 
primăveri, începîndu-se construcția 
unor blocuri, locul de joacă îm

preună eu mobilierul respectiv, să 
se trezească îngropate sub pămînt. 
Nu e păcat de munca irosită? — 
ne întreabă cetățenii care ne-au 
semnalat acest caz. Și nu tot lipsa 
de prevedere, de spirit edilitar a fă
cut ca, de pildă, complexul comer
cial din noul cartier Tătărași să fie 
pus în funcție fără asigurarea căi
lor de acces? Mașinile care apro
vizionează magazinele complexului 
se împotmolesc în noroaie. Dacă 
muncitorii nu prididesc să trans
porte mărfurile pe jos, magazinele 
rămîn neaprovizionate.

Un capitol edilitar în suferință 
este și acela care privește salubri
tatea orașului. E drept că în Iași 
sînt cartiere cu străzi și clădiri 
vechi, care poartă amprenta trece
rii timpului, dar nu aceasta supără 
(dimpotrivă, uneori le dă chiar un 
farmec aparte I) ci faptul că, prin 
neglijarea curățeniei, a întineririi, 
unele din ele arată părăginite, lă
sate la voia întîmplării. Gropi în 
pavaj, garduri lăsate pe o rînă, 
grămezi de pămînt aruncate vraiște 
(in așa fel, încît, pe una din străzi, 
casele alăturate sînt amenințate cu 
inundația) nu dau peisajului acea 
invidiată „patină a vremii", ci con
stituie mărturii ale unei neglijențe 
care se cere grabnic înlăturată. 
Cum justifică edilii și cei care se 
ocupă cu salubritatea, că unele 
străzi noi. situate central, sînt aco
perite deseori de noroi, întrucît ca
mioanele ce merg spre șantiere, 
contrar dispozițiilor în vigoare, pă
trund în oraș cu roțile murdare. De 
ce nu se respectă aceste dispoziții ? 
De ce nu sînt sancționați cei care 
le încalcă ?

Mari obligații decurg pentru fo
rurile administrației locale nu nu
mai dintr-o firească atitudine cetă
țenească ; la Iași există vestigii ale 
unui trecut glorios, de secole, în- 
cepînd cu monumente ale evului 
mediu românesc și pînă la locurile 
care evocă viața unor figuri de prim 
rang ale culturii și științei noastre. 
Ele depășesc, ca semnificație, im
portanța strict locală pentru a con
stitui, cum spunea un interlocutor, 
o adevărată „avuție națională" care 
se cere a fi păstrată și îngrijită cu 
pioșenie. „Majoritatea celor care 
vin la Iași, ne-a spus tov. Grigore 
Botez, directorul Bibliotecii cen
trale, vor să știe, în primul rînd : 
Unde e teiul lui Eminescu ? Unde 
au locuit Mâiorescu și Sadoveapti ? 
Unde e bojdeuca lui Creangă ?" La 
acest interes al oaspeților se adau
gă și. dorința vie a localnicilor, care 
vor să încadreze „lașul istoric", cu 
întreaga lui strălucire, în ritmul 
impetuos al epocii contemporane. 
Lipsește însă din partea forurilor 
competente, și în primul rînd a sfa
tului popular, acea străduință, 
transpusă în măsuri de ordin prac
tic, necesară pentru a se da viață 
unor sugestii cetățenești mai pre

tențioase. Chiar in mijlocul orașu
lui, una din cele mai vechi clădiri 
din Moldova, „Casa lui Dosoftei" 
stă părăsită, — fără uși și fără fe
restre — gata să se prăbușească. 
Alte lăcașuri evocatoare din istoria 
orașului, a culturii românești, cum 
ar fi „Casa Pogor", în care s-au tl- 
nut ședințele „Junimii", casa lui 
Costache Negruzzi, a lui Nicu Gane. 
Petru Porii, a lui Topîrceanu etc. 
au destinații necorespunzătoare si 
nici măcar nu se află sub supra
vegherea sistematică a unui for 
oficial. Chiar dacă nu ar exista 
deocamdată posibilitatea ca ele să 
fie degajate pentru a fi transfor
mate în „Case memoriale", ar tre
bui să se manifeste măcar grija 
pentru a se evita degradarea lor. 
Oare e admisibil ca un oraș ca 
lașul, în care au viețuit atîția oa
meni de seamă, să aibă doar o 
singură casă memorială, „boj
deuca lui Creangă' ? Ce s-a pre
văzut, vorbind în perspectivă 
mai largă, pentru degajarea 
unor monumente ca Golia, Sfîn- 
tul Sava ? Orașul își construiește 
un nou hotel, iar în apropiere a in
trat în funcție motelul de la Bu
cium. Numărul turiștilor va spor! 
an de an. Pentru a veni în întîm- 
pinarea lor, centrul vechi ar trebui 
să devină, în viitor, cum au sugerat 
mulți, „un oraș muzeu".

Pentru a exolica asemenea stări 
de lucruri necorespunzătoare, se a- 
pelează din partea celor vizați, la 
referiri, la „condiții obiective" (re
lief, intemperii, ritmul rapid de 
dezvoltare, complexitatea proble
melor de urbanism etc.). Se mai 
aud, pe ici-colo, explicații prin re
ferire la „firea molcomă" a moldo
veanului sau se fac imputări ten
dinței „paseiste" a ieșenilor. Ase
menea explicații nu rezistă nict 
unei analize. La mijloc e vorba de 
un stil defectuos, lipsit de perspec
tivă și orientare către problemei» 
vieții de zi cu zi ale orașului, stil 
lipsit de exigență, de spirit practic 
și de combativitate împotriva ne
glijenței și delăsării. Ca dovadă că 
e așa, în imediata apropiere de Iași 
(la 72 de km) se află un .centru ur
ban, — e drept mai mic — dar 
care, prin străduințele unor oa
meni inimoși, buni organizatori, 
„buni edili", a reușit să-și cîștige 
faima de „oraș curat", „oraș bipe 
gospodărit". Orașul acesta e Vaslui. 
Anul trecut el a figurat printre 
premiații pe țară în privința stării 
edilitare. Pe cînd se va bucura de 
asemenea aprecieri opera edilitară 
a bătrînului și, am vrea, veșnic tî- 
nărului Iași ?

Răspunsul îl dau realitățile în
seși. Investițiile alocate orașului, 
care se concretizează în construcții 
industriale sau edilitare, în dezvol
tarea instituțiilor cu caracter cul
tural și artistic — trebuie șă fie 
fructificate de către locuitorii lașu
lui cu pricepere, exigență, inițiati
vă, cu ambiția de a se realiza ma
ximum și de a fi eliminate acele 
neplăcute impresii și neglijențe ale 
trecutului, la care ne-am referit și 
în prezentul articol.

Vasile NICOROVICI

In sala de operații a Spitalului de traumatologie fi chirurgie plasticii reparatorie din Capitala
Foto : Agerprei

Ce „garanții1* oferă 
certificatele de
calitate cuvîntul cititorului

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITA
Ștefan DINICĂ

de :

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J

îmbunătățirea sistematică 
a calității produselor se a- 
flă în centrul preocupărilor 
colectivelor întreprinderilor. 
Totuși, așa cum se arată în 
multe scrisori sosite la re
dacție, continuă să iasă pe 
poarta unor întreprinderi, 
sub privirea îngăduitoare a 
serviciului de control, pro
duse cu defecte de fabrica
ție. Publicăm mai jos cîte
va sesizări care se referă la 
calitatea unor obiecte, de 
folosință îndelungată — 
mobilă, televizoare, aparate 
de radio, aspiratoare, ma
șini de spălat.

0 PIESĂ DE
MUZEU

în urmă cu un an am 
cumpărat o mașină de spă
lat rufe marca „Tehnome- 
tal“. Certificatul ce o înso
țea garanta buna ei func
ționare pe timp de ,un an. 
Dar mașina cumpărată de 
mine n-a funcționat nici 
cinci minute. Chiar la pri
ma probă, efectuată în con
formitate cu instrucțiunile 
primite, s-a ars motorul. De 
șase ori am dus-o la repa
rat cooperativei „Prestarea" 
din Roman, de patru ori i 
s-a schimbat motorul, dar 
tot nu funcționează. Tehni

cienii cooperativei mi-an 
spus, în cele din urmă, că 
nu mai au ce să-i facă ; ma
șina prezintă un defect de 
fabricație pe care nu-l pot 
înlătura. Cum era și firesc, 
m-am adresat atunci con
ducerii întreprinderii pro
ducătoare, „Electrometali- 
ca“-Ploiești, cerînd să-mi 
trimită o mașină de spă
lat ‘ în stare bună. Doar 
îi revine această obligație, 
din moment ce a permis să 
se realizeze un produs de 
calitate necorespunzătoare. 
Mi s-a comunicat, printr-o 
adresă, că, în aprilie 1966, 
va veni un delegat din 
partea întreprindem Să ve
rifice mașina, pe care o țin 
acum ca pe o piesă de mu
zeu. Au trecut de atunci 11 
luni și delegatul încă nu 
și-a făcut apariția.

Eu nu-mi pierd răbda
rea : poate vine în aprilie 
1967, dacă n-o fi tot o pă
căleală ca anul trecut.

loan CLAPA
Uzina de țevi — Roman

UN ACT FĂRĂ 
VALOARE

Știam că întreprinderea 
„Electromotor" din Timi
șoara a luat o serie de mă

suri pentru îmbunătățirea 
calității aspiratoarelor „Re
cord". Eram convins de a- 
cest lucru cînd mi-am cum
părat și eu un „Record". 
Cum am băgat stekerul în 
priză, din aspiratorul meu s 
început să iasă fum și s-a 
oprit pentru vecie. Așa nou 
cum era, a ajuns în raftu
rile cooperativei de repara
ții, alături de alte aspira
toare „Record", ca o piesă 
uzată. Ce rost mai are a- 
tunci certificatul de calita
te care însoțește produsul ? 
Practic, el nu prezintă nici 
o garanție pentru cumpără
tor, deși poartă ștampila 
controlului de calitate.

Gh. MĂRUȘESCU
str. Mircea Ciobanul 10 
București

„MOTIVELE OBI
ECTIVE" nu În
lătură PAGU

BELE
După opt ore de funcțio

nare, televizorul „Dacia" 
s-a defectat. De atunci l-am 
dus de două ori la reparat, 
iar acum mă așteaptă a- 
ceeași plăcere.

Unul dintre tehnicienii 
care »-a ocupat de apara
tul meu mi-a mărturisit că 
multe televizoare „Dacia" 
se defectează repede pentru 
că rezistențele și condensa
toarele sînt de slabă cali
tate. Pe de altă parte, uzi
na „Electronica" pretinde 
că defecțiunile se datoresc 
unor vicii existente la pie
sele componente. Dar pe 
mine nu mă interesează a- 
ceste „motive obiective". 
Eu, cumpărător, ‘âm dăt ‘b 
sumă mare de T>ani""în 
schimbul căreia ăm preten
ția, legitimă, de a mi se o- 
feri un televizor în perfectă 
stare de funcționare.

Calitatea necorespunză
toare a unor televizoare 
„Dacia" se datorește piese
lor componente ? Dar cine 
dacă nu uzina trebuie să 
recepționeze cu toată aten
ția aceste piese ? Serviciul 
C.T.C. avea datoria să con
troleze cu grijă fiecare a- 
parat pentru a evita ieșirea 
din uzină a unui rebut. 
Nici organele comerciale 
n-au manifestat destulă exi
gență la recepționarea tele
vizoarelor. Oare cîte verigi 
de control trebuie să se mai 
înființeze ca să fim siguri 
că vom cumpăra întotdea
una mărfuri de calitate ?

Nic. CRUCERU 
str. Acvila 44

EXTREMELE UNEI NOȚIUNI
DESPRE FEMEIE
(Urmare din pag. I)

bățului, în societatea în care 
forța era în primul rînd ins
trument de dominajie, nu 
era văzută ca o datorie ele
mentară, ci ca o „generozi
tate*.

în ciuda atîtor exemple 
care puteau pune măcar sem
nul îndoielii asupra unor ase
menea credințe, dacă nu chiar 
să le infirme (să amintim 
numai de femeile spartane, 
de Lysistrata, de Ioana d’Arc, 
de femeile revoluției fran
ceze și ale Comunei din Paris 
etc.) noțiunea de „sex slab", 
înțeleasă așa, și, rostită chiar 
pe tonul cel mai curtenitor, 
conținea de obicei, camuflat, 
profundul dispreț pentru fe
meie.

Explicația este firească : 
aceasfă mentalitate era mai 
veche, și ea avea un serios 
fundament în situația econo
mică, și în cea juridică a fe
meii. Să amintim numai că 
dreptul roman, nerecunos- 
cîndu-i femeii voința proprie, 
o supunea și pe ea și bunu
rile sale tutelei, chiar tiranice 
a tatălui și apoi a soțului ei (și 
din aceste legi se va inspira 
și Codul civil napoleonean în 
sec. al XlX-lea I) sau că în 
Evul Mediu, la vîrsta de 7 ani, 
copilul de sex masculin scăpa 
de sub autoritatea maternă. In 
cazul cînd tatăl deceda el se 
putea declara major și de
venea tutorele propriei sale 
mame.

Multe femei, lipsite de per
sonalitate sau strivite de 
mentalitatea generală, s-au 
complăcut să accepte postu
ra de „sex slab", (postură de 
soții chinuite și disprețuite

sau de păpuși agreate și ni
mic mai mult), chiar și atunci 
cînd „bărbatul stăpin" nu-și 
justifica în nici un fel preten
țiile. Multe femei au devenit 
eroine demne de pana satirei 
făcînd în existența lor coti
diană un adevărat circ din 
„feminitate”, folosindu-se de 
arma „nevricalelor" și „leși
nurilor" remediabile doar prin 
salvatoare „săruri" și „par- 
fumuri".

Dar multe alte femei s-au 
revoltat împotriva etichetei 
ce l: se aplica și au căutat să 
o dezmintă.

Și această revoltă a fost, a- 
lături de multe altele, unul 
din motivele mișcării „femi
niste*,  și a luptei drepte si 
nobile pentru acordarea de 
drepturi femeii, drepturi largi, 
legiferate o dată pentru tot
deauna și care să distrugă 
total orice discriminare ab
surdă în ceea ce le privește.

Pe terenul acestei lupte, 
fundamentată pe cea mai au
tentică raționalitate, femeile 
au căutat să aducă me
reu, încă o dată forța 
exemplului. Realitățile din ul
timele decenii din țara noas
tră, unde marile transfor
mări petrecute au deschis 
femeii un vast cîmp de 
afirmare în toate domeniile 
vieții economice, culturale și 
sociale, făcînd din ea un în
semnat factor de progres so
cial, un factor de bază al 
construcției socialiste — o- 
feră o ilustrare concludentă 
a strălucitelor și. multilatera
lelor capacități și aptitudini 
ale femeii.

Valorificîndu-și în modul 
cel mai util priceperea și 
energia, multe femei dețin

posturi de conducere în e- 
conomie, ocupă locuri de 
frunte în activitatea de cer
cetare științifică, se disting 
ca foarte bune activiste pe 
tărîm obștesc. Femeile au 
rolul principal în procesul de 
formare și instruire a tinere
lor generații, în ocrotirea să
nătății publice. Putem afir
ma cu certitudine că de
monstrarea a ceea ce 
înseamnă forța, voința, cu
rajul, inițiativa, descătușată 
a femeii a fost făcută cu 
succes atît prin rezultatele 
date de masa de femei, cît 
și individual.

E drept, demonstrația a fost 
făcută, dar s-a căzut uneori, 
așa cum se întîmplă adesea, 
în cealaltă extremă. Așa s-a 
întîmplaf, că a existat o 
perioadă cînd femeile (îm
pinse uneori, în virtu
tea „egalității*,  cu „ge
nerozitate”, chiar de bărbați) 
au început să abordeze, nu 
numai simbolic, ci îri număr, 
destul de mare, munci din
tre cele mai dificile. Au a- 
părut femei în cele mai dure 
ramuri ale activităților ome
nești, care solicitau evident 
mari eforturi fizice (deși era 
de mult demonstrat că feme
ia este inferioară bărbatului 
în domeniul resurselor de 
forță fizică, așa cum bărba
tul este inferior femeii în 
domeniul unor dexterități 
casnice). Au apărut femei 
miner, tractorist, sondor, la- 
minorist etc. Desigur viața 
a pus încet, încet în umbră 
aceste tentative de încălcare 
a naturii. Majoritatea te
merarelor care s-au manifes
tat în aceste nepotrivite pro
fesii au trebuit treptat să re

cunoască eroarea, și chiar 
să abandoneze această ten
tativă care le depășea pu
terile.

Dar asemenea erori, mani
festate în cîmpul activităților 
sociale, sînt mai ușor reme
diabile și mai puțin lipsite 
de consecințe decîf cele din 
sînul familiei. Mai ales aici 
și cele mai „tari*  femei, în- 
fr-adevăr superioare, adică 
acelea care și-au păstrat să
nătoase instinctele și senti
mentele, simt intuitiv că a- 
cest cîșfig obținut pe planul 
realizării egalității sociale 
amenința uneori să se facă 
cu pierderea altor calități. 
Aceste cîșfiguri presupun 
oare totodată o anulare a 
unor atribute cu care le-a 
înzestrat natura, atribute cu 
semnificație exactă și de va
loare incontestabilă în con
textul relațiilor umane și mai 
ales al celor de familie? Di
viziunea însușirilor și îndato
ririlor umane, dominanta lor, 
diferite de la un sex la al
tul, nu este o simplă pre
judecată ci se bazează pe 
cunoașterea structurii umane, 
izvorăște din legile firii.

Femeile simt că ar fi lipsit 
de sens ca fuga de „patriarha
tul” ce a domnit înfr-un mod 
deghizat pînă în secolul nos
tru, să eșueze într-un nou și 
probabil mai înrobitor „ma
triarhat”. „Evoluție” cu atît 
mai tristă cu cît ea a rezultat 
uneori iarăși dintr-o dorință 
justă, dar împinsă la extrem și 
înțeleasă rigid, a femeii în
săși, care dorind să justifice 
într-un mod cît mai evident 
dreptul de a nu mai fi con
siderată inferioară soțului, 
dreptul de a fi ea stăpină a 
casei, și-a luat toată munca 
asupra ei. De aici, odată de
pășite asemenea înțelegeri 
greșite, — efortul păs

trării atribuțiilor și atri
butelor cu care au fost 
înzestrate, sau cel al re
venirii la natură, cînd e ca
zul. Dar dacă această revenire 
ni se pare mai simplă în ce le 
privește, (atîtea fete-băiețoi 
au devenit rapid tandre soții 
și duioase mame), mai grav 
ni se pare pericolul care ame
nință pe unii bărbați care, 
socotind femeia „egală” 
în toate privințele, renunță 
la a-și mai îndeplini îndato
ririle fundamentale ce le revin 
față de familie și se complac 
în postura de bibelouri 
mai mult sau mai puțin pre
țuite, ajungînd de fapt să se 
considere ei acum „sex slab” 
și, obligînd-o pe femeie să-și 
ia asupră-i cel mai mare vo
lum al muncii casnice. Ceea 
ce ruinează femeia, o duce la 
pierderea unor atribute spe
cifice, o defeminizează în mo
dul cel mai evident și cel mai 
subtil totodată. Și se întîm- 
plă apoi că abia tîrziu, după 
multă vreme, bărbatul acesta 
să constate că tovarășa lui de 
viață și-a pierdut grația sau 
gingășia sau surîsul, că a a- 
dunaf prea multe riduri, că a 
devenit mai puțin calmă, blîn- 
dă și înțelegătoare, așadar 
să-și dea seama că prin atitu
dinea lui s-a păgubit de un 
tezaur neprețuit de frumuse
țe și mai ales de valori su
fletești.

Aș -opina din aceste consi
derente, și desigur din multe 
altele, să nu ne sperie „de 
plano” noțiunea de „sex slab" 
ci, dimpotrivă, să ne luptăm 
numai cu accepțiunile eronat? 
ce-i sînt implicate uneori. Un 
act de protecție contra unui 
gest de gingășie mi sa pare 
un schimb echitabil.

Mărfuri 
cu plata în rate

Vînzarea cu plata în rate a unor articole ofe
ră evidente avantaje cumpărătorilor. în cursul 
lunii martie lista măifurilor ce se pot cumpăra 
în rate a fost extinsă. Toate categoriile de sala- 
riați, membrii cooperativelor meșteșugărești își 
pot procura cu un acont de 20—25 la sută, iar 
restul plătibil în 6—8 rate, taioare și costume 
bărbătești la proba a doua, precum și mantouri 
din imitație de blană de focă, piele de vițel etc. 
Tot cu plata în 5—10 rate și cu un acont de 
20—25 la sută din valoarea totală se pot cum
păra aparate pentru mărit fotografii marca „Pei
saj”, aparate „Diascol*  pentru proiectarea dia
pozitivelor și un sortiment lărgit de aparate de 
radio, acordeoane și picupuri.

Trebuie menționat că vînzarea acestor produ
se, cu plata în rate, se face numai pînă la 31 
martie a.c.

Concurs pentru 

machete grafice 

de mărci poștale
Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor orga

nizează un concurs pentru realizarea de mache
te grafice pe diierite teme în vederea emiterii 
de noi mărci poștale dedicate sărbătoririi unor 
evenimente împoriante ale anului 1967. Temati- 
cile se găsesc la ghișeul filatelic din holul Poș
tei Centrale Calea Victoriei nr. 12.

Condițiile de participare la concurs sînt cele 
prevăzute prin regulamentul elaborat de Ministe
rul Poștelor și Telecomunicațiilor cu prilejul pri
mului concurs din anul 1966 pentru emisiunile din 
1967.

București

CINE GREȘEȘTE, 
SĂ PLĂTEASCĂ!

Maria Cogălniceanu din 
.orașul Brăila, bd. Cuza Vo
dă 131, a cumpărat o gar
nitură de mobilă tip 
„Putna". Era foarte bucu
roasă. In timpul despache
tării, pe măsură ce cădeau 
șipcile și cartoanele de am
balaj, se stingea însă entu
ziasmul gospodinei. Cuiele 
de la ambalaj pătrunseseră 
în mobilă, desprinzînd fur
nirul de pe o suprafață des
tul de mare. La cea mai 
mică mișcare, spătarele sca
unelor picau de la sine.

Prost inspirați, meșterii de 
la întreprinderea de indus
trie locală din Rădăuți au 
înlocuit holșuruburile cu 
cuie bătute de mîntuială. 
Picioarele dc la servantă și 
vitrină erau dcscleiate. Ca
napeaua și fotoliile amenin
țau să șe desprindă din în
cheieturi la cea mai mică 
atingere.

A venit, la fața locului, 
un delegat din partea în
treprinderii producătoare, a 
constatat defectele și a 
promis, că va trimite o gar
nitură nouă. Pe urmă, în
treprinderea s-a răzgîndit : 
de ce să se complice cînd 
cooperativa „Tehnocasn.ica" 
din Brăila poate înlătura 
„micile defecțiuni", fără 
multă bătaie de cap ? Dar, 
cooperativa nu-și asumă 
răspunderea pentru înlătu
rarea acestui defecțiuni în 
aparență mici. Conducerea 
întreprinderii are obligația 
să-i ofere cumpărătoarei o 
garnitură fără defecte, iar 
pagubele produse să le plă
tească cei vinovaji.

Ion MARIN
Brăila
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Cum asigurăm

MODERNIZAREA
PERMANENTĂ
A PRODUCȚIEI

9
Acțiuni concrete pentru 
rentabilizarea producției

Uzina „1 Mal"-Ploiești — unitate 
Importantă a industriei constructoa
re de mașini — se înscrie și ea pe 
traiectoria progresului tehnic din 
tara noastră. Colectivul nostru a în
registrat o serie de rezultate bune 
in asimilarea de produse noi. apre
ciate în tară și peste hotare. Fabri
căm astăzi o gamă completă de in
stalații de foraj pentru adîncimi de 
la 1 200 la 7 000 metri, pompe de no
roi de Ia 465 CP la 1 250 CP, preve
nitoare de erupție pînă la 700 
kg f/cmJ, agregate de cimentare, sape 
de foraj. Totuși, activitatea de asi
milare desfășurată în anii precedenti 
nu ne poate da satisfacția pe care 
am fi dorit-o. Spun acest lucru, pen
tru că la unele produse s-au înre
gistrat întîrzieri în executarea pro
totipurilor, în asimilarea lor, ceea 
ce a adus prejudicii uzinei în rela- 
Xile cu beneficiarii, ne-a pus în im
posibilitate de a prezenta la mo
mentul oportun anumite produse.

Am analizat cauzele tărăgănării 
îndeplinirii planului tehnic. întârzie
rile s-au datorat mai ales faptului 
că secțiile executante au dat per
manent prioritate produselor din fa
bricația curentă. De ce? în primul 
rînd, pentru că ele nu ridicau pro
bleme deosebite, fiind însușite ; în 
al doilea rînd, fiindcă se materiali
zau imediat în producția marfă. Exe
cuția produselor noi rămînea astfel 
pe ultimul plan.

Starea aceasta de lucruri nu mai 
putea fi tolerată. La propunerea co
mitetului de partid al uzinei, s-au 
stabilit căile și măsurile ce trebuie 
luate pentru ca planul tehnic să fie 
realizat întocmai. Din trimestrul IV 
1966. întregul sistem organizatoric de 
asimilare a produselor noi a fost res
tructurat, creîndu-se un cadru adec
vat pentru înnoirea permanentă a 
producției. în cele ce urmează vreau 
să relev cîteva acțiuni întreprinse în 
acest sens.

în vederea cunoașterii produsului 
nou și a problemelor deosebite pe 
care le ridică execuția sa. serviciul 
de proiectare face, înainte de lansa
rea in fabricație, o prezentare detali
ată a proiectului. La aceste ședințe 
de lucru participă conducerile ser
viciilor de pregătire tehnologică și 
ale secțiilor de fabricație. Aceeași 
acțiune se continuă și de către pro
iectantul responsabil de produs, cu 
maiștrii și șefii de echipă din secțiile 
respective. Se asigură astfel de la în
ceput o însușire tehnică temeinică a 
documentației de către personalul de 
fabricație.

Ce am făcut pentru respectarea 
strictă a termenelor prevăzute ? Pro
dusele noi sînt introduse de către 
serviciul dispecer-producție în gra
ficele operative ale fiecărei secții. Ele 
sînt apoi raportate concomitent cu 
fabricația curentă. în felul acesta, s-a 
eliminat tendința preferențială pentru 
producția curentă. Nu ne-am mulțu
mit cu această măsură. în cadrul sec
ției, sarcina principală a realizării 
produselor noi revine adjunctilor de 
secție, asigurîndu-se astfel cu priori
tate programarea acestora pe mașini, 
conform graficelor. în afară de res
ponsabilii de produs, care asigură 
permanent asistenta tehnică în fabri
cație, urmărirea execuției se face 
prin serviciul dispecer-producție. 
Pentru produsele noi (29 la număr) 
din planul tehnic pe 1967 sînt elabo
rate toate graficele de realizare, con- 
ținînd termene precise, atît pentru 
serviciile tehnice, cît și pentru com
partimentele de aprovizionare, cola
borare cu alte uzine etc. Pentru a 
evita orice neconcordontă. stabilirea 
termenelor din grafice s-a făcut în- 
tr-o discuție de lucru cu participa
rea tuturor factorilor interesați. Con
ducerea uzinei a stabilit raportarea 
decadală a planului tehnic, pe baza 
căruia se analizează în detaliu sta
diile de execuție.

Au trecut doar două luni si ceva 
din anul în curs și roadele acestor 
măsuri se și văd. Produsele în asi
milare se realizează mult mai re
pede. în trecut s-au manifestat lip
suri serioase în experimentarea pro
totipurilor după execuție, datorită* 1 
neexecutării adaptărilor necesare 
sau a pieselor de schimb pentru 
perioada omologării. Consecința : 
staționarea produsului nou în uzină, 
uneori perioade destul de mari. Pen
tru înlăturarea acestui neajuns s-a 
luat măsura ca, o dată cu lansarea 
în fabricație a executării prototi
pului, să fie lansate și adaptările 
necesare experimentării pe șantier, 
cu același termen de realizare.

I prevede însă o pondere foarte mare 
lingourilor de 2,2—15 tone. în a- 

Iceastă situație, spațiul de pregătire 
a podurilor de turnare devine in
suficient, se creează strangulări. 
Șarjele stau în cuptoare ore în-I tregi, așteptînd să se termine pre
gătirile de turnare.

Oare cînd a dat tema de proiecta
re ministerul nu s-a gîndit că nece- 

Isitățile economiei se modifică de la 
o etapă la alta, că este posibil să 
se ceară — așa cum de altfel s-a 

Iși întîmplat — un volum mai mare 
de lingouri mici? Considerăm «ă în 
acest caz a lipsit spiritul de pre- 1 vedere, atribut esențial ce se im
pune în conducerea economică

Mai trebuie adăugat că la intra- 
Irea în funcțiune a oțelăriei nu erau 

terminate toate lucrările aferente, 
nici măcar podul de turnare. S-a 

Iconsiderat că ulterior vor fi luate 
măsuri pentru urgentarea acestor 
lucrări Apelurile repetate ale uzi- 

Inei au rămas însă fără nici un ecou. 
Și Institutul de proiectări pentru me
talurgie creează greutăți uzinei în 

I terminarea unor lucrări de montaj 
de utilaje. Recent, a sosit din im
port o mașină pentru reparații la 

Icald. Dar IPROMET nu a elaborat 
încă proiectul și nici nu-1 va ter
mina pînă la 15 mai, termen accep- 

Itat în contract. în mod normal, a- 
cest proiect s-ar putea realiza în 
două-trei săptămîni. Deci, încă două 

Iluni mașina va sta pe platformă, 
iar oțelarii vor folosi lopata pen
tru repararea vetrelor cu dolomită 

Iși magnezită. Aceasta înseamnă nu 
numai pierdere de timp, reducerea 
producției de metal, dar și repara- 

I ții de slabă calitate.
Firește, greutățile amintite au 

I influențat serios nerealizarea celor 
• aproape 2 200 tone de oțel. Mergind 
Iînsă pe fluxul tehnologia, urmărind 

cum se desfășoară procesul de pro
ducție, constați numeroase nere- 

Iguli, abateri flagrante de Ia disci
plina tehnologică. Calculele făcute 
la sfîrșitul celor două luni de ae- 

Itivitate dovedesc că, deși au existat 
mari greutăți, dană munca era bine 
organizată, dacă prescripțiile teh- 

Inologtce se respectau, uzina putea 
să realizeze peste plan o însemnatA 
cantitate de metal. Iată situația 

(timpului irosit în cele două luni:
62 ore și 35 minute din cauza 

neasigurării la timp a fierului I vechi ;
123 ore și 45 minute pentru în

locuirea electrozilor rupți ;

187 ore și 30 minute pentru repa
rații mecanice accidentale ;
54 ore și 45 minute pentru repa- 

Irarea bolților ;
24 ore și 50 minute pentru reme

dierea defectelor la macara, timp 
Iîn care s-au oprit șarjele în cuptor;

49 ore și 50 minute pentru reme
dierea defectelor electrice ;

I 45 ore și 55 minute reparații la 
• eald ;

119 ore și 45 minute, alte stațio
nări.

în ianuarie și februarie, la 
I cuptoare s-au înregistrat sta

ționări in funcționare de 438 
ore și 30 minute, timp în care 

Ise puteau elabora 3 840 tone de 
oțel : deci, se putea depăși pla
nul cu t 655 tone de oțel. Nu 

Imai vorbim că in acest răstimp 
s-au rebutat peste 700 tone de 
oțel.

I întreruperi le în mersul șarjelor 
a făcut ca durata medie a acestora 
să crească, timpul calendaristic

I fiind utilizat nerațional. Care sînt 
cauzele acestor întreruperi? Cele 
mai multe sînt rezultatul conducerii

I necorespunzătoare a procesului teh
nologic La depozitul de fier vechi, 
benele nu sînt încărcate la timp

Isau încărcătura nu este corespun
zătoare. Ori se pune numai fier 
vechi ușor, ori numai șutaie. De 
I multe ori se defectează macaraua,
iar transportul nu se desfășoară 
normal. Mult timp se pierde eu

Se împlinește în prezent un dezi
derat principal : se creează un atelier 
de prototipuri, în care se vor rea
liza produse noi cu volum mai mic 
— pînă la 3 tone — care în trecut 
se „pierdeau’ în cadrul secțiilor 
mari de fabricație. Concentrarea în- 
tr-un singur sector atît a prelucrării 
mecanice, cît și a montajului și pro
belor permite să se urmărească mai 
operativ realizarea în termen a a- 
cestor produse. Am făcut deci un 
pas important înainte.

O îmbunătățire serioasă fată de 
anul trecut marchează și activitatea 
de cercetare științifică din uzină. 
Menționez că din cele 38 de teme de 
cercetare cuprinse în planul tehnic, 
20 vor fi rezolvate în totalitate în 
uzină. Ele se referă, mai ales, la 
problemele legate de îmbunătățirea 
produselor uzinei. Vom efectua cer
cetări în vederea stabilirii caracte

risticilor mecanice ale pieselor tur
nate cu pereți groși, supuse la pre
siune interioară mare, studii privind 
comportarea la uzură a lagărelor de 
alunecare la sapele de foraj, cerce
tări asupra durabilității pieselor de 
uzură la pompele de noroi și altele.

Deși în întreprinderile Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini nu au fost create decît în mică

tribuna 
experienței 
înaintate

măsură servicii de cercetare sau la
boratoare uzinale de cercetare (în a- 
ceastă situație ne aflăm și noi), am 
căutat cu resurse proprii să desfășu
răm lucrările de cercetare intr-un 
ritm susținut și la un ridicat nivel 
științific. în acest scop, au fost create 
colective de ingineri și tehnicieni, 
de preferință din serviciile tehnice, 
pentru fiecare temă în parte ; aces
tea, pe baza unui program bine pre
cizat, urmează să rezolve lucrările 
de cercetare. Definitivarea acestor 
planuri s-a făcut în cadrul unui co
legiu tehnic, care are în continuare 
sarcina să analizeze și să avizeze lu

(Urmare din pag. I)

sfecla de zahăr și legumele. S-a 
dezvoltat puternic sectorul zooteh
nic care anul trecut a adus peste 
4,2 milioane lei.

La Sînmartin s-a adoptat o struc
tură a culturilor fără să se țină sea
ma de forța de muncă existentă, din 
care cauză, la culturile prășitoare. 
de pildă, nu s-au făcut lucrările 
bine, diminuîndu-se producția.

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
rămînerea în urmă a cooperativei 
din Sînmartin se datorește și grijii 
mai mici manifestate de conduce
rea unității pentru dezvoltarea 
proprietății cooperatiste — izvorul 
creșterii veniturilor cooperatorilor. 
Stabilind un raport neechitabil în
tre fondurile de acumulare și cele 
de consum cooperatorii n-au putut 
să dezvolte puternic unele sec

La Diniaș, cadența progresului 

e mai vie decît la Sînmartin
toare care găsesc condiții dintre 
cele mai bune, pot aduce ve
nituri mari. în principal este 
vorba de zootehnie. Alocînd sume 
de bani mai mici pentru procu
rarea de animale, înălțarea con
strucțiilor, mecanizarea proceselor 
de muncă la ferme etc., coopera
tiva realizează din zootehnie doa^ 
2 056 200 lei, adică ceva mai mult 
de o pătrime din totalul veniturilor 
bănești.

Competența, 
spiritul orga
nizatoric

în anul trecut, în general, am
bele unități au reușit să obțină 
producții superioare celor planifi
cate, ceea ce desigur este un fapt 
pozitiv. La Sînmartin însă recoltele 
puteau fi mult nuai mari. O dove
desc. nu numai rezultatele vecini
lor, dar și variațiile mari care 
există de la o brigadă la alta 
și de la echipă la echipă 
chiar în cooperativa din Sînmar
tin. La Diniaș, la porumb s-au 
realizat în medie la hectar 4 853 kg 
boabe, la cartofi 16 390 kg, de la 
fiecare vacă furajată 3 067 litri 
lapte ș.a.m.d. Aceste producții sînt 
mult mai mari decît la Sînmartin 
— cu 1 453 kg porumb boabe, 1 390 

crările efectuate, să dispună apli
carea lot în producție. Prin acest 
colegiu urmează să treacă și lucră
rile de cercetare efectuate de uzină 
în calitate de colaborator pentru 
tema coordonată de institutele de 
specialitate, cît și lucrările definitive 
primite de la aceste institute. în a- 
cest mod sînt asigurate coordonarea 
și valorificarea imediată a lucrărilor 
de cercetare, lucru ce nu s-a întîm- 
plat pînă acum.

Nu putem avea, bineînțeles, pre
tenția că am epuizat toate căile și 
măsurile organizatorice ce se pot lua 
în scopul realizării exemplare a pre
vederilor planului tehnic. Esențial 
este că am creat un cadru organi
zatoric adecvat și rezultatele nu în- 
tîrzie să se vadă. Proiectanții au un 
randament mai mare, omologările se 
realizează în termen. Colectivul de 
proiectanti. ingineri, cercetători și 
muncitori din uzina noastră, actio- 
nînd în spiritul indicațiilor condu
cerii partidului nostru, este hotărît 
să depună eforturi susținute pentru 
realizarea de utilaje petroliere cu 
performanțe tehnico-calitative supe
rioare, la nivelul celor mai bune pro
duse similate fabricate pe plan mon
dial, contribuind astfel la creșterea 
prestigiului tării noastre în relațiile 
economice internaționale.

Emilian ULEIA
inginer șef de concepție 
Uzinele „1 Mai“-Ploiești

kg cartofi și 871 litri lapte. Expli
cația ? Modul diferit cum conduce
rile celor două unități și specialiștii 
de aici s-au ocupat de organiza
rea muncii și executarea lucrărilor 
agricole, cum au urmărit înfăptui
rea hotărîrilor adoptate în planu
rile de măsuri sau în adunările 
generale.

La Diniaș, organizarea muncii 
este pusă la punct pînă la cel 
mai mic amănunt, brigăzile și e- 
chipele sînt stabile, au în frunte 
oameni cu vechime, pricepuți, exi- 
genți, buni organizatori. Fiecare 
cooperator cunoaște producțiile pe 
care trebuie să le realizeze, luptă 
pentru depășirea lor. Retribuția su
plimentară, unul din cele mai im
portante mijloace pentru cointere
sarea cooperatorilor în sporirea re
coltei prevăzute se aplică aici în 
toate sectoarele. Anul trecut coope- 

ratoril care au depășit producțiile 
planificate au primit în plus, peste 
cîștigul ce li s-a cuvenit la ziua- 
muncă, mai bine de 400 000 lei. Și 
tractoriștii cei mai buni din brigada 
S.M.T. au fost premiați cu 2 500— 
4 000 lei, dacă pe terenurile lucrate 
de ei s-au depășit producțiile pla
nificate.

în cooperativă sînt multe tere
nuri sărăturoase, slab productive. 
Cu sprijinul specialiștilor a început 
o largă acțiune de fertilizare a a- 
cestor suprafețe.

Organizarea acestor acțiuni este 
nemijlocit legată de stilul de mun
că al consiliului de conducere. „La 
noi — spunea președintele coope
rativei din Diniaș — munca de 
conducere nu este socotită o treabă 
care te ține legat de birou, ci o 
activitate practică, de teren. Ne 
petrecem timpul în mijlocul oa
menilor, la cimp sau la fermele 
de animale pentru a putea îndru
ma și controla cum se aplică în 
fiecare loc indicațiile date, a lua 
măsuri operative de înlăturare a 
neajunsurilor. Dacă președintele dă 
un bun exemplu personal, — bri
gadierii. șefii de echipă și alte ca
dre cu munci de răspundere pro
cedează la fel. Pentru producție 
asta înseamnă foarte mult".

Oricît de greu i-ar veni să re
cunoască, conducerea cooperativei 
din Sînmartin mai are multe lu
cruri de pus la punct în această 
direcție. în general, aici munca este 
mai slab organizată, iar controlul 
exercitat de conducere nu-i atît 
de operativ, de exigent, de eficace. 
Un exemplu concludent îl oferă 
zootehnia. Spre deosebire de Di-

Activitatea între
prinsă în ultimele 
luni în industria u- 
șoară pentru rentabi
lizarea producției a 
dat primele rezul
tate. Analizînd posi
bilitățile de a reduce 
consumurile specifi
ce, de a asigura mai 
buna folosire a ma
șinilor și utilajelor, 
de a înlătura cheltu

ielile neeconomlcoa- 
se, s-au găsit soluții 
pentru rentabilizarea 
unui număr de 9 în 
treprinderi. De ase
menea, prin reduce
rea costurilor de fa 
bricație la unele pro
duse vor fi realizate 
economii de circa 100 
milioane lei. în alte 
zece unități, care pro
duceau 2—3 articole

Specialiștii de la D.S.A.P.C. 
— Oradea au adoptat noi so
luții în construcții, menite să 
reducă consumul de oțel-beton. 
în proiectele elaborate pentru 
noile blocuri din zona de vest 
a Oradiei, ei au adoptat siste
mul de fundații „pe puțuri" 
folosind, pentru susținere, 
grinzi-soclu din beton simplu 
în locul betonului armat. Nu
mai pe această cale și numai 
la construcțiile prevăzute pen
tru această zonă, consumul de 
oțel-beton se va reduce cu 350

de tone, față de soluțiile anterioare, rezistența necesară fiind asi
gurată prin suplimentarea cantității de beton. La alte proiecte, cum 
sînt cele pentru complexul comercial din Sîntana sau Atelierul de 
forjă din Salonta, s-a prevăzut folosirea unor oțeluri de calitate su
perioară, determinînd prin aceasta o reducere a consumului de 
oțel-beton cu 10—15 la sută.

consumului
de metal in
construcții

niaș, aici se semnalează o fluctua
ție destul de mare a îngrijitorilor,
se modifică fără motive bine
întemeiate loturile de animale,
se alcătuiesc, uneori fără dis- 
cernămînt, rațiile furajere, se
face risipă de nutrețuri, nu 
se respectă programul de grajd, 
ceea ce influențează negativ ni
velul producției. Uneori, con
ducerea cooperativei, în frunte cu 
președintele, n-a privit cu răs
punderea cuvenită nici măcar acti
vitatea proprie, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate de 
adunarea generală. în primăvara 
trecută, de exemplu, cooperatorii 
au hotărît ca sistemul retribuției 
suplimentare să fie aplicat în toate 
sectoarele. Organizat ' prost, încă 
de la defalcarea sarcinilor de plan, 
el a fost abandonat aproape în to
talitate in toamnă, la recoltat. Deși 

producțille prevăzute au fost, în 
general, depășite, retribuția supli
mentară s-a aplicat doar la roșii 
și în sectorul ovin. O asemenea 
stare de lucruri nu este de natură 
să-i stimuleze pe cooperatori să ob
țină producții ridicate.

Gospodărirea 
fondului de 
muncă

în ansamblul activității econo
mice desfășurate în cooperativele 
agricole, gospodărirea chibzuită a 
fondului de zile-muncă prezintă o 
importanță deosebită. Acesta nu 
trebuie să fie nici prea mic, cu alte 
cuvinte să stînjenească executarea 
lucrărilor agricole, dar nici prea ri
dicat, fiindcă în acest caz se dimi
nuează valoarea zilei-muncă. Coo
peratorii din Diniaș au ținut seama 
de aceste considerente și, ca ur
mare, au avut numai de cîștigat.

La Sînmartin s-a pornit pe un 
drum greșit încă de la planificarea 
consumului de zile-muncă. Aici 
pentru hectarul de grîu s-au pre
văzut 17,9 zile-muncă, pentru cel de 
porumb 62,1, pentru cel de sfeclă 
136 etc. — cu 9,8 zile-muncă, 18,9 
și respectiv 8 mai mult decît la 
Diniaș. O dată începută activita
tea, cooperatorii au depășit și acest 

nerentabile, «-au luat 
măsuri pentru redu
cerea consumurilor 
specifice și creșterea 
productivității mun
cii. Ele vor contribui 
la obținerea unui vo
lum de beneficii, 
peste cele planificata 
pe anul în curs, de 
15 milioane lei.

(Agerpres)

plafon exagerat în zootehnie — cu 
peste 11 000, la „alte lucrări" — cu 
mai bine de 18 000 etc. — spre deo
sebire de cei de la Diniaș care au 
redus simțitor numărul zilelor- 
muncă stabilite.

în acest an, uniunea raională a 
cooperativelor agricole i-a îndru
mat pe cooperatorii din Sînmartin 
să-și planifice cu mai mult discer- 
nămînt consumul de zile-muncă. 
Reducerile substanțiale operate vor 
contribui la creșterea valorii zilei- 
muncă. Nu este bine însă că în une
le situații s-a procedat în mod biro
cratic, s-a sărit pur și simplu peste 
cal, s-au realizat „economii" de 
zile-muncă fictive, pe hîrtie, care 
practic nu vor fi realizate. Astfel, 
au fost tăiate zilele-muncă pe care 
cooperatorii le propuseseră pentru 
lopătarea cerealelor, deși e clar că 
în vară asemenea lucrări vor fi e- 
xecutate; s-a eliminat recoltatul 
cu coasa a lucernei pe unele tere
nuri, cu toate că mașinile nu pot 
lucra pe întreaga suprafață; s-a 
eliminat buchetatul la sfecla de za
hăr. și prășitul la mazărea pentru 
păstăi, lucrări pe care cooperatorii 
tot le vor executa etc. Este o prac
tică cît se poate de dăunătoare, 
care trebuie combătută cu toată se
riozitatea și eliminată pe viitor. E- 
conomii la „capitolul zile-muncă" 
trebuie să se facă, dar nu pe hîrtie 
și în detrimentul producției, ci a- 
colo unde acest lucru este posibil. 
Bunăoară, la retribuirea persona
lului administrativ. Anul trecut, 
potrivit „experienței" proprii a 
cooperativei din Sînmartin, s-a o- 
bișnuit ca zilnic, în afară de pre
ședinte și inginer, să controleze 
cîmpul și fermele de animale, prin 
rotație, cîte doi membri ai consi
liului de conducere. Treaba nu s-a 
făcut pe degeaba ; fiecare „contro
lor" a fost pontat cu zile-muncă. 
Aceasta este desigur risipă. Dacă 
munca ar fi fost mal bine organi
zată, dacă președintele și inginerii 
și-ar fi făcut datoria cu mai multă 
conștiinciozitate, n-ar mai fi fost 
nevoie de alți controlori.

★

La plecarea din Sînmartin nî se 
spunea: „Veniți la noi peste un 
an—doi. Veți găsi altă situație. 
Nimic nu ne împiedică să-i ajun
gem din urmă și chiar să-i depă
șim pe cei din Diniaș". Este bine că 
există această dorință. Ea arată că 
oamenii se preocupă de mersul 
înainte al unității lor. Ei trebuie 
să aibă însă în vedere că în tot 
acest timp nici cei din Diniaș nu 
vor sta pe loc. Trebuie luate mă
suri eficiente în vederea organi
zării raționale, pe baze științifice, 
economice a producției. întăririi 
rolului brigăzilor și al echipelor, 
al cointeresării cooperatorilor în 
sporirea producției. De asemenea, 
este necesar un sprijin mai sub
stanțial din partea organelor 
raionale și în primul rînd a u- 
niunii cooperatiste, care să asi
gure înfăptuirea punct cu punct a 
prevederilor planurilor de măsuri.

! STAREA CRITICĂ A 
; PRODUCȚIEI DE OȚEL 
LA UZINA METALURGICĂ

| BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I) repararea bolților. Din eauza ne- 

respectării prescripțiilor tehnolo
gice, bolțile se ard. Șarjele sînt ți
nute în cuptor în Iog de 8 ore, «îte 
10—12 ore; se pierde zgura și căl
dura distruge bolțile.

Nici reparațiile la cald și la rece 
nu Sînt bine executate. La 28 fe
bruarie, ambele cuptoare au fost 
oprite pentru reparații la rece Mo
tivul? Fără a se face un studiu 
aprofundat, s-a înlocuit proiectul 
inițial de înzidire cu altul nou. în 
loc de 100 de șarje, «ît au rezis
tat vetrele la vechea înzidire, după 
noul proiect au rezistat numai la 
53 de șarje. La reparația efeatuată 
la începutul acestei luni, lipsind 
cărămida, s-a făcut o înzidire ne- 
permisă. De pe acum vetrele au 
început să se degradeze. Și în hala 
de turnare sînt deficiențe, nu se 
respectă întotdeauna prescripțiile 
tehnologice. Podurile de turnare 
nu sînt. montate corect — au încli
nații, nu se surăță bine canalele, 
lipsesc inelele de presiune, se faa 
turnări incomplete, nu se aprecia
ză bine cantitatea de oțel lichid.

Cum se explică această situație ?
— în uzina noastră — ne-a spus 

ing. Gheorghe Nițâ, șeful oțelăriei, 
se lucrează numai pe bază de 
hîrtii. O ploaie de comunicări, 
de adrese din partea conducerii 
prin care ni se atrage atenția 
să luăm măsuri. Dar de spriji
nit, nu ne sprijină nimeni. Avem 
o singură macara de 80 de tone 
care nu stă aproape deloc. Am 
cerut conducerii să ne dea un 
pod rulant de 30 de tone de la 
forjă, care stă nefolosit. De cînd a 
fost montat, nici măcar nu a fost 
mișcat din loc. Răspunsul a fost ca
tegoric : podul de 30 tone este pro
iectat pentru forjă și acolo rămîne. 
Nu se dăl

Președintele comitetului sindi
catului, tov. Radu Scinteie, a califi
cat drept haotică situația din uzină. 
Materialele sînt depozitate în no
roi, se pierd cantități imense: asis
tența tehnică în schimburile II și 
III este aproape inexistentă; nu 
sînt stabilite răspunderi precise 
pentru gospodărirea bunurilor ma
teriale. în ce privește conducerea 
procesului de producție, aprovizio
narea, reparațiile, se dau dispozi
ții încrucișate, din mai multe părți, 
deseori contradictorii.

O atare stare de lucruri se ex
plică, în parte, și prin faptul eă 
Ministerul Industriei Metalurgice 
nu a numit nici pînă în prezent un 
director tehnic, Iar din luna noiem
brie uzina nu mai are nici inginer 
șef de producție. Cum s-ar spune, 
nu există practic o conducere teh
nică. Sub avalanșa de hîrtii se as
cunde lipsa de răspundere ori in
competența unor cadre din această 
unitate industrială. în mod obiectiv 
se vede că nu există o activitate 
de conducere responsabilă pe anu
mite trepte ierarhice. Se culeg efec
tele și consecințele pe care le de
termină un asemenea mod de a lu
cra.

Neîndoielnic, deficiențele exis
tente la Uzina metalurgică Bucu
rești demonstrează că ministerul 
nu-și îndeplinește cum se cuvine 
față de această unitate rolul de 
coordonator, de îndrumător tehnic. 
Ne întrebăm : ce anume se aș
teaptă ? Cît timp se va mai 
tolera această stare de lucruri 
dăunătoare economiei naționale 
care s-a creat în uzină? A devenit 
absolut necesar ca forurile de re
sort. ale ministerului să examineze 
fără întîrziere neajunsurile, pentru 
a desprinde clar cauzele și a lua 
cele mai urgente și eficiente măsuri 
pentru recuperarea grabnică a ră- 
mînerilor în urmă în realizarea 
planului, pentru a îmbunătăți or
ganizarea conducerii întreprinderii. 
De orice întîrziere în punerea la 
punct a activității acestei uzine se 
fare direct răspunzătoare conduce
rea Ministerului Industriei Meta
lurgice.
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• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : REPUBLICA (completare Impru
dent») — 9,15; 11,30; 14; 16,30: 19; 21,15.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI: VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : Sala Palatului
(seria de bilete 1 870) — orele 19,30, BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21, FEROVIAR — 8; 10,30; 13,15; 15,45; 18,30; 21,15; MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUCEAFĂRUL (completare Umbra)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• RlSETE ÎN PARADIS : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ - cinemascop : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; AURORA
— 9,30; 11,30; 13.45; 16; 18,30 (Ia toate completarea Hieroglifele pămîntu- 
lui). EXCELSIOR — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DOAMNA CU CĂȚELUL : CENTRAL — 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 21.
• INTRE DOI : UNION (completare Zeii locuiesc In junglă) — 15,30;
20,30, FLOREASCA — 20,45, AURORA — 20,30.
• PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : UNION — 1».
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA : DOINA (completare Poveste pe

cinema
un metru pătrat) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FERENTARI (completare 
Pe urmele unui reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• CAMPIONII EUROPEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 — COMOARA 
DIN PANAGJURIST — VREAU SA ȘTIU TOT NR. 47 — BOMBOANE 
MUZICALE : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• EVADARE ÎN TĂCERE: TOMIS — 20 30.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI și INSPECTORUL DE POLIȚIE : LUMINA — 
9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• IN GENUNCHI MA ÎNTORC LA TINE ți NU SÎNT DEMN DE TINE: 
GIULEȘTI — 10; 15; 19.
• ZORBA GRECUL : DACIA (completare Palatul) — 8,45—14,30 In con
tinuare ; 17,30; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : BUZEȘTI (completare A 6-a sesiune * 
Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : BUCEGI (completare Hieroglifele 
pămîntului) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• SOȚIE FIDELA : VIITORUL (completare Orisont științific nr. 8) — 
15,30; 18; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : COTROCENI (completare Ideal) — 1S,1»;

18; 20,45, MUNCA (completare Viile $1 vinurile României) — 16; 18,15;
20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNIREA — 15.30: 19.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : VITAN (completare Romanțe 
aspre) — 15,30; 18; 20.15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : MIORIȚA (completare Zece minute în lumea 
fluturilor) — 10; 12; 14,15; 16,15; 18.30; 20,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : POPULAR - 15 30; 18; 20,30.
• NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : FLACĂRA — 15,30; 18;
20,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : MOȘILOR (completare Orizont știin
țific nr. 9) — 15; 17; 19; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : RAHOVA (completare Viile ți vinurile 
României) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Hieroglifele pămintu- 
lui) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : PROGRESUL (completare Ritmuri și 
imagini) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : DRU
MUL SĂRII — 15,15; 18; 20,30.
• ZILE RECI : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : CRÎNGAȘI (completare 
Vulpea) — 15,30; 18; 20,30.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA t COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

La cinematograful
PATRIA 

se reia filmul 
„RĂZBOI Șl PACE"

La cererea spectatorilor, la 
cinematograful „Patria*  din 
Capitala se va relua filmul în 
culori pe ecran panoramic, 
„Război și pace*  — seria I. 
Spectacolele vor reîncepe la 
20 martie a.c.

Umanitatea medicinei
(Urmare din pag. I)

După părerea noastră, 
specializarea cunoștințelor, 
proces inerent în faza ac
tuală de dezvoltare a știin
ței, poate avea loc numai 
pe baza unui fond cultural 
general cristalizat, căci a 
educa nu înseamnă a trans
mite în primul rînd un noian 
de cunoștințe, ci îndeosebi 
a prea tpițielia pe care se 
vor clădi cunoștințele de 
specialitate viitoare, a for
ma o atmosferă de curio
zitate intelectuală, o atitu
dine etică, de interes și 
dragoste față de muncă, a 
stimula în fiecare tînăr do
rința participării active la 
viața social-culturală a țării 
șale. Orice proces de edu
cație exprimă o relație inter- 
umană, un proces de comu
nicare activă, unde eficiența 
transmiterii mesajului educa- 
tiv-didactic depinde atît de 
calitățile elevului cit și de 
celp ale profesorului. La con
cursul de admitere în insti
tutul nostru am întîlnit nu 
o dată candidați care deși 
au studiat după aceleași 
manuale aveau un nivel de 
pregătire rauit diferit. Aceas
ta se datora nu numai ca
pacităților intelectuale ale 
fiecăruia ci, în bună mă
sură, și ale profesorilor.

Referindu-ne mai direct la 
domeniul nostru de activi
tate, se poale face sublinie
rea că medicina e o disci
plină de graniță dintre știin
țele naturii și cele sociale. 
Nu poate exista nici o îndo
ială că între activitatea pro
fesională și profilul moral- 
social al medicului există o 
unitate strinsă. Toate activi
tățile lui izvorăsc din același 
fond uman. Formarea unei 
astfel de conștiințe medicale 
ește în același timp o ex
presie a gradului ele cultură 
generală a medicului. Bazele 
ei trebuie formate încă în 
timpul liceului și dezvoltate 
în învățămîntul universitar. 
Lecțiile de filozofie marxist- 
leninistă contribuie într-o 
măsură considerabilă la cris

talizarea ei. Medicul, — 
care într-un fel rămîne un 
ucenic toată viața sa, — 
trebuie să fie la curent eu 
marile probleme ale litera
turii, artei, tehnicii, cu alte 
cuvinte el trebuie să fie 
contemporan cu sine însuși. 
Prin chiar natura profesiei 
sale, el sue contacte perma
nente cu oameni, de aceea 
va trebui să cunoască pro
blemele specifice ale „sub- 
culturii" fiecărei profesii. 
In unele cazuri, tocmai cu
noașterea acestor probleme 
specifice ale activității inte
lectuale și profesionale ale 
bolnavului îi vor oferi cheia 
diagnosticului. De aceea, în 
facultățile de medicină tre
buie să se vehiculeze nu 
numai cunoștințe, ci să se 
formeze conduită umană, 
deprinderea de a împleti 
comportarea profesională cu 
cea etică, umană. Prin 
lecturile sale particulare, 
prin frecventarea teatre
lor, concertelor, medicul 
își va întregi și perfecționa 
cultura sa generală. Aceasta 
va contribui în bună măsură 
la cizelarea sensibilității sale 
spre o mai nuanțată înțele
gere a bolnavului, a persona
lității sale.

Un medic ignorant, care 
nu este la curent cu noile 
achiziții ale științei, chiar 
devotat bolnavilor săi, e tot 
așa de repudiat ca un medic 
savant, dar indiferent față 
de suferința umană. In faza 
actuală de dezvoltare impe
tuoasă a științei necunoaș
terea și neaplicarea unor tra
tamente moderne care 
ar fi putut salva sau prelungi 
viața, alina suferința bolna
vului, trebuie considerate ca 
o greșeală profesională gra
vă, sancționată de oprobriul 
opiniei publice, iar uneori 
chiar și de .justiție.

Oare nu se face tot atît 
de vinovat medicul birocrat 
care, după o sumară exa
minare clinică. își consideră 
rolul consumat .scriind o se
rie de „bilețele" pentru la
boratoare sau pentru exami
nări tehnice de specialitate ?

Pentru un astfel de medic 
rezultatul de laborator nu e 
un adjuvant al diagnosticu
lui ci însuși diagnosticul. 
Medicina „bilețelelor" — 
cum a fost denumită pe 
drept cuvînt — amenință 
medicina cu gravul pericol 
al dezumanizării. După pă
rerea noastră avem datoria 
să asigurăm formării con
științei medicale o mai mare 
pondere în învățămîntul me
dical. Problemele de deon
tologie trebuie expuse nu 
numai în cadrul lecțiilor de 
medicină legală, ci la fie
care disciplină clinică, și, 
ceea ce e mai important, vii
torul medic, acum extern 
sau intern, trebuie să vadă 
„pe viu" exemplul personal 
de umanitate, de bunătate, 
de temeinicie al profesoru
lui, al medicului primar, al 
secundarului.

Experiența arată că o spe
cializare reală și eficientă 
atît de necesară azi se poate 
dobîndi numai în cadrul în- 
vățămîntului postuniversitar, 
după ce tînărul specialist 
și-a dezvoltat în practică ca
litățile sale științifice. Me
toda de specializare a medi
cilor și a farmaciștilor în 
țara noastră este concluden
tă în acest sens. Cursurile 
de specializare ale învăță- 
mîntului postuniversitar, 
doctoratul, primariatul, se- 
cundariatul etc. sînt chib
zuit alese. Ele ne sînt ab
solut necesare căci forma
rea specialistului a devenit 
și pe plan mondial o reali
tate de care nu putem face 
abstracție. Știința merge 
înainte și asimilarea noilor 
cuceriri nu e numai o ce
rință de ordin teoretic ci și 
de măre actualitate practioă. 
Tocmai de. aceea conside- 
răhxxă, ținînd seama de ex- 

-• peri«nta.kîohindttă, atît la noi 
cit și hi alte țări, forurile de 
speciahtăte âr trebui să ur
genteze elaborarea soluțiilor 
care pot asigura ca în afară 
de doctorat specialiștii din 
diferite domenii să-și poată 
desăvîrși pregătirea.

tv

14,09 — Transmisie de la Stadionul „23 Augwrt*  • 
întîlnirllor de fotbal dintre echipele Rapld- 
Progresul și Dinamo București-Steaua.

18,00 — Pentru cei mici : A.B.C. — De ce 7

18,25 — Pentru tineretul școlar : Antologie școlarii 
Calistrat Hogaș.

18.50 — Publicitate.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 — Buletinul meteorologic.

19,23 — Aventurile lui Robin Hood.

19.50 — „Gong*  — emisiune de actualitate teatrală,

20,15 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns încă — emisiune de 
știință.

20,45 — Anotimpurile... In 8 melodii — emisiune 
muzicală cu : Elena Caragiu, Luminița Do- 
brescu și formația „Andantino*.

21,10 — Față-n față — : Telefoane și abonați,

21.50 — ..Bal la operetă" — transmisie de la
Sofia.

22,35 — Telejurnalul de noapte.

concerte

Azi, la ora 20, are loc la Ateneu recitalul pia
nistului Alexandru Demetriad. în program, lu
crări de Antonio Soler, Bach, Faure, Enescu, 
Chopin.

Spectacol 
extraordinar cu 
opera „Răscoala11

Teatrul de Operă și Balet 
prezintă vineri, 17 martie, ora 
19,30, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de la răscoalele ță
rănești din 1907, un spectacol 
extraordinar cu opera „Răs
coala' de Gheorghe Dumitres
cu, după binecunoscutul ro
man al lui Liviu Rebreanu. In 
rolurile principale : Ioana Hvo- 
rov, Maria Crișan, George Mir
cea, Valentin Teodorian, A- 
lexandru Enăceanu, Vasile 
Diaconescu, Nicolae Rafael, 
Constantin Iliescu, Dimitrie 
Scurtu. Mircea Buciu, George 
Iliescu, Ion Stoian, Ladislau 
Konya, Zoe Dragotescu, Maria 
Săndulescu, Marcel Angheles- 
cu. Conducerea muzicală : 
Constantin Petrovici.

teatre
• Teatrul de Operă și Balet : SIMFONIA FANTASTICA ; BOLERO ; 
ȘEHEREZADA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : MARIA
STUART — 19, (sala Studio) : DINU PĂTURICĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : SFINTUL MITICA BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
19,30, (sala Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 9,30.
CU CAPUL IN NORI — 15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : ULTIMA ORĂ — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL PI
TICULUI CLIP — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE- ' 
VISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : AȘA SE 
JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30.

O MONOGRAFIE
DESPRE ION SAVA

„LOHENGRIN"
cronica muzicalăPersonalitate plurală și impetuoasă, Ion 

Sava a marcat un moment important în evo
luția teatrului și a graficii românești. Activi
tatea caricaturistului pătruns de gravitatea 
operei sale, a publicistului, regizorului, sceno
grafului și scriitorului de teatru are nume
roase fațete, unele contradictorii — toate 
însă înșiruindu-se pe anumite dominante ale 
caracterului și mai ales ale concepției sale des
pre artă, ale formației sale ca om de cultură.

Figură încă vie în memoria celor care l-au 
cunoscut, despre Ion Sava a continuat să se 
vorbească mereu, mai mult decît s-a scris, 
chiar după moartea artistului, survenită în 
1947, la o vîrstă cînd marile sinteze ale acti
vității sale abia ar fi putut să se dezvolte în 
noile condiții sociale. Afirmația noastră, de
parte de a așeza întreaga operă a regizorului 
sub semnul reticent al tatonării, al experimen
tării, tinde numai să evalueze imaginativ cul
mile unei creații și așa atît de valoroase, dacă 
— ipotetic — creatorul nu ar fi încetat din 
viața 1# 47 4a arii l

Opiniile despre arta lui Ion Sava, mai ales 
celp 4e t-ircnUțip orală, aveau, pînă în pre
zent, neajunsul de a rămîne fragmente, res- 
tiipsp la un anumit spectacol sau la o anumită 
atitudine, ceea ce îngăduia, nu rareori, și 
transmiterea unor afirmații parțial eronate, 
subiective, înțjmpjătoare. Qr, acum, grație 
operației impecabile de cercetare, ordonare și 
sistematizare a operei și a ideilor regretatului 
om de teatru, întreprinsă de Petru Comar- 
neș.cu, figura lui Ion Sava, — cu realizările, 
lupta de opinii, încercările sale d.e a se opune 
rutinei și <le a nimici conformismul, comodi
tatea, emfgza găunoasă a pseudoinfelectualității, 
este pusă în lumină. Monografia îndeplinește 
toate «.omlițiile unei opere de rigurozitate 
științifică, beneficiind în plus de expunerea 
vie a autorului care participă, se entuziasmează, 
face rezerve, compară, incitînd gîndirea citito
rului, stimulînd fantezia, gustul artistic, simțul 
aprecierii pritice.

Volumul are două părți distincte, una des
tinată urmăririi biografiei artistice a lui Ion 
Sgva, cu consemnarea principalelor momente 
ale vieții, acelea care-i hotărăsc formația spiri
tuală, și cu descrierea și comentarea succesivă 
a lucrărilor sale de grafică, regie teatrală, pu
blicistică. (In același sens, pentru înlesnirea lec
torului, care e interesat să rețină datele princi
pale ale activității lui Sava, autorul a mai în
tocmit o cronologie și o listă a scrierilor pu
blicistului). A doua parte a lucrării o consti
tuie sintezele.

în afara studiilor substanțiale despre predi
lecțiile directorului de scenă, despre concepția 
scenografică, lucrul cu actorii etc., subliniem 
importanța capitolului Grotescul lui Saca, care 
cuprinde un sondaj adine în definirea structurii 
sufletești și artistice a eminentului om de tea
tru. El ajunsese de timpuriu, ne explică autorul, 
la „viziunea caricaturală sau grotescă", releva
bilă în grafica sa, ca și în unele spectacole. E 
vorba de atitudinea critică, anticonformistă, de 
combativitatea unui artist care se simte răs
punzător față de umanitate. De aici — d' 
mascarea convenționalismului, demitizarea și 
„desromantizarea" pe care a preferat-o în 
montările sale, ca în tratarea teatrului satiric 
al lui Alecsandri sau a unor piese de Shavv 
(Androcle și leul), Pirandello (Șase personaje in 
căutarea unui autor) sau în misterul îngerul a 
vestit pe Maria de Claudel, văzut în nuanțele 
puternice ale unui „grotesc breughelian".

în afară de sistematizarea datelor privitoare 
la activitatea multilaterală a lui Ion Sava, va
loarea monografiei este sporită datorită perspec
tivelor teoretice ale discuției. Autorul nu și-a 
propus, evident, evocarea lirică a personalității 
artistului, ci. mai ales, integrarea concepției ar
tistice a regizorului și scenografului în contex
tul gîndirii teatrale contemporane. Petru Co- 
marnescu discută îndelung opiniile artistului și 
stabilește comparații cu ideile lui Tairov, Bra- 
gaglia, Stanislavski și Craig, remareînd origina
litatea punctelor de vedere și a rezolvărilor 
omului de teatru român.

Urmărind și discutînd cronologic specta
colele montate de Ion Sava la Iași (unde a 
debutat ca regizor sub îndrumarea lui A. I. 
Maican) și la București, cercetînd condițiile 
activității — repertoriu, personal, scenografie, 
public — volumul lui Petru Comarnescu re
prezintă o prețioasă contribuție pentru istoria 
teatrului românesc dintre cele două războaie 
și mai ales a Teatrului Național din Iași care 
prin acțiunea lui Ion Sava ca și a lui A. I. 
Maican, Th. Kiriacoff, G. M. Zamfirescu, s-a 
aflat atunci în primele rinduri ale mișcării 
novatoare a artei spectacolului în țara noastră.

Reproducerile aflate la sfîrșit constituie un 
valoros material documentar, susținînd conclu
ziile de ansamblu, în deplin acord cu apre
cierea lui Tudor Arghezi, care semnează un 
concentrat „cuvînt înainte" al cărții : „în 
ființa Iui Ion Sava nu trăia un singur om, se 
armonizau mai mulți, neliniștiți unii de cei
lalți și discutînd pe șoptite între ei, pictorul, 
regizorul, scriitorul, dramaturgul, poetul".

N. BARBU

Reînscrierea în repertoriul 
primului nostru teatru liric a 
monumentalei opere „Lohen
grin*  de Wagner a fost sa
lutată, de public și de cri
tică, drept un eveniment ar
tistic de primă mărime. Este, 
neîndoios, un act de cultură 
firesc, de normalizare a u- 
nei situafii descumpănite de 
ponderea repertoriului italian 
al bel-canfo-ului. Așadar, 
înainte de a lăuda realizarea 
artistică a spectacolului, ne 
simțim datori să salutăm la 
început faptul că Teatrul de O- 
peră și Balet înfelege să re
introducă în această institute 
criteriile de alcătuire a unui 
repertoriu de ținută. în a- 
ceastă lumină, spectacolul cu 
„Lohengrin*  este, pe lingă o 
merituoasă împlinire, și un 
Început plin de promisiuni.
Urmărind desfășurarea peL

Expoziția 
pictorului 
Octavian 
Angheluță

La Galeriile de artă ale 
Fondului plastic din Ca
pitală s-a deschis marți 
după-amiază expoziția 
pictorului Octavian An
gheluță, artist emerit. Cele 
45 de lucrări prezentate 
ojeră o imagine asupra 
activității desfășurate de 
artist de la ultima sa 
expoziție personală, din 
196?, pînă astăzi.

(Agerpres) 

scenă a dramaticului, atît de 
umanului conflict, lăsîndu-ne 
cuprinși și răscoliți de muzi
că, admirind voci bine cu
noscute împletindu-se cu sim
fonia acelei muzici de o luxu
riantă bogăjie •— nu ne-am 
putut stăpîni bucuria consta- 
tînd că se spulberă, în sfîrșit, 
falsa părere și neîncrederea u- 
nora (și printre ei erau chiar 
muzicieni) după care n-avem 
inferprefi potriviți pentru re
pertoriul wagnerian. Speran
ța de a asculta cîndva, în 
anii următori, „Parsifal", 
„Tannhâuser", „Olandezul 
zburător’, capodoperele ce 
alcătuiesc „Tetralogia" se 
transformă într-o deplină cer
titudine.

Interpretarea lui „Lohen
grin" are în teatrul nostru de 
operă o îndelungată tradiție. 
Prima reprezentație bucu- 
reșteană a avut loc încă în 
decembrie 1898, pe cînd O- 
pera Română era numai o 
secție a Teatrului Național 
Spectacolul a fost condus de 
Eduard Wachmann și cuprin
dea în distribuție pe Ion 
Băjenaru, Gemma Mezzefti, 
Dimifrie Theodorescu, Maria 
Pazzi. Inaugurarea Operei 
Române, în 1921, a avut loc 
cu aceeași operă, sub con
ducerea lui George Enescu, 
care a încredințat rolurile 
unor cîntăreți de prestigiu : 
Gșgrgp Folescu, Grigore 
Theodorescu, Romulus Vră- 
biescu, Elen? Ivony, Grigore 
Magiari și alții. Mai tîrziu au 
condus spectacole Ion Nona 
Oltescu, Ionel Perlea, Alfred 
Alessandrescu. Evocarea a- 
cestei „biografii românești’ a 

lui „Lohengrin" ne îndeamnă 
să observăm că înaintașii mu
zicii românești s-au pre
ocupat, încă de la începutul 
activității acestei instituții, să 
alcătuiască un program artis
tic al operei românești, să 
instaureze, chiar și în con
dițiile nefavorabile de pe a- 
tunci, linii de dezvoltare, li
nele modele de interpretare. 
Cred că o dată cu strădania 
de reechilibrare a reperto
riului se impune ca o datorie 
de onoare față de valorile tre
cutului studierea mai apro
fundată a spectacolului româ
nesc de operă, în special a 
celui dintre cele două războa
ie, domeniu puțin cercetat 
pînă acum In ceea ce pri
vește arta interpretării.

„Lohengrin" în noua mon
tare constituie un succes 
al talentatului colectiv ar
tistic al Teatrului de Ope
ră și Balet. Regia (Jean Rîn- 
zescu) a urmărit să desprin
dă, în cadrul unui spectacol 
fastuos, sensurile umane ale 
dramei, conflictul dinfre tor
țele telurice și aspirațiile o- 
mului către împlinire, către 
fericire. Wagner dorea să 
făurească, după propriile-i 
mărturisiri, „eternul poem al u- 
manismului neîntinat" și acea
stă dorință își are ecoul cel 
mai viu în sensibilitatea spec
tatorului de astăzi. Legendei 
medievale, avînd multe ele
mente fantastice, legendă 
care a stat la baza poemu
lui (pentru că textul, prin 
valorile lui filozofice și a- 
leasa scriitură, este mult mai 
mult decît un libret, iar în 
admirabila traducere a lui Șt. 
O. Iosif păstrează nealterate 

toate frumusețile originalului), 
Wagner i-a implicat acute 
conflicte omenești, idei con
temporane lui, de un adevăr 
general mereu actual. De la 
primele măsuri ale Preludiu
lui, pînă la căderea cea din 
urmă a cortinei, spectatorul 
este martorul unei interesante 
— și aș zice moderne — 
dispute de idei. Grupurile 
Elsa-Lohengrin și Ortrud-Tel- 
ramund se înfruntă în „scene" 
demne de teatrul shakespea- 
rean, caracterele se conturea
ză și afirmă poziții esențiale 
ale gîndirii și trăirii omenești. 
Echipa alcătuită pentru a da 
viață operei wagneriene a în
țeles bine intențiile partiturii 
literare și muzicale. Zenaida 
P?lly, în rolyl Ortiufjei, a 
pus în glasul și în jocul ei, 
de o expresivitate pe cit de 
reținută, pe atît de emoțio
nantă, măiestria de care 
această mare muziciană 
este capabilă, spre a expri
ma răutatea și ingeniozitatea 
destructive a personajului. 
Elisabetei Neculce-Carțiș în 
rolul Elsei drama muzicală i-a 
oferit posibilitatea creării u- 
nor remarcabile momente 
dramatice. David Ohane- 
sian, întruchipîndu-l pe ma
leficul Friedrich von Tel- 
ramund, și-a cinlat rolul cu 
temperament și imaginație, 
trăind drama forței răului, 
brutală și impertinentă la în
ceput, fragilă și penibilă în 
momentul căderii în fața a- 
devărului. Strălucitorul, birui
torul dar sensibilul cavaler 
al ordinului Graal — Lohen
grin — și-a aflat un inter
pret pe măsură în Ludovic 
Spiess. O voce superbă (deși

păstrînd pe alocuri întorsă
turi de frază „italienești"), o 
știință a dozărilor (și pe a- 
ceastă linie ar trebui eliminate 
și ultimele resturi de rigidita
te) au conferit personajului un 
caracter complex, evitînd 
pericolul uniformizării jocu
lui, de care sînt pîndite a- 
desea rolurile „pozitive". In 
rolul regelui Friedrich Pă- 
sărarul, Nicolae Florei a cîn- 
tat frumos, cu vocea sa caldă 
însă cam prea puțin pătrun
zătoare. Tînărul Ludovic Ko
nya (Heraldul) ne-a plăcut 
(și în unele momente ne-a 
emoționat) cu prezența sa 
vocală sigură, muzicală. Co
mentariul corului (maestru de 
cor, Stelian Olariu), bine lu
crat, exact și, în actul I, ju- 
cînd el însuși un rol dificil, 
a evidențiat mari disponibi 
lități pentru repertoriul wag
nerian.

O laudă specială, și nu 
cea de pe urmă, pentru con
ducerea muzicală a lui Mircea 
Popa. Spre deosebire de alte 
spectacole (ne referim la 
cele unde partitura orches 
trală are un rol important) 
în „Lohengrin" partea sim
fonică ne-a prilejuit, în ge
neral, bogate și substanțiale 
satisfacții. Muzica a trăit tot 
timpul toate evidențele și 
toate implicațiile dramei, a 
realizat acea unitate ce con
stituie condiția unei bune re
alizări wagneriene. Sceno
grafia (Roland Laub) a creat 
un cadru original spectacolu
lui.

Am asistat la o veritabil? 
seară de muzică. Dacă regia 
ar fi găsit și unele mijloace 
de scurtare a duratei de des
fășurare (lucru pe care mon
tările acfuale îl reușesc une
ori) și de animare mai efici
entă ? primei părți a specta
colului, satisfacțiile estetice 
oferite de premiera o- 
perej „Lohengrin” ar fi fost 
și mai rpgri, Acest succes 
Creează colectivului primei 
noastre scene lirice obligații 
important? pe calea deschisă 
de noul spectacol.

Mircea SIMIONESCU

---- 1
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PLECAREA DIRECTORULUI GENERAL răsfoind presa străină

Ieri a sosit în Capitală o delega
ție de activiști ai Partidului Socia
list Arab Baas, condusă de Moha
mad Aii Haidar, secretar al Coman
damentului 
mouhafzatul 
Siria, care, 
P.C.R., face 
tră.

P.S.A. Baas pentru 
(regiunea) Hamu din 
la invitația C.C. al 
vizită în țara noas-O

în Gara de Nord, delegația a fost 
întîmpinată de Vasile Mateescu, 
membru supleant, al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional Bucu
rești, Ion Savu, membru supleant 
al C.C, al P.C.R., secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R., de activiști ai C.C. al 
P.C.R.

Cronica zilei
Marți s-a deschis la București o 

expoziție de aparataj electroteh
nic din Polonia. Organizată de 
Asociația poloneză de comerț ex
terior „Elektrim" din Varșovia, 
Expoziția cuprinde instalații elec
tromagnetice și termice, transfor
matoare, aparate electrice de joa
să și înaltă tensiune, instalații e- 
lectrice miniere, aparataj tele și 
radio pentru utilizări industriale, 
cabluri și acumulatori electrici etc.

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală N. A. Mihailov, președinte
le Comitetului pentru tipărituri 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., care face o vizită în 
țara noastră la invitația președin
telui Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Maco- 
vei. La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, a fost prezent și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)

„C.C.E." LA TENIS DE MASA

Două importante
confruntări la
București și Cluj

Reprezentantele țării noastre în 
actuala ediție a „Cupei campioni
lor europeni*  la tenis de masă, 
echipele Progresul București (femi
nină) și C.S.M. Cluj (masculină), 
susțin partide hotărîtoare în faza 
finală a tradiționalei competiții 
continentale.

ASTĂZI, LA BUCUREȘTI, în ca
drul semifinalelor, Progresul pri
mește replica formajiei T.S.C. Ber
lin (campioana R. D. Germane), 

■ urmînd ca învingătoarea să joace 
apoi în jinală cu Sparta Praga. Din 
echipa bucureșteană fac parte cam- 
"pioana europeană Maria Alexandru, 
Carmen Crișan și Victoria Babi- 
ciuc, iar din cea berlineză Doris 
Ho. .iadt, Gabriele Geisler și An
ne se Beninnghaus. Meciul este 
programat în sala Floreasca, înce- 
pînd de la ora 18.

MIINE, LA CLUJ, echipele C.S.M. 
și Vasutas Budapesta vor juca pri
mul „act*  al finalei „C.C.E.*.  
Vechi protagoniste ale întrecerii, 
campioanele României și Unga
riei se înfîlnesc pentru a treia 
oară în această postură. Pînă a- 
cum palmaresul este favorabil 
sportivilor români cu 2—1. Clu
jenii au cîștigat trofeul în 4 din 
cele 7 ediții de pînă acum ; în 
actuala finală deci ei au din nou 
primele șanse. Bineînțeles, cu 
dijia ca joi, în prima partidă, 
asigure un avantaj cît mai 
stanțial pentru următoarea 
frunfare, decisivă, de la 
dapesta.

con- 
să-și 
sub- 
con-

Bu-

AL INSTITUTULUI NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU CERCETARE ÎN DOMENIUL Tensiune între „cei șase"

I Un tablou al
FORMĂRII CADRELOR

Marți a părăsit Capitala G. 
d'Arboussier, director general al 
Institutului Națiunilor Unite pen
tru cercetare în domeniul formării 
cadrelor, care ne-a vizitat țara. 
Oaspetele a fost însoțit în vizita 
sa de A. Szalai, director al Direc
ției de cercetare a Institutului.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, se aflau Mircea Malița, adjunct 
ăl ministrului afacerilor externe, 
Ilie Diculescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Costin Murgescu, amba
sador, directorul Institutului de 
cercetări economice, funcționari 
superiori din M.A.E.

★

Cu puțin înainte de plecare, la 
hotelul Athenee Palace, G. d’Ar- 
boussier a acordat un interviu re- 

. dactorului Agerpres, Sănda lonescu.
Scopul călătoriei mele — a spus

SPORT
Nicolau a pierdut partida
întreruptă cu Belamarici

interna» 
șah de la 
Alexandra 

jucînd cu 
a întîlnit-o 
Jovanovici

în runda a cincea 
a turneului 
țional de 
Belgrad, 
Nicolau, 
negrele, 
pe Katia
(Iugoslavia), cu care 
a întrerupt într-o va
riantă a partidei spa
niole.

Alte rezultate :

Heenrskerk - 
kovska 0—1;
Gaprindașvili 
Eretova 
remiză. Partidele No
vara-Asenova și Za- 
tulovskaia - Nedelko- 
vici s-au întrerupt.

în partida între 
ruptă din runda a pa 
tra, Alexandra Nico-

Konar- 
Bilek- 

remiză: 
Timofeeva

Be-Iau a pierdut la 
lamarici (Iugoslavia), 
la mutarea 54.

în clasament con
duc : 
colau 
novici 
te (1),
prindașvili, 
și Bilek, cu cîte 
puncte fiecare.

Alexandra Ni- 
și Katia Jova- 
cu cîte 3 punc- 
urmat.e de Ga- 

Eretova 
3

O NOUĂ ETAPĂ

LA FOTBAL
în Capitală, pe stadionul „23 

August", azi se dispută un cu
plaj interbucureștean: Rapid— 
Progresul (ora 14) și Dinamo- 
Steaua (ora 15,45). Celelalte 
cinci întîlniri ale etapei se des
fășoară astfel : Steagul roșu 
Brașov — Politehnica; Univer
sitatea Craiova — U.T.A.; Di-

namo Pitești — C.S.M.S.; Pe
trolul Ploiești — Jiul; Uni
versitatea Cluj — Farul.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite, cu începere de la 
ora 15,15, aspecte de la toate 
aceste meciuri. Transmisia se 
va face pe programul I.

oaspetele — a fost 
tact cu autoritățile 
tale românești și 
instituții pentru i 
interes activitatea institutului Na
țiunilor Unite pentru cercetare în 
domeniul formării cadrelor. In 
cadrul organismelor Organizației 
Națiunilor Unite, acest institut o- 
cupă un loc unic, fiind primul or
ganism destinat în special, formă
rii funcționarilor Organizației Na
țiunilor Unite. El întreprinde cer
cetări pe linia marilor obiective ce 
stau în fața O.N.U., care după cum 
se știe sînt menținerea păcii și 
securității, promovarea economică 
și socială. Este o instituție asemă
nătoare cu multe alte organisme 
de cercetări, care își propune să 
coopereze cu diferitele instituții 
naționale sau internaționale ce des
fășoară activități similare. Unicita
tea și avantajul de care se bucură 
acest institut constau în faptul că 
el se află sub egida Organizației 
Națiunilor Unite și beneficiază ast
fel de colaborarea tuturor organis
melor O.N.U.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la posibilitățile și modalită
țile de colaborare a specialiștilor 
români cu acest institut, G. d’Ar- 
boussier a spus : „Noi contăm mult 
pe cooperarea României la opera 
institutului. în primul rînd, vreau 
să subliniez ajutorul deosebit pe 
care țara dv. l-a adus anul trecut, 
de pildă, la programul de formare 
a tinerilor diplomați, sprijinul pe 
care l-a acordat în permanență in
stitutului. Formele de cooperare 
în viitor pot fi foarte variate. Ele 
pot consta fie in realizarea de 
cercetări comune pe o temă dată, 
fie prin participarea unei instituții 
specializate românești în cadrul 
mai vast al unei acțiuni interna
ționale, a cărei coordonare ar fi 
asigurată de institutul nostru. în 
sfîrșit, s-ar putea ca specialiști ro
mâni să participe la activități
le propriu-zise ale institutului".

în încheiere oaspetele a împărtă
șit și unele impresii generale din 
scurta vizită pe care a făcut-o în 
țara noastră. „Aceasta este a doua 
mea călătorie în România — a spus 
el — fapt ce-mi permite să fac o 
comparație cu ceea ce am văzut 
prima oară aici, acum aproape 16 
ani. De această dată am avut po
sibilitatea să cunosc mai bine 
Bucureștiul, schimbările prodigioa
se care s-au produs aici în cei 16 
ani. Orașul este cu totul nou. VI- 
zitînd împrejurimile lui, marile 
ansambluri în curs de construcție, 
am luat contact cu formele noii 
urbanistici, am putut să-mi dau 
seama de sensul perspectivei aces
tui oraș care, sînt sigur, va deveni 
tot mai mare în viitor".

să iau con-
■ guvernamen- 

cu diferitele 
care prezintă

si aliatii lor africani
Săpfăminalul „LA TRIBUNE DES NA

TIONS" publică un articol despre ne
mulțumirile manifestate de statele a- 
fricane asociate la Pia)a comună :

Intre „cei șase” și asociații lor afri
cani există în momentul de fajă o ten
siune gravă. Divergențele au ieșit la 
suprafață, cu prilejul conferinței parla
mentare a asociaților, ținută la Abidjan. 
Mai recent, președintele Republicii Ni
ger, Haman Diori, s-a făcut ecoul ne
mulțumirilor pentru discriminările la 
care sînt supuse statele africane aso
ciate la C.E.E.

De ce natură sint, de fapt, aceste 
nemuljumiri ? Mai infii, statele aspciate 
se pling de o scădere constantă a ex
porturilor lor spre țările Pieței comune, 
fajă de cele provenite din terje țări. 
Această scădere a importurilor, chiar 
după cifrele comparative ale C.E.E. pe 
anii 1964 și 1965, are urmări supără
toare asupra economiei statelor aso
ciate. In sfîrșit, constatînd că Conven
ția de la Yaounde (unde a avut loc sem
narea acordului de asociere) nu a adus 
nici o îmbunătățire în schimburile lor 
comerciale, statele africane se ridică 
împotriva obstacolelor vest-europene 
ridicate în calea desfacerii produseloi 
lor. Ele se referă în special la taxele 
aplicate asupra consumului de produse 
tropicale ca, de pildă, asupra cafelei, 
și cer ca prețurile ce le-au fost a- 
cordate să fie stabilizate la un nivel 
mai remuneratoriu, așa cum s-a pro
cedat cu agricultorii europeni (din ță
rile Pieței comune).

Nu există un răspuns oficial la toate 
aceste revendicări. Totuși, pare posibil 
ca reducerea importurilor să fie pusă 
pe seama scăderii prețurilor anumitor 
produse reprezenfînd, Valoric, o pro
porție însemnată din aceste importuri. 
In orice caz, e sigur că importatorii 
nu pot - refuza garantarea unor prețuri 
remuneratorii pentru asociații lor afri-

fări. 
pentru e 
cooperări' 

comună.

câni fără să fie taxați ce beneficiarii 
unei exploatări neocolonialiste".

★
Sub titlul „Dahomeyul și Piața co

mună”, săptăminalul „AFRIQUE NOU- 
VELLE" analizează urmările acestei co
laborări asupra unei singure

„Cinci ani sînt suficienți 
face un anumit bilanț al 
dintre Dahomey și Piața
Trebuie notat, in primul rînd, că în a- 
cești ani finanțele și economia Daho- 
meyului au ajuns, după cum o recu
nosc personalitățile oficiale, la o «situa
ție catastrofală». In timpul convorbiri
lor din septembrie de la Paris, preșe
dintele Soglo a arătat că deficitul bu
getului de stat a ajuns la peste 8 mi
liarde de franci vechi.

Incepînd din 1960, volumul exportu
lui dahomeyan n-a mai crescut aproape 
deloc. De-a lungul acestor ani balan
ța comercială s-a soldat cu un mare 
deficit ; la ora actuală importurile de
pășesc de trei ori exporturile.

Guvernul generalului Soglo intenți
onează să investească în următorii cinci 
ani, în diferite ramuri economice, 1,35 
miliarde de franci dahomeyeni. Se spera 
In obținerea din străinătate a 75 la sută 
din aceste capitaluri, în principal de la 
statele făcînd parte din Piața comună. 
Dar cartierul general de la Bruxelles 
frînează proiectele de industrializare 
ale Dahomeyului. Reîntors din ultimul 
său voiaj de la Bruxelles, ministrul lu
crărilor publice, Dadjo, a fost obligat 
să recunoască faptul Că principalele 
lucrări industriale propuse de către gu
vernul din Dahomey, printre care con
strucția unei uzine de ciment, n-au 
fost adoptate, fiind aminate «pentru 
un studiu suplimentar». în această țară 
se vorbește acum deschis despre «ca
racterul nerealist al obiectivelor in
dustriale» ale planului cincinal, căci 
Piața comună subminează în mod sis
tematic proiectele industriale*.

Noi ansambluri de locuințe într-un cartier al Algerului

* I

In cîteva rînduri
ECHIPA DE FOTBAI, A ITALIEI 

și-a început pregătirile în vederea 
meciului pe care-I va susține la 22 
martie cu echipa Ciprului, la Ni
cosia, în cadrul campionatului euro-

pean. Federația italiană a selecțio
nat 22 de jucători : Albertosi, Anzo- 
lin, Sarti (portari), Landini, Bur- 
gnich, Facchetti, Nardin (fundași), 
Bertini, Castano, Guarnerl, Ficchl, 
Lodetti, Trapattonl (mijlocași), Ca- 
ppellini, Corso, Domenghlnl, Mazzo
la. De Păoll, Menlchelli, 
Riva și Riviera (înaintași).

Juliano,

INTER- 
1*  Ale-

A ÎNCEPUT TURNEUL 
NAȚIONAL DE TENIS de 
xandria, la care participă și sportivi 
din România. în primul tur a! probei 
de simplu bărbați, Petre Mărnuirea- 
nu, l-a învins pe spaniolul 
7—5, 6—3.

Fler, cu

FINALA
EURO-

Ieri s-au înapoiat în jară selecționatele de handbal ale Republicii 
Socialiste România oare au cucerit medaliile de aur la recentul Criteriu 
mondial pentru formațiile de tineret, desfășurat în Olanda. La aeroportul 
Băneasa, tinerii handbaliști români au fost întîmpinați de reprezentanți ai 
U.C.F.S., Federației române de handbal, ai cluburilor sportive bucureștene. 
în fotografie : echipele noastre coborind din avion

SEMIFINALELE ȘI 
„CUPEI CAMPIONILOR ____
PENI" LA BASCHET MASCULIN 
vor avea loc între 30 martie și 1 a- 
prilie la Madrid. Ordinea desfășu
rării meciurilor este următoarea : 
Simmenthat Milano-Slavia Praga și 
Real Madrid-Ljubljana. La 1 aprilie 
se va disputa meciul pentru locurile 
3—4, iar în continuare finala pro- 
priu-zisă.

Inițialele G.O.P., pro
nunțate ca atare sau ca 
un cuvînt cu semnificație 
anume, au intrat de mult 
în vocabularul curent al 
polonezilor. Șl aceasta 
pentiu că ele rezumă de
numirea unei importante 
zone economice a țării 
— „Bazinul industrial al 
Sileziei superioare”. Tre
buie spus că nu-i vorba 
de o regiune vastă. Pe un 
spațiu relativ strîns, însă 
deosebit de dens și con
centrat, s-a dezvoltat de-a 
lungul anilor o puternică 
industrie. Voievodatul Ka
towice — în care se în
cadrează G.O.P.-ul ■— cu 
cei 3,5 milioane locuitori, 
reprezentînd doar 11 la 
sută din populația totală 
a țării, și cu o suprafață 
de numai 3 la sută din te
ritoriul Poloniei, realizea
ză 21 la sută din întreaga 
producție industrială po
loneză. Și această pon
dere, îmi spune tov. Nico- 
demski, vicepreședintele 
comisiei de planificare a 
voievodatului, scade sis
tematic nu fiindcă noi am 
reduce producția, ci din 
cauza dezvoltării într-un 
ritm rapid și a celorlalte 
voievodate.

activitatea gazetărească 
și editorială a regiunii. 
La redacția ziarului „Try- 
buna robotnicza" aflu că 
acesta este unul din cele 
mai răspîndite cotidiene 
poloneze. E și firesc să 
fie, așa de vreme ce aici 
bate inima industrială a 
Poloniei — îmi spune 
zîmbind colegul Wojako- 
wicz.

îmi notez cîteva cifre 
privind dezvoltarea ace
stui voievodat. Din cei 
peste 1 400 000 de sala- 
riați, mai bine de 800 000 
lucrează în industrie. Cel

de kilometri — Katowice- 
Tychy-Gliwice-Zabrze-By- 
tom-Chorzow —• șl din 
nou Katowice. Vizităm 
G.O.P.-ul.

Primul popas, la Tychy 
— „satelitul' orașului Ka*  
towice. Pentru a descon
gestiona orașul, arhitec- 
ții au construit aici o nouă 
localitate cu peste 65 000 
de locuințe. întîlnești aici 
diverse soluții arhitecto
nice — cartiere aglo
merate cu case tipizate, 
blocuri largi cu spatii 
mari între ele, ca și com
plexe de locuințe reali-

corespondență din Varșovia

Foto : S. Cristian

în
echipa
cu 1—0 echipa Mali.

„CUPA AFRICII*  la fotbal, 
Algeriei a învins cu scorul

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a ră
cit, mai ales în jumătatea de 
sud-vest a țării. Cerul a fost 
variaDil, mai mult acoperit în 
Banat, Oltenia și Muntenia 
unde au căzut ploi intermitente. 
S-au mai semnalat ploi locale 
in sudul Transilvaniei și izolate 
in Moldova. Local, în regiunea 
de munte și izolat în cea de 
deal, precipitațiile au fost sub 
formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. prezentînd unele intensi
ficări in vestul țării. Tempera-

tura aerului la ora 14 oscila în
tre 2 grade la Drăgășani și 
Cîmpulung Moldovenesc și 13 
grade la Tr. Măgurele. în Bucu
rești : Vremea s-a răcit ușor. 
Cerul a fost acoperit. A plouat 
intermitent. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a 
atins 8 grade. Timpul probabil 
pentru 1G. 17 și 18 martie. în 
țară : Vreme în general frumoa
să și în încălzire, cu cerul va
riabil. Vor cădea ploi izolate. 
Vint potrivit din vest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 1 și 11 grade, iar maxi
mele între 8 și 18 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme în 
încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vint potrivit din 
vest. Temperatura în creștere.

CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE DE SCHI ALE S.U.A., desfă
șurate la Franconia, s-au încheiat cu 
proba de slalom special. Victoria a 
revenit francezului Jean Claude 
Killy, urmat de Jim Huega (S.U.A.) 
și Herbert Huber (Austria).

SURPRIZĂ ÎN „CUPA FRANȚEI" 
la fotbal. în „optimile" de finală, 
echipa Bastia, care activează în liga 
a doua, a învins cu 3—1 pe Stras
bourg. Alte rezultate : Angers-Lille 
1—0; Rennes-Stade de Paris 2—0; 
Lyon-Rouen 1—0; Lens-Sedan 2—1; 
Sochaux-Chaumont 1—1 (după pre
lungiri); Nantes-Angouleme 1—1 
(după prelungiri); Monaco-Aix 1—0.

KATOWICE
Oraș al minerilor și si- 

derurgiștilor. A început 
să se dezvolte abia 
un secol, dar numai 
anii puterii populare 
cunoscut o adevărată 
florire, în prezent fiind 
unul dintre principalele 
centre ale vieții economi
ce și culturale ale țării.

Katowice cunoaște
transformări continue.
Zgomotul specific al bul
dozerelor, screperelor și 
macaralelor, praful case
lor vechi demolate, sche
lele care încorsetează 
blocurile înalte, mirosul 
pregnant de var — toate 
arată vizitatorului că aici, 
în freamătul șantierelor, 
se naște un oraș nou, mo
dern.

...Iată Casa presei din 
localitate. O clădire im
punătoare care înmănun
chează o bună parte din

de 
în 
a 

în-

mai mare procentaj în 
cadrul producției globale 
pe întreaga țară II dă 
industria carboniferă a 
voievodatului — 69 la
sută. Urmează apoi side
rurgia cu peste 62 la 
sută. In cuprinsul voievo
datului se construiesc a- 
nual circa 60 000 locuin
țe din fondurile statului 
pe baze cooperatiste sau 
individuale.

Datele și îndeosebi pa
siunea cu care îmi vor
bește colegul polonez mă 
îndeamnă să cunosc în
deaproape viața tumul
tuoasă a voievodatului.

MODERNIZARE,
CADRE, 
CALIFICARE

Pornim deci la drum. 
Mașina parcurge un tra
seu inelar de vreo sută

zate de diferiți arhitecți 
după planuri proprii.

La Swietochlowice ne 
oprim să vizităm uzina 
de utilaje tehnice „Zgo- 
da”, specializată în con
struirea de motoare 
tru nave, mașini și 
je pentru industria 
boniieră, macarale 
tuare etc. Dăm atenție 
producției de piese de 
schimb, îmi spune direc
torul adjunct A. Dudek, 
deoarece cu produsele 
finite, în cadrul concu
renței puternice din par
tea unor firme occiden
tale cu o veche tradiție, 
pătrundem cu greu pe 
piețele mondiale. Pentru 
perfecționarea calificării 
colectivului, folosim între 
altele trimiterea unor 
specialiști ai noștri la 
practică în unele între
prinderi de peste hotare, 
printre care amintesc fir
ma elvețiană „Sulzer" de 
la care am luat și cîteva

pen- 
utila- 
car- 
por-

siderurgiei 
mondiale

Sub titlul „Un pai in o/elul american*,  
ziarul „LE MONDE" publică la rubrica 
„Viata economică” următoarea notă :

„Siderurgiștii americani sint neliniștiți. 
Desigur, producfia lor se menține d» 
două Iun. la nivelul anului trecut (124,7 
milioane tone în 1966) ; dar, în afară 
de faptul că aceasta reprezintă un pro
gres minim (+ 15 la sută în 11 ani), 
patronii au tot mai multe dificultăți în 
ce privește evoluția producției.

O comparație permite să se vadă re
gresul ofelului american în lume : in 
1955, acest o)el 
din metalul brut 
dial ; in prezent 
decit 27 la sută, 
producătoare au 
Statele Unite. Dimpotrivă, ele au avut 
dificultăți pentru a și-l păstra pe al lor: 
15,6 la sută — Germania (occidentală) 
Franța și Benelux, fațâ de 17,6 la sută 
cu 11 am înainte. Anglia a avut 
un sensibil recul, partea sa coborind 
de la 7,4, la 5,4 la sută.

Iar «tinerii lupi» ai siderurgiei mon
diale își arată posibilitățile din ce în ce 
mai evident. Din 1955, Italia a înregis
trat mai mult decif o dublare a pro
ducției sale (13,6 milioane tone, fajă 
de 5,5) și o creștere a părții sale în to
talul mondial (3 la sută, fa(ă de 2 la 
sută). Japonia a cărei producție a cres
cut de cinci ori (47,8 milioane tone, față 
de 8,4) asigură astăzi a zecea parte 
din totalul mondial.

Țările comuniste care produc de 
două ori mai mult ofel decit în 1955, 
devansează acum Statele Unite, în timp 
ce înainte atingeau doar jumătate din 
producția acestora.

Toți aceșt' „tineri*  producători nu 
numai că concurează pe piețele noi și 
deschid capete de pod pe piețele tra
diționale, dar asaltează acum masiv Sta
tele Unite, profitind de scăderea navlu
lui datorită modernizării marinei comer
ciale. Anul trecut americanii au cumpă
rat 10,7 milioane tone de oțel produs 
în străinătate, adică 11 la sută din can
titatea pe care o consumă. Țările Pieței 
comune au furnizat două milioane de 
tone, ceva mai pujin decit în 1965, — 
cînd amenințarea cu greva din partea 
metalurgiștilor americani a determinat 
uzinele de peste Oceanul Atlantii 
mărească comenzile în Europa 
a evita o „ruptură” a stocurilor ■ 
acest tonaj îl depășește sensibil j 
exportat altădată de C.E.E. în I 
Unite.

Intrucît fenomenul se amplifică, 
rurgiștii americani reacționează. Ei 
cerut Congresului să instituie o taxă 
temporară la import pentru a frina ast
fel invazia teritoriului lor ; aceasta, cel 
pufin pînă cînd efortul actual de moder
nizare a oțelăriilor naționale va permite 
o scădere a costului de producție. A- 
ceste cereri au pufine șanse de a fi as
cultate de Administrație. Dar ele sînt 
toarte semnificative în ce privește reac
țiile de repliere ce caracterizează indus
triile amenințate, mici sau mari. Este in
teresant de constatat că siderurgia 
ricana, acesl colos industrial, nu 
să evite această situație.

american în lume : 
reprezenta 40 la sută 
produs pe plan mon
el nu mai constituie 

Dar nu vechile națiuni 
luat locul pierdut de

ic să-și 
pentru 
— dar 
pe cel 
Statele

i, side-
au

ia ame- 
a putut

patente de motoare. Uzi
na va realiza în acest an 
o producție în valoare de 
865 milioane zloți, urmînd 
ca pînă în 1970 aceasta 
să atingă cifra de un 
miliard zloți.

Escală la Gliwice, pu
ternic centru al gîndirii 
tehnice poloneze. Aici, fi
liala Asociației inginerilor-. 
și tehnicienilor (N. O. T.) 
duce o activitate susținu
tă pe tărîmul perfecționă
rii cadrelor de ingineri și 
tehnicieni, coordonării 
realizării planurilor de 
dezvoltare economică, sti-

dai seama unde se ter
mină un oraș și începe 
un altul.

La mina Szczeglowice 
fac cunoștință cu ramura 
tradițională a industriei 
sileziene — cărbunele. E 
o mină modernă, în care 
procesul de încărcare- 
descărcare a cărbunelui 
este automatizat. Vrem 
să reducem la minimum 
numărul oamenilor care 
lucrează în subteran — 
ne spune directorul ei, 
adăugind că 31 la sută 
din producție este desti
nată exportului — în Da
nemarca, Olanda, Belgia, 
Spania, Italia, 
Cehoslovacia și, 
mul timp, și in

CORDONUL
VERDE

R.D.G.. 
in ulti- 

Japonia.

mulării mișcării de inova
ție. In ultimul timp aten
ția filialei s-a concentrat 
Îndeosebi asupra folosirii 
izotopilor radioactivi în 
industrie și a automatiză
rii proceselor de produc
ție. Drumul ne poartă a- 
poi prin Zabrze și Bytom, 
puternice centre ale vie
ții industriale din Polonia, 
în care numeroasele fur
nale și prezența haldelor, 
adesea chiar în mijlocul 
orașelor, constituie pri
veliști caracteristice.

Oamenii din partea lo
cului spun că nu poți 
îmbrăca de două ori o 
cămașă albă. Concentra
rea deosebită a industriei 
în acest raion al G.O.P.- 
ului se reflectă și în den
sitatea deosebită a popu
lației (tafă de media pe 
întregul voievodat Kato
wice — de 363 locuitori 
pe km, în orașe ca Chor- 
zow și altele ea ajunge la 
peste 4 590). De altfel, în 
această zonă nu poți să-ți

Bazinul industrial al Si
leziei superioare, cu cele 
14 orașe ale sale, pare 
un unic combinat indus
trial. Emanațiile coșurilor 
de uzine, fumul și funin
ginea ce-și fac simțite 
pretutindeni prezența prin 
mirosul lor specific, vi
ciază aerul, prejudiciind 
salubritatea orașelor. 
Pentru a contracara acest 
neajuns, paralel cu mă
surile întreprinse de or
ganele de stat, de insti
tuțiile științifice etc., gos
podarii silezieni au trecut 
la extinderea spațiilor 
verzi, a zonelor plantate 
cu pomi și flori. Mai ales 
florile sînt omniprezente. 
Directorul minei Szcze
glowice mi-a vorbit cu 
însuflețire despre această 
acțiune 
tindere, 
exemplu frumosul parc a- 
menajat 
minei — 
de flori și legume, și cu 
o mică cafenea subac
vatică în care ai impre
sia că te afli într-un ac
variu...

Dacă aș fi întrebat care 
sînt coordonatele actuale 
ale G O.P.-ului, aș răs
punde : cărbune, oțel și... 
flori.

I. DUMITRAȘCU

în continuă ex- 
oferindu-mi ca

în apropierea 
cu lacuri, sere



Ceremonie 
de adio
LA SAINT GERMAIN

Camp Des Logos, lingă Saint 
Germain-en-Layo. 15 martie, 
ora 0. Comandamentul forțelor 
americane din Europa și-a în
cetat activitatea pe teritoriul 
Franței. Acest organism a di
rijat de aici timp de 13 ani 
ansamblul forțelor N.A.T.O. de 
la bazele aeriene, navale și 
terestre de pe continent.

Marți la orele 16 — datâ ce 
va ramîne în istoria Franței — 
steagul american a fost coborît 
sub privirile generalului Lem- 
niîzer, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O. și al trupelor 
americane din Europa, precum 
și ale unor personalități fran
ceze și americane. Lemnitzer 
înmînează drapelul francez 
generalului Dio, semn că a pre
dat Franței tabăra respectivă. 
„Regretăm profund că părăsim 
Franța' — a spus Lemnitzer. 
După care, adjunctul său, ge
neralul D. Burchinal, a plecat, 
într-un elicopter spre Stuttgart 
(R.F.G.), unde noul sediu al 
comandamentului american a 
început să funcționeze de la 
miezul nopții.

Francezii, însă, nu regretă 
această despărțire. Ea cores
punde unui deziderat major : 
restabilirea deplinei suvera
nități asupra teritoriului lor.

Ceremoniile plecării milita
rilor americani se vor ține lanț 
luna aceasta. Potrivit dorinței 
Franței, bazele americane și 
toate organismele care depind 
de N.A.T.O. vor înceta să 
funcționeze pe teritoriul fran
cez de la 31 martie.

Al. GHEORGHIU 
Paris

întrevedere 
de Gaulle - 
G. Pompidou

PARIS 14 (Agerpres). — Pre
ședintele de Gaulle a avut marți o 
întrevedere cu primul ministru 
Georges Pompidou. După întreve
dere, răspunzînd întrebărilor zia
riștilor, Georges Pompidou a decla
rat că, după părerea sa, președin
tele de Gaulle nu intenționează să 
procedeze la o remaniere guverna
mentală pînă la reînceperea activi
tății parlamentare. La întrebarea 
dacă el intenționează să-și prezinte 
demisia, premierul francez a răs
puns negativ. Republicanii inde
pendenți, care împreună cu alte 
curente politice proguvernamen- 
tale s-au prezentat la actualele a- 
legeri pe listele unice ale Comite
tului de acțiune pentru cea de-a 
V-a Republică, au hotărît să con
stituie un grup distinct în Aduna
rea Națională. Noua Adunare Na
țională se va întruni la 3 aprilie.

(Urmare din pag. I)'

acestei perioade procentul de dez
voltare economică a depășit 9 la 
sută pe an ; produsul național brut 
și activitatea industrială egalînd 
în 1954—1955 nivelurile lor de di
nainte de război. Chiar și după 
această perioadă de reconstrucție, 
economia niponă a continuat să 
progreseze rapid : între 1955—1964 
ritmul mediu anual de creștere a 
fost de 10,3 la sută — un procent 
record pentru țările capitaliste a- 
vansate.

Rapida ascensiune a economiei 
a situat Japonia printre primele 
țări industrializate din lume. Din 
1964, această țară ocupă locul al 
treilea în producția mondială de 
oțel brut; primul loc în construc
ția de nave, în producția de țesă
turi de mătase și de mașini de 
cusut; locul al doilea în producția 
de fibre sintetice, aparate de ra
dio. televizoare etc.

Specialiștii consideră că dezvol
tarea economiei japoneze a fost 
determinată, în special, de accen
tul pus pe industria grea, precum 
și pe învățământul tehnic și cer
cetarea științifică. Potrivit revistei 
„Les nouvelles economiques du Ja
pon", producția industriei prelu
crătoare era în anul 1965 de 3.9 
ori mai mare decît în 1955; iar 
pe unele ramuri ale industriei si
tuația se prezenta astfel : siderur
gie 4,1 ori ; mașini 7,0 ; mașini de 
calculat 5,0; mașini de transport 
7.8 ; mașini electrice 10.5 ; chimie 
4,2; petrochimie 35,0*;  textile 2.5.

*) Cifra pentru petrochimie se ba
zează pe raportul între indicii pro
ducției din 1965 și 1958. 

n

De asemenea, numărul cadrelor 
cu pregătire tehnică, medie și su
perioară a sporit de cîteva ori în 
această perioadă. în ce privește 
cercetarea științifică, efortul Ja
poniei este apreciat ca fiind supe
rior aceluia făcut de oricare țară 
vest-europeană.

Dezvoltarea . „explozivă" a Japo-

Senatorul american M. Mansfield despre:

COLABORAREA INTEREUROPEANA
SI INUTIIITATEA MENȚINERII N.A.T.O.» »

WASHINGTON 14 
(Agerpres). — într-o 
amplă cuvîntare ros
tită la Universitatea 
din Chapel Hill (Caro
lina de nord) senatorul 
Mike Mansfield, lide
rul majorității demo
crate în Senat, a de
clarat că Statele Unite 
„au comis greșeli" în 
politica lor externă în 
Asia, în Europa, în Or
ganizația Națiunilor U-

nite și „într-o serie în
treagă de probleme in
ternaționale". Senatorul 
a criticat linia politică 
promovată de guvernul 
american în Europa, a- 
rătînd că atît Casa 
Albă cît și Departa
mentul de Stat nu văd 
și nu vor să vadă 
schimbările care au a- 
vut loc în Europa în 
perioada de după răz

A

In Comitetulcelor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 14. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite; 
Ședința de marți a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare a 
fost deschisă de delegatul canadian 
E. Burns.

Luînd cuvîntul, delegatul brazi
lian A. F. Azeredo da Silveira, s-a 
pronunțat în favoarea încheierii u- 
nui tratat de nerăspîndire a armei 
nucleare care să țină seama de 
rezoluțiile Adunării Generale a 
O.N.U. și să fie însoțit de măsuri 
concrete pentru stăvilirea cursei

Declarația 
P. C. Francez 
cu privire la 
rezultatele alegerilor

PARIS 14 (Agerpres). — într-o 
declarație a Biroului Politic al 
Partidului Comunist Francez cu 
privire la rezultatele alegerilor pen
tru Adunarea Națională a Franței 
se arată că milioanele de voturi 
cîștigate de candidații comuniști 
reflectă faptul că Partidul Comu
nist Francez este o parte consti
tuantă a avîntului general al for
țelor de stînga.

După cum se subliniază în de
clarație, factorul hotărîtor al ce
lui de-al doilea tur de scrutin a 
fost, alături de regresul partidului 
guvernamental, aprobarea în masă 
a acordului realizat între P.C. 
Francez și Federația stîngii demo
crate și socialiste.

Comuniștii francezi, se spune în 
continuare în declarație, își ex
primă satisfacția în legătură cu a- 
probarea de către popor a politicii 
lor de unitate a forțelor democra
tice. P.C. Francez va depune și pe 
viitor toate eforturile în vederea 
desfășurării unor acțiuni comune 
ale republicanilor și a realizării u- 
nui acord între partidele de stînga 
asupra unui program guvernamen
tal comun.

niel se bazează șl pe un factor 
de ordin social. Datorită nivelului 
de trai mult mai scăzut la sate, 
monopolurile au atras cu ușurință 
brațele de muncă din mediul rural 
în industrie. In perioada 1955— 
1965 populația ocupată în agricul
tură, silvicultură și pescuit a scă
zut cu 33 la sută, în timp ce nu
mărul salariaților din industrie a 
crescut cu 45 la sută. Folosirea în 
industrie a unui mare număr de 
muncitori agricoli, a tinerilor și 
femeilor a dat posibilitate patro

Economia japoneză 
la startul unei noi etape

natului să aplice un .sistem de re
tribuție scăzută a muncii. Salariul 
unui muncitor este in Japonia de 
peste două ori mai mic decît în 
alte țări capitaliste industrializate. 
Totodată, indicele prețurilor la bu
nurile de consum, furnizat de sta
tisticile oficiale, oglindește un ritm 
ridicat de majorare — 14 la sută pe 
ultimii doi ani luați în considerație. 
Toate acestea au făcut posibilă spo
rirea rapidă a acumulărilor de ca
pital pentru investiții, construin- 
du-se într-un ritm accelerat me
reu noi și noi obiective industriale 
și modernizîndu-se parcul de uti
laje.

Ziarele japoneze de speciali
tate reproșează autorilor noului 
program economic pe cinci ani că 
nu- s-au ocupat nici de această dată 
de corelația intre salarii și prețuri. 
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boi. „Schimbările inter
venite în Europa vor
besc de la sine, a de
clarat Mansfield. Sem
nele unei colaborări in- 
tereuropene devin tot 
mai evidente". Printre 
alriții noștri vest-euro- 
peni, a continuat el, 
„sînt larg răspîndite în
doieli în legătură cu 
utilitatea menținerii 
puterii N.A.T.O.".

înarmărilor, reducerea și lichidarea 
stocurilor de arme nucleare și a 
mijloacelor de transport ale aces
tora. El a subliniat, de asemenea, 
că tratatul de nerăspîndire a ar
mei nucleare trebuie să facă parte 
d intr-un program de dezarmare 
generală și totală, și totodată să 
țină seama de. necesitatea; accele
rării dezvoltării economice și so
ciale a țărilor în curs de dezvol
tare. Brazilia, a spus el, dorește 
interzicerea armelor nucleare, dar 
în aceiași timp revendică dreptul 
de a folosi energia nucleară pen
tru dezvoltarea sa economică.

A luat apoi cuvîntul A. A. Ros- 
cin, reprezentantul U.R.S.S., care a 
subliniat contribuția pe care o 
poate aduce un tratat de nerăspîn
dire a armei nucleare la întărirea 
securității generale, la reducerea 
primejdiei unui război nuclear.

Delegatul american, William 
Foster, a declarat că guvernul său 
intenționează să contribuie la ela
borarea unui text de tratat cu pri
vire la nerăspîndirea armei nu
cleare.

închiderea mai multor mine din sudul Olandei, a provocat o creștere a 
numărului șomerilor. Aceștia au ieșit pe străzile localității Heerlen cerînd 
asigurarea de noi locuri de muncă, ajutor de șomaj, încetarea Închiderii 

minelor

Aceste critici îșl au explicația în 
temerile pe care le manifestă unele 
cercuri economice din Japonia în 
legătură cu faptul că produc
ția s-a dezvoltat peste posibi
litățile de absorbție ale pie
ței, iar oferta a întrecut cererea. 
Dacă Japonia a reușit să devină 
al treilea producător de oțel al 
lumii, în ce privește consumul de 
oțel pe locuitor ea nu ocupă decît 
locul 13.

în pe oadele de supraproducție, 
celelalte țări capitaliste recurg în 

general la politica de austeritate, 
de frînare a creșterii stocurilor. 
Dimpotrivă, Japonia aplică politica 
„ritmurilor înalte", .și aceasta nu 
din plăcerea contrastelor, ci dato
rită așa-numitului mecanism de fi
nanțare deficitară a economiei ni
pone. Viața economică a Japoniei 
postbelice este dominată de cîțiva 
„giganți". Cele 100 mari firme in
dustriale și comerciale controlează 
în prezent 40 la sută din capitalul 
total al societăților pe acțiuni și 
pe această forță se bazează un pro
ces continuu de concentrare a pu
terii economice în mîinile unui grup 
tot mai restrîns de monopoluri. 
Dar, nici una dintre firmele japo
neze mari nu lucrează cu mai mult 
de 30 la sută fonduri proprii și, în 
consecință, cu mai puțin de 70 la 
sută fonduri împrumutate. Aceas-

LUXEMBURG VENEZUELA

PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE A 

AMBASADORULUI ROMÂN
LUXEMBURG 14 (Agerpres). — 

La 13 martie, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Ion Oan- 
cea, a prezentat scrisorile de a- 
creditare Marelui Duce Jean al 
Luxemburgului.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între Marele Duce Jean 
al Luxemburgului și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

W. Ulbricht 
și W. Stoph 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La invitația C.C. al 
P.M.U.P., Consiliului de Stat și 
guvernului R. P. Polone, la 14 mar
tie au sosit la Varșovia, într-o vi 
zită oficială, Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, și Wîllj Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.ttG,, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Ochab, președintele Con
siliului de Stat, și Jozef Cyrankie- 
wicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, și de alte persoane oficiale.

în aceeași zi, la sediul Comite
tului Central al P.M.U.P. au în
ceput convorbirile între conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări.

tă practică este atribuită îndeosebi 
sistemului fiscal din Japonia care 
face ca plata unul dividend de 10 la 
sută, de exemplu, să coste firmele 
16 la sută din capitalul lor social, 
în aceste condiții consiliile de ad
ministrație preferă să recurgă la 
credite bancare în țară sau străi
nătate. Surse oficiale apreciază că 
datoriile grupurilor japoneze la 
băncile americane și vest-europene 
se ridică la 6,2 miliarde de dolari, 
adică aproape de trei ori mai mult 
decît rezervele de aur șl devize 

ale țării. Pentru a putea achita 
datoriile și pentru a face față com
petiției pe piața internațională, 
firmele japoneze sînt nevoite să-și 
reînnoiască fără încetare utilajul 
uneori chiar înainte ca acesta să 
fie amortizat. Dar, în condițiile fi
nanțării deficitare, urmarea spori
rii continue a producției pare să fie 
un cerc vicios, pe care revista 
„l’Express" îl definește astfel : 
.supraîndatorare, deci supraApan- 
siune, deci supraechipare, deci su
praîndatorare". Ce se întîmplă a- 
tunci cînd intervin perturbați! în 
acest cerc vicios s-a văzut mai bine 
în 1965. în acel an ritmul produc
ției industriale a coborît la 4 la 
sută, față de 8 la sută în 1964. Slă
birea activității a provocat fali
mentul a mii de întreprinderi mici

Vizita tovarășului 
M. Berghianu în Italia
ROMA 14. — Trimisul special A- 

gerpres, N. Puicea, transmite: Marți 
dimineață, Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a avut o întrevedere 
cu Giovanni Pieraccini, ministrul 
Bilanțului și Programării Economi
ce al Italiei.

Cu acest prilej, gazdele au“făcut 
o expunere amănunțită asupra ac
tivității de planificare desfășurată 
în Italia.

La prînz, ministrul Giovanni Pie
raccini a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui român. Salutînd pe pre
ședintele Comitetului de Statal Pla
nificării din România, în numele 
guvernului italian, ministrul italian 
a subliniat dezvoltarea legăturilor 
economice și comerciale între cele 
două țări. Italia — a declarat el — 
este interesată ca seria de contacte 
cu România să se extindă și să 
ducă la lărgirea relațiilor comer
ciale dintre cele două țări.

Răspunzînd, Maxim Berghianu 
a subliniat că guvernul român mi
litează consecvent pentru promova
rea relațiilor și schimburilor multi
laterale cu toate statele.

Relațiile bilaterale dintre Româ
nia și Italia au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare importantă. Vizi
tele pe care le-am făcut la diferite 
întreprinderi, discuțiile avute — a 
spus vorbitorul — ne-au dat o ima
gine mai clară asupra multiplelor 
posibilități de dezvoltare continuă a 
relațiilor economice și comerciale 
româno-italiene. Discuțiile avute 
cu dl Pieraccini, cu conducerile 
marilor grupuri industriale I.R.I., 
E.N.I. și altele, au relevat, de ase
menea, interesul părții italiene pen
tru a găsi noi căi și mi jloace în ve
derea lărgirii relațiilor cu Ro
mânia.

ACORD S. U. A. - TAILANDA 

privind utilizarea aerodromurilor 
tailandeze pentru raidurile 
agresive asupra R. D. Vietnam

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
începînd de la 1 aprilie, avioanele 
americane de bombardament „B- 
52“ vor utiliza bazele militare din 
Tailanda de unde vor participa la 
bombardamentele asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam. în acest sens 
între guvernul american și cel tai- 
landez a fost perfectat un acord. 
Aerodromurile tailandeze au fost 
deja folosite de către avioanele de 
vînătoare americane pentru a bom
barda teritoriul R. D. Vietnam.

Pînă în prezent avioanele ame
ricane de tipul „B-52", foloseau 
drept bază de ataa insula Guam.

*

HANOI 14 (Agerpres). — Un 
purtător de suvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a făsut o declarație în care 
condamnă utilizarea bazelor mili- 

șl mijlociii, care în Japonia sînt 
foarte numeroase, și a zguduit 
chiar firme mari ce folosesa peste 
100 000 de salariați.

Anul trecut producția industria
lă a Japoniei a înregistrat un ritm 
de creștere de peste 10 la sută. 
Reactivizarea economiei este însă 
pusă de comentatorii occidentali 
pe seama comenzilor americane 
pentru războiul din Vietnam. Este 
de înțeles, deci, preocuparea cres- 
cîndă a cercurilor economice și de 
afaceri japoneze de a f între
prinde acțiuni în vederea ieșirii 
din cercul vicios al finanțării defi
citare, de a găsi căi sigure de 
dezvoltare. în acest sens, noul pro
gram economic prevede o sporire 
considerabilă a volumului comer
țului exterior. De altfel, Japonia 
depinde poate mai mult decît ori
care altă țară de schimburile cu 
străinătatea, în special pentru im
portul de materii prime și produse 
alimentare și pentru exportul de 
mașini și utilaje industriale. Se a- 
preciază că dacă o singură zi ar 
înceta importurile de materii prime 
și utilaje, întreaga viață economică 
a țării ar fi zguduită. Așa se 
explică puternicul curent de o- 
pinii din Japonia în favoarea unui 
comerț cu toate țările. într-o serie 
de documente oficiale se relevă că 
Japonia trebuie să-și ocrotească 
viitorul, lărgind schimburile cu ță
rile socialiste, cum fac mai mulți 
dintre partenerii săi occidentali. 
Potrivit ziarului „The Japan Ti
mes", comerțul acestei țări cu sta
tele socialiste a totalizat pînă în 
luna noiembrie 1966 suma de 
1163 milioane de dolari, adică o 
creștere cu 27 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
1965. Cercurile politice și de afa
ceri japoneze au lăsat să se înțe
leagă că vor acționa în continuare 
în direcția lărgirii schimburilor cu 
țările socialiste, ceea ce ar . veni, 
firește, în întîmpinarea unor ce
rințe stringente ale economiei ni
pone.

Marți după-amiază, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, a avut o întîl- 
nire cu Giusto Tolloy, ministrul co
merțului exterior al Italiei.

0 HOTĂRÎRE A 
CONDUCERII DE PARTID, 
DE STAT SI SINDICALE 

DIN U.R.S.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
C.C. al P.C.U.S.. Consiliul de Mi
niștri și Consiliul Central al Sindi
catelor din U.R.S.S. au adoptat o 
hotărîre referitoare la introducerea 
săptămînii de lucru de cinci zile, 
cu două zile libere pe săptămînă. 
în hotărîre se precizează că durata 
totală a timpului de lucru pe an
samblul săptămînii t'ămîne aceeași 
ca și în prezent, orele de lucru din 
cea de-a șasea zi fiind repartizate 
pe cele cinci zile lucrătoare. Pen
tru muncitorii și funcționarii care 
lucrează în întreprinderi și institu
ții, unde prin caracterul muncii nu 
se poate trece la săptămîna cu 5 
zile de lucru, regimul de lucru 
rămîne cel actual. Potrivit hotărîrii, 
trecerea la noul program de lucru 
va fi în general încheiată pînă în 
noiembrie 1967, cînd se va sărbă
tori a 50-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

tare din Tailanda de către S.U.A. 
în războiul dus de acestea în Viet
nam. Faptul, trecut sub tăcere timp 
de doi ani, a fost dat pe față la 9 
martie de către oficialitățile tai
landeze, care au perfectat un a- 
cord cu S.U.A. în vederea legali
zării bazelor pentru avioanele de 
tip B-52 aflate pe teritoriul acestei 
țări — se arată în declarație. Pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
de Externe subliniază că aceasta 
trădează intențiile S.U.A. de a in
tensifica și extinde în continuare 
războiul din Vietnam,

VERDICT 
COLONIALISMULUI

Oricît ar părea de 
paradoxal, Moise 
Chombe nu mai vrea 
publicitate. Omul care 
s-a străduit atita timp 
să „desființeze" gu
vernul de la Kinshasa 
prin interviurile și de
clarațiile sale, a refu
zat luni seara să pri
mească un grup de 
corespondenți strînși 
în fața vilei în care 
locuiește la Madrid. 
Și doar ar fi avut pri
lejul să respingă în 
fața presei sentința 
de condamnare la 
moarte pronunțată în 
aceeași zi împotriva 
sa de Tribunalul mi
litar excepțional din 
Kinshasa. Ziariștii au 
încercat să îl îndu
plece spunîndu-i că 
„excelența sa ar avea 
prilejul să facă decla
rații privind guver
nul congolez". Aveau 
toate temeiurile să 
creadă că exilatul va 
ceda. Cînd la începu
tul anului, de exem
plu, guvernul con
golez s-a dezbărat 
de „Union Miniăre", 
Chombe a sărit ars: 
„Un Congo fără Union 
Miniere este ca o vi
oară fără arcuș. Eco
nomia va ajunge la 
haos". Nu a fost de
clarație a guvernului 
să nu-și fi găsit „ri
posta" lui Chombe 
la Madrid, la Bruxel
les sau la Geneva. Și 
totuși de data aceasta 
porțile vilei au rămas 
închise.

Capetele de acuzare 
aduse de tribunalul 
din Kinshasa depă
șesc intr-adevăr pînă 
și iscusința unui Moi
se Chombe de a „dez
minți".

— 1960l desprinde
rea Katangăi de Con
go pentru a nu per
mite ca independen
ța națională să știr
bească în vreun fel 
veniturile monopolu
rilor străine. („Una 
din crimele cele mai 
monstruoase nu nu
mai împotriva <3on- 
goului, ci și a întregii 
Africii" — se arată 
in actul de acuzare);

— 1962: dispariția 
„președintelui" katan- 
ghez împreună cu... 
bugetul Katangăi.

— 1965: semnarea 
acordului in „conten
ciosul belgo-congo- 
lez", prin care Moise 
Chombe (pe atunci 
prim-ministru) a în
cercat să perpetue
ze subordonarea eco
nomică a țării față 
de fosta metropolă. 
(„O adevărată expre
sie a ceea ce se chea
mă înaltă trădare").

Lista se poate pre
lungi adăugîndu-i-se 
faptul că in anii cit el 
a fost la putere de
ficitul bugetar al țării 
a atins cifra de 
29 000 000 000 franci; 
că în loc să aloce 
sume pentru a îm
piedica dezastrul eco

DEMISIA CABINETULUI
CARACAS 14 (Agerpres). — Ca

binetul venezuelean a demisionat 
marți în bloc, pentru a permite 
președintelui țării, Raul Leoni, să 
remanieze guvernul. Noul cabinet 
se va compune*  din patru miniștri 
ai partidului „Acțiunea democra
tică" și cinci independenți. Această 
remaniere nu va aduce nici o 
schimbare în viața politică a țării, 
relatează agenția France Presse.

Cancelarul Austriei 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La
14 martie a sosit la Moscova dr. 
Josef Klaus, cancelarul federal al 
Austriei, care, la invitația guver
nului sovietic, întreprinde o vizită 
oficială în U.R.S.S. în aceeași zi 
oaspetele austriac a făcut o vizită 
lui Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
a] U.R.S.S. Lujo Toncic, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, care 
îl însoțește pe Josef Klaus, s-a în
tâlnit cu Andrei Gromîko. minis- 

•trul de externe al U.R.S.S. și a 
avut cu el o convorbire.

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
IBS PEKIN. După cum anunță ■ 

«*■  agenția China Nouă, pre
ședintele C.C. al Partidulni Co- 
Imunist Chinez, Mao Tze-dun, a 
primit marți pe ministrul justi
ției și muncii al Republicii Con
go (Brazzaville!. Franțois Ma- I 

Ikosso. care se află în vizită in * 
R.P. Chineză. Cu acest prijej a 
avut loc o convorbire prlete-

In cască.

B DUBLIN. în Irlanda s-a tn-

1“ cheiat greva organizată de • 
Asociația națională a fermieri
lor (N.F.A.), declarată în spri
jinul revendicărilor privind im- I 

Ibunătățirca condițiilor de mun- . 
că și a posibilităților de desfa
cere a produselor lor pe piața

I agricolă. Guvernul irlandez a 
acceptat să discute cu conduce
rea N.F.A. posibilitatea satisfa- I 
cerii revendicărilor fermierilor, I

Icondiționind aceasta de înceta- | 
rea grevei.

IB HAVANA. Cu prilejul celei 
™ de-a 10-a aniversări a asal
tului asupra Palatului preziden-

Ițial al lui Batista din Havana, * 
la Universitatea din capitala Cu- 1 
bei a avut loc. un miting de I 
masă la care a luat cuvintnl I

I Fidel Castro, prim-secretar ai .
C.C. al P.C. Cuban, prim-ml-
nistru al Republicii Cuba.

IB PEKIN. Agenția China I
™ Nouă informează că la 14 
martie, spațiul aerian al R. P. I 

I Chineze a fost în repetate rin- i 
duri violat de șase, avioane ame-

• ricane, care au întreprins rai- 
Iduri in zona insulei Hainan din 

provincia Guandun. în aceeași 
zi, un avion american a pătruns 

Iși In zona insulelor Iunsin șl 1 
Dun din arhipelagul Hsișa, si- I 
tnat, de asemenea, în provincia 
Guandun. I

nomic a angajat mer
cenari care au masa
crat mii de congo
lezi etc., etc.

Lucruri pe care 
Chombe spera să le 
treacă in domeniul 
neștiutului după ce 
se va înapoia in tan
go „mină forte" — 
așa cum o declara a- 
desea. „Sint opti
mist in ce privește 
întoarcerea mea în 
Congo. în prezent se 
fac încercări pentru 
înlăturarea guvernu
lui" (New York Ti
mes). „Mă voi întoar
ce pe aceeași ușă pe 
care m-arn întors în 
1964' (l’Express).

Dar acum (Shom- 
be e sumbru. „Vioara 
congoleză" și-a găsit 
arcușul: interesele na
ționale. Poporul con
golez își regăsește 
mîndria știrbită atita 
timp de companiile 
străine. Așadar, nu 
mai este vorba de un 
simplu proces judi
ciar. „Sentința pro
nunțată in acest pro
ces este îndreptată 
nu numai împotriva 
anumitor persoane, ci 
împotriva întregii po
litici colonialiste de 
pe urma căreia țara 
noastră a avut atît de 
suferit" — spunea 
postul de radio Kins
hasa.

Laurențiu DUȚĂ


