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Cum își îndeplinește 
organizația de partid 
de la „lndependența“- 
Sibiu rolul conducător 
în munca pentru înde
plinirea Hotărîrilor, 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966

Folosite Intr-un fir de ramuri industria
le, exportate în numeroase alte țări, uti
lajele și agregatele produse Ia „Inde
pendența" au adus marii uzine sibiene 
un bine meritat prestigiu. Incluzînd în 
rîndurile ei aproape o treime din cei 
peste 5 1OO de muncitori și tehnicieni ai 
uzinei, puternica organizație de partid a 
întreprinderii este apreciată nu numai în 
vechiul oraș ardelean ci în întreaga re
giune Brașov pentru spiritul combativ, 
pentru rolul ei important în ridicarea 
continuă a nivelului de muncă al colecti
vului.

Trebuie relevat de la bun început că 
organizația de partid de aci își desfă
șoară activitatea în condiții aparte. Pro
ducătoare de unicate și produse de serie 
mică, avînd planul nominalizat doar în 
proporție redusă, uzina întîmpină din 
această cauză mari greutăți în asigura
rea documentației tehnice, a bazei teh- 
nico-materiale.

Cum își exercită organizația de partid 
de la „Independența" rolul de forță con
ducătoare a colectivului ? Cum acțio
nează ea spre a concentra eforturile a- 
cestuia spre cele mai importante obiec
tive actuale și de perspectivă ?

Am căutat să descifrăm aceste aspecte 
în lumina felului în care sînt îndeplinite 
sarcinile trasate de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966.

(PUBLICAM CONTINUAREA ARTICOLULUI 
IN PAGINA A III-A).
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Am gustat și gustăm flecara dintre 
noi plăcerea unei halbe de bere, 
băute la umbra răcoroasă a unei gră
dini de vară, sau chiar a sticlei de 
bere, reci și reconfortante, oferite, în 
picioare, de bufetul expres. Această 
băutură, devenită tradițională, își gă
sește un număr tot mai mare de a- 
depți. Chiar deunăzi, un specialist 
ne explica : „Pe lîngă efectul ei ră
coritor și stimulativ pentru 
ganism (prin conținutul mic

or- 
o.... - . . de
alcool, substanță amară și bioxid de 
carbon), berea este și o băutură nutri
tivă : 1 litru de bere = 500 calorii = 
250 gr. pîine = 375. gr came de 
vacă = peste 500 gr cartofi sau 120 
gr lapte. E excelentă și prin aceea că 
furnizează organismului un foarte 
mare număr de săruri, toate sub 
formă de combinații organice, deci 
direct asimilabile ; este, de asemenea, 
o băutură bogată în vitamina B 1, 
B 2, PP“.

în țara noastră, consumul de bere 
are o mare popularitate — ca pretu
tindeni (în lume se consumă anual 
46 miliarde litri) — producția ajungînd 
la 325 milioane litri pe an ; urmează 
ca prin investițiile prevăzute în 
cincinal, volumul acestei producții să 
sporească cu încă 20 la sută.

Degustătorii acestei băuturi îi defi
nesc astfel calitățile: „O bere de 
nota 19—20 trebuie să fie transpa
rentă ca apa de izvor, să sibă culoa
rea spicului de grîu dat în pîrg, să 
parfumeze paharul cu aromă de ha
mei, gustul să fie „plin", iar spuma 
deasă, atît de deasă — spun unii — 
îneît să stea banul deasupra ei".

Așa • berea ? „Așa • 1" apun pre-
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o părticică din 
avuția generală
Primul trimestru al acestui an a 

fost încheiat de colectivul uzinei 
„Semănătoarea" din Capitală cu 
toți indicatorii de plan realizați. în 
special, activitatea din luna mar
tie este considerată deosebit de 
fructuoasă. Se apreciază că, de ani 
de zile, nu s-a mai lucrat așa rit
mic. Totuși, există încă, în această 
întreprindere, multe posibilități 
nefructificate. Bilanțul primului tri
mestru putea fi mult mai bogat în 
rezultate, dacă timpul de lucru era 
folosit mai rațional în toate secții
le, de toți muncitorii.

Evidențele arată că numai
primele două luni ale anului s-au 
irosit aproape 70 000 de ore/om din 
producție, datorită absențelor ne
motivate, învoirilor, concediilor fără 
plată etc. în realitate, volumul 
timpului nefolosit este mult mai 
mare, deoarece nu sînt cuprinse în 
calcul întîrzierile, orele pierdute 
datorită aprovizionării neritmice, 
lipsei de materii prime, materiale, 
piese și altele. Toate acestea sînt 
manifestări ale indisciplinei de 
producție, care, dacă ar fi înlătu
rate, ar influența pozitiv nivelul 
producției și productivității mun
cii în uzină, reducerea cheltuielilor 
de producție.

Care sînt „canalele" de irosirea 
timpului de lucru? Practic, ele pot 
fi „depistate”- pe întreg* parcdrsâl 
celor 480 de minute ale fiecărui 
schimb. Comitetul de partid al uzi
nei a făcut recent un sondaj pen
tru a stabili cît se pierde datorită 
întîrzierilor. Concluzia: în medie, 
7 minute. „Dar la aceste minute — 
arăta strungarul Laslo Emilian, — 
se adaugă timpul în care munci
torul își schimbă hainele și pre
gătește mașina. De la pontaj pînă 
la începerea efectivă a lucrului se 
pierd alte minute prețioase. Anu- 
miți muncitori chiar își spun: ce 
contează cîteva minute? Adunate 
însă la un loc, minutele de întir- 
ziere ale unor lucrători devin ore 
și chiar zile într-o lună".

Tot același sondaj a reliefat că 
și la plecarea din schimb se pier
de timp din producție. Unii între
rup lucrul cu 8—10 minute îna
inte. Mai mult chiar, la unele ma
șini, cînd se apropie ora termină
rii schimbului, nu se mai începe 
prelucrarea pieselor care necesită 
timp mai mult.

în acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii se 
pune un accent deosebit pe folo
sirea completă și productivă a 
timpului de lucru, aceasta consti
tuind una din căile principale de 
sporire a producției și productivi
tății muncii. în acest sens, la pro
punerea unor muncitori, comitetul

sindicatului și conducerea tehnico- 
administrativă au stabilit, între al
tele, ca pontajul la venirea în 
schimb și la terminarea acestuia să 
se facă în secții, în momentul cînd 
muncitorul începe sau încheie lu
crul.
'La atelierul carcase, în trimestrul 

IV al anului trecut și în primele 
două luni ale anului s-au pierdut 
din producție aproape 6 000 ore/om, 
ceea ce reprezintă echivalentul vo
lumului de muncă al atelierului 
timp de 8 zile. Cele mai multe sînt 
datorate absențelor nemotivate.

— Avem în atelierul nostru mun
citori cu vechime, bine pregătiți 
profesional, care sînt și foarte con
știincioși — spune tov. Ion Stan- 
ciu, șef de brigadă. Lăcătușul Ion

Gheorghe RADEL

ÎN ZIARUL DE AZI:

O Calificative la
adresa unor gos
podari din stați 
unîle balneo-
climaterice

Faptul divers
H „M a g n e ț i“

spirituali negii
jați: așezăminte
de cultură

*

H Sport
Pentru a 2-a oara con
secutiv finală româ
nească în C.C.E. Ia volei 
masculin

opinii

EFORTUL
MORAL

Relațiile dintre oa
meni sînt guvernate de 
morală, adică de un 
mănunchi de principii 
care țintesc în cele din 
urmă la buna înțelege
re. Ca această bună în
țelegere să se producă, 
nelezînd pe nimeni, o- 
mul e ținut să aibă o 
comportare statornicită 
de cîteva norme (cele 
mai multe nescrise), să 
pățească niște opreliști, 
să presteze fapte de 
bine, și mai ales să-și 
imagineze, alături de 
interesul lui, interesul

de Paul EVERAC

mai mare al colectivi
tății din care face par
te. Ca să nu le lezez 
prin fapta mea trebuie 
numaidccît să am în 
vedere ceea ce ne u- 

' nește, să fiu conștient 
că reprezentăm îm
preună un organism în 
care dacă unul func
ționează excesiv sau a- 
landala strică buna o- 
rînduire. De aceea ns 
comportăm amîndoi ca 
și cînd am fi în mod 
natural la fel de în
dreptățiți la viață, am 
înțelege cam în același

Noua hală de montaj a rulmenților de la uzina „Rulmentul" din Brașov
Foto : Agerpre»
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fel scopul existenței 
noastre și mijloacele de 
care ne putem folosi ca 
să trăim. Socialismul 
a lichidat, o dată cu 
proprietatea abuzivă, 
punctul de plecare al 
celor mai multe dintre 
dihoniile cu caracter 
privat și a curățat te
renul pentru așezarea 
unei morale noi. In- 
temeindu-se nu pe fac
tori mistici și pe sanc
țiuni transcendente, ci 
pe convenția dintre noi, 
oamenii, în vederea 
bunei înțelegeri dintre 
noi, morala noastră 
trebuie să aibă o exis
tență de neclintit. Clin- 
tirea ei într-un singur 
loc, fisurarea ei pot 
duce la derutarea sim
țului moral și tot ce 
edificăm în ființa noas
tră interioară, dacă nu 
avem o prea puterni
că fermitate, se pri
mejduiește. Ființa mo
rală e așa fel alcătuită 
în cît un singur exem
plu ostentativ-contra- 
riu așezării ei îi aduce 
atingere. Și atunci tre
buie să lupte, cu un 
efort sporit să aboleas
că sentimentul con- 
trarietății, să contraca
reze actele de încălca
re a moralei, să apere 
principiile ultragiate 
ale societății, principii 
în care continuă să 
creadă cu putere.

A fi moral într-un 
colectiv sau grup mo
ral nu este, după pă-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Indici noi
ai vieții cotidiene 
la Tirgu-Mureș

Intri, Ia amiază, în peisajul 
primăvăratic al Tîrgu Mureșului 
pe sub bolți incandescente. In
tr-adevăr, prevestind apropiatele 
erupții clorofiliene, anotimpul a 
aprins prelungi reflexe solare pe 
acoperișurile mozaicate, cu ori
ginale simetrii și arabescuri, care 
conferă farmecul și savoarea spe
cifică acestui străvechi oraș tran
silvănean.

Dacă vrei să pătrunzi cu ade
vărat în atmosfera contemporană 
a cetății de pe Mureș, în însuși 
„nucleul" dinamic al acestui 
„atom" urban, trebuie să faci 
neapărat un popas pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase, cel mai tînăr vlăstar 
al industriei tîrgu-mureșene.

anchetă printre fabricanți, 
negustori și consumatori

ducătorii. Dar comerțul ? „Nu prea 
avem reclamații". Am căutat, firește, 
să aflăm și părerea consumatorilor. „Ce 
spuneți despre berea blondă ?“ (care 
reprezintă 96 la sută din întreaga pro
ducție de bere).

De ce nu este 
întotdeauna 
bună berea?

Numeroasele investigații ne-au con
dus la o primă constatare : atunci 
cînd nu e bună, deficiențele pornesc 
chiar de la producție. Principala cau
ză o constituie fabricația berei după 
unele rețete de slabă calitate. STAS-ul 
datează de 14 ani. Dar de atunci sta
tul a făcut mari investiții pentru mo
dernizarea fabricilor de bere, majorit*-

tea lor au fost dotate cu utilaje și apa
ratură la. nivelul tehnicii celei mai a- 
vansate. Insă STAS-ul s-a menținut 
sacrosanct.

Cu cît berea are mai mult bioxid 
de carbon — spun specialiștii — cu 
atît e mai „plină", mai „băubilă". 
Stasul indică însă abia 0,28, în loc de 
0,32—0,35 cît ar fi normal. De ce ? 
„La stabilirea acestui indicator au lost 
luate ca punct de plecare posibili
tățile fabricilor vechi, cu reali
zări mai slabe; altfel, ele n-ar fi 
putut să respecte acest parametru". 
Și astfel au fost luate drept „etalon", 
după cum ni se explică la direcția ge
nerală de resort din Ministerul In
dustriei Alimentare, întreprinderi care, 
de fapt, nu țin pasul cu restul in
dustriei. Ce stimulent pot constitui in
dicatorii stabiliți pentru fabrici mari

Nicolae BRUJAN

Obiectivele primei etape au in
trat în producție de vreun 
an. Te întîmpină, deci, de la pri
mii pași geometria atît de spe
cifică, de cilindri și sfere, de ar
monice rotunjimi și curburi, a 
uriașelor retorte în care gazele 
naturale se prefac, prin com
plexe procese chimice, în pre
țioasa hrană a ogoarelor.

întîia veste pe care ți-o îm
părtășesc chimiștii de aici are ca
racterul sec al unui raport: pa
rametrii de funcționare proiectați 
au fost atinși și depășiți, oamenii 
au intrat pe făgașul firesc al u- 
nei producții bine strunite. Nu
mai că acest „făgaș firesc", acești 
parametri ai cotidianului, nu sînt 
sinonimi cu automulțumirea ți 
stagnarea, ci au un alt nume, mai 
acordat cu însuși dinamismul a- 
cestei ramuri modeme a indus
triei : căutarea. Se caută, se în
cearcă, se experimentează tot felul 
da soluții ți modalități — pen
tru folosirea de catalizatori ne
platnici, pentru îmbunătățirea 
tehnologiei la instalația de spă
lare finală a bioxidului de car
bon eto.

Alături — ți în paralel cu efor
turile chimiștilor — se desfă
șoară din plin lucrările etapei 
a doua a construcției. Lîngă li
niștea de laborator a camerelor 
de comandă, de unde se dirijează 
ți se verifică automat separările 
și sintezele chimice, forfota, zgo
motele, ritmul alert al șantierului.

— La sfîrșitul unei ierni destul 
de grele — ne spunea tovarășul 
Ștefan Tănăsescu, inginerul țef 
adjunct al întreprinderii de con
strucții și montaje — marea noas
tră satisfacție este că ritmul a 
fost menținut...

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

compozitorului Tiberiu Brediceanu
La Consiliul de Stat a avut loo 

sîmbătă dimineața solemnitatea în- 
minării ordinului „Meritul cultu
ral" clasa I compozitorului Tibe
riu Brediceanu, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 90 de ani.

înmînîndu-i înalta distincție, to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, l-a felicitat în 
numele C.C. al P.C.R., al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, pen
tru meritele sale deosebite în do
meniu) creației muzicale și activi
tatea îndelungată în slujba artei ro
mânești, urîndu-i multă sănătate și 
fericire personală.

A răspuns compozitorul Tiberiu 
Brediceanu: „Sînt adînc mișcat de 
înalta cinste ce mi se face astăzi 
prin acordarea de către Consiliul 
de Stat a unei atît de înalte dis
tincții. în decursul vieții mele 
m-am străduit — adesea în con
diții grele — să scot la iveală și să 
pun în lumină tezaurul muzicii ro
mânești. Cît de mare este bucuria

mea văzînd că astăzi arta și mu
zica românească se bucură de cea 
mai înaltă prețuire! Permiteți-mi, 
tovarășe președinte, ca o dată cu 
mulțumirile pe care le adresez 
Domniei Voastre, să aduc — ca cel 
mai vîrstnic cercetător în viață al 
folclorului românesc — mulțumirile 
mele cele mai fierbinți partidului 
și guvernului pentru semnul de 
înaltă prețuire ce mi-1 arată și care 
pentru mine înseamnă încununarea 
unei îndelungate vieți, închinate 
cauzei muzicii românești".

La solemnitate au luat parte 
Constanța Crăciun și Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ion Stoian, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., compozitori, folcloriști, mu
zicologi.

(Agerpres)

ȚĂRILE NORDICE
și securitatea
europeana

„Periferia' europeană liniștită’ se 
află în mișcare. Acel curent ce 
străbate Europa în toate sensurile, 
generat de preocuparea pentru a- 
sigurarea securității bătrînului nos
tru continent, se face tot măi simțit 
și în Scandinavia. Lărgirea ariei de 
preocupări a diplomației acestor 
țări, înmulțirea luărilor de poziție 
ale reprezentanților diferitelor or
ganizații și partide în favoarea co
operării general-europene sînt 
semne că peninsula scandinavă nu 
este nici ea ocolită de cursul eve
nimentelor mondiale, că și aici

Telegramă
Excelenței Sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste România

viața ridică probleme care nece
sită o nouă abordare, conformă cu 
interesele păcii și securității.

întîlnindu-se în numeroase punc
te comune, aceste probleme sînt 
diferite de la țară la țară. Lucru 
explicabil deoarece unității geo
grafice Scandinavia, nu-i cores
punde și o unitate politică. Cursul 
politic al țărilor scandinave, ade
sea asemănător, a fost fărîmițat, 
ca și în alte părți ale lumii, în anii 
„războiului rece" promovat de 
cercurile imperialiste. A apărut 
după război aspectul unui conglo
merat în care s-au ciocnit linii po
litice sensibil diferite. Unele din 
aceste țări .— Danemarca, Norve
gia și Islanda — au intrat în 
N.A.T.O. Suedia și-a păstrat tradi
ționala neutralitate, iar Finlanda 
'a urmat o politică de neanga- 
jare.

BUCUREȘTI

„N. A. T. 0. — FACTOR
DE DIVIZIUNE1'

Mulțumim Excelenței Voastre pentru mesajul de 
binevoit să ni-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale 
și vă exprimăm urările noastre sincere pentru fericirea dv. personală 
și prosperitatea țării.

urări pe care ați 
a regatului nostru

HASSAN II 
Regele Marocului

Atragerea în 1949 a Danemarcei, 
Norvegiei și Islandei în pactul a- 
tlantic s-a făcut sub presiunea Sta-

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Calificative la adresa unor

Un mare număr de oameni ai muncii din țara noastră își y.

ților necazuri.
Publicăm mai jos cîteva din aceste scrisori.
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Zamfir GOSPODARII
Pașcani

economice —

— castrul roman de la Bi- 
volari,
Mircea

întemeiat

că trebuie să merg în- 
stațiun'e de munte, în 
martie, cînd timpul 
încă instabil. Dat 

i avut ce regreta. .Ne-a

în stațiunea Călimănești 
și în împrejurimi sînt mul
te lucruri demne de vizi
tat : vestigii ale trecutului

• "N-am fost

mulțumesc gazdelor pentru condițiile optime de tratament și 
odihnă oferite. Primim însă și corespondențe care semna- 
lează existența în stațiuni a unor lipsuri ce provoacă oaspe-

petrec concediul în stațiunile cu eficiență terapeutică de pe 
Valea Oltului, din regiunile NIureș-Autonomă Maghiară, Ba- 
cău. Banat etc. în scrisorile trimise redacției, mulți vizitatori

APTUL

VERS
Nesăbuință 
la volan

Comuna Robănești (Balș). Un 
autoturism în viteză de bolid tra
versează șoseaua în diagonală. O 
căruță staționată reglementar este 
izbită în plin. Aflați alături, Elena 
Popa este lovită mortal, iar lui 
Ștefan Boroi — fracturate am
bele picioare. Un om își pierde 
viața, iar altul este accidentat 
grav. De ce ? Pentru că lui loan 
Ragea, șoferul autoturismului 
1-GL.-745, care aparține școlii de 
șoferi din Calați (!!), îi place vi
teza. O „pasiune" (mai concret 
— boală) care, după cum se 
vede, este plătită cu victime 
omenești.

Rătăcit 
printre 
dascăli

Păstrăm dascălilor noștri o a- 
mintire de neșters. Iată însă un 
individ care întinează nobila 
profesie de educator : loan Fri- 
dolin Klein, directorul unei școli 
generale de 8 ani din Timișoa
ra. Numit președinte al comisiei 
de examinare pentru elevii din 
clasa a Xl-a, curs fără frecvență 
(sesiunea ianuarie—martie) la li
ceul nr. 1 din Lugoj, el trebuia 
să vegheze asupra obiectivității 
examinărilor. Ce a făcut însă 
președintele comisiei ? Călcînd 
în picioare orice principii mora
le și profesionale, I. F. Klein 
propunea elevelor legături amo
roase în schimbul modificării 
notelor obținute la lucrările scri
se. Preocupările sale antididac- 
tice au fost descoperite. „Educa
torul" urmează să-și primească 
pedeapsa.

Indicatoare
Dacă treceți prin Cluj și vă 

miră lipsa indicatoarelor ru
tiere care să reglementeze cir
culația pe străzi, să nu dați 
vina pe gospodarii orașului. 
Iată cum stau lucrurile: Sec
ția de gospodărire comunală 
a Sfatului popular orășenesc 
Cluj a respins de curînd 700 
indicatoare rutiere executate 
de întreprinderea de industrie 
locală din Brașov, pentru că 
erau necorespunzătoare. Și 
așa, aceste indicatoare, în loc 
să semnalizeze „la dreapta", 
„sens giratoriu", „trecerea o- 
prită" etc., indică întreprinde
rea executoare ca „loc de par
care" a proastei calități.

Sfatul popular regional 
nat a trimis cu recomandata 
nr. 1808 din 29. XII. 1966 către 
Sfatul popular al raionului Or
șova un plic cu diverse acte 
și adrese care cereau o rezol
vare urgentă. La 30.XII.1966, 
plicul a sosit la oficiul P.T.T.R. 
al orașului Orșova. Și drumul 
de aici la destinatar l-a făcut 
în... trei luni, in acest timp, 
plicul a stat frumușel in bi
roul dirigintei Eugenia Mihuț. 
De aici a fost ridicat de un sa
lariat al sfatului. Solicitată să 
explice această situație, diri
ginta oficiului a răspuns: „Nu 
am avut timp să vin personal 
să aduc scrisoarea și să justi
fic întirzierea ei". Există oare 
vreo justificare? Altceva, da: 
nepăsare și dezinteres. Și a- 
cestea nu se justifică; se sanc
ționează.

practice = 
230000 lei

Prima parte a egalității este 
vizibilă, se găsește scrisă pe o 
reclamă luminoasă, sus, pe 
unu] din blocurile bară din 
Piața Unirii din Iași. Dar, este 
greu de citit, pentru că blocul 
respectiv este ascuns între al
te clădiri înalte.

I.C.R.M.-Iași aici a găsit de 
cuviință să instaleze faimoasa 
firmă Este o reclamă uriașă >. 
peste 45 metri lungirne și peste 
4 metri înălțime. Un mare 
număr de meșteri de la 
„RECOM“-București lucrează 
la ea de pe data de 4 octom
brie 1965 și * tot nu au mai 
pus-o în funcțiune. Și dacă va 
funcționa se vor amortiza 
cei 230 000 lei cît costă re
clama ? Cine poate ști. Cei 
care au aprobat o asemenea 
reclamă și au amplasat-o în 
condițiile arătate nu s-au gîn- 
dit la așa ceva. Așa că au a- 
runcat banii statului în vînt.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DIN1CA 

sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CU

Chemarea primăverii în Parcul Pădurea Băneasa: „Panselufe albăstrele..." nu în cîntec ci pe 
ronduri și straturi FotoriM. Cioc

@ Obsesia piure- 
ului de cartofi

Stațiunea Govora dispu- t,â 
ne de suficiente posibilități 
pentru a asigura tuturor 
■vizitatorilor condiții bune 
de odihnă și tratament. 
Dacă se mai nasc discuții 
în legătură cu cazarea, vina 
o poartă salariații biroului 
respectiv care repartizează 
camerele de la etajele su
perioare unor oameni mai 
în vîrstă și suferinzi, iar 
încăperile de la parterul 
pavilioanelor, le oferă celor 
mai în putere. După ce cri
teriu se fac oare aceste re
partizări ? Poate știe con
ducerea stațiunii că eu 
n-anr reușit să aflu în cele 
optsprezece zile cît am stat 
acolo.

Și altă ciudățenie. Vila 
nr. 2 are lift dar din moti
ve de economie, după o 
numită oră.

Meniurile întocmite 
dieteticîeriii stațiunilor 
distingeau prin lipsa lor
varietate. Zilnic consumam 
la cantina vilei nr. 3 „spe
cialitatea" casei: piure de 
cartofi și salată de sfeclă 
roșie. Mă întrebam cum de 
nu se plictisesc bucătarii să 
pregătească aproape în fie
care zi' același fel de mîn- 
care ? De consumatori să 
nu mai vorbim 1 Știu că gos
podarii stațiunii întîmpină 
mari greutăți cu aprovizio
narea. I.R.I.C.-Pitești și 
I.C.R.A.-Rm. Vîlcea nu-și 
respectă întotdeauna con
tactele încheiate cu între
prinderea balneară. I.C.I.L.- 
Pitești nu trimite la timp 
produsele lactate contracta
te. Uneoț brînza de vaci și 
iaurtul nu îndeplinesc con
dițiile calitative cerute. Cred 
că în asemenea situații tre
buie să intervină, pentru 
înlăturarea greutăților, sfa- 

popular regional.
Ing. loan CHIVU
București

de apă și canalizare. Con
structorii însă nu țin seamă 
de nimic. înaintează destul 
de încet și calitatea lucră
rilor lașă de dorit. Condu
cerea. stațiunii,, a intervenit 
de ’Cîteva' ori-bi TJRiG. pen
tru a grăbi mersul ' lucrări
lor dar fără nici un rezul
tat.

Se tergiversează nejusti
ficat de mult terminarea 
noii policlinici, dată numai 
parțial în funcțiune. Dacă 
intrăm în sezonul „de vîrf" 
în această situație, se vor 
ivi destule greutăți în ce 
privește asistența medicală.

Așa cum remarcau mulți 
vizitatori, activitatea cul
turală este săracă. Numai 

' filmele mai alungă monoto
nia după-amiezelor. De 
multă vreme n-au mai ve
nit în stațiune formații ar

am depășit cheltuielile la 
combustibil". Dar este nor
mală această situație ? . Ce 
părere au sfatul popular 
regional și Ministerul Să- 

. nățății și Prevederilor Socia- 
r^le^țre fac și reclamă sta- 

■'î. îțiuiCî? Doar nimeni nu vine 
la Geoagiu pentru „frigo- 
terapie".

Vasile IFTIMIE 
Suceava

„mai marun 
fă “—turismul

Semințe de flori și legume
Pentinl satisfacerea cerințelor, populației, între

prinderea regională Agrosem-București a pus în 
vinzare. la magazinele sale, din str. 30 Decembrie, 
B-dul Hristo Botev și Hala Obor un bogat sorti
ment de semințe de legume și flori. Amatorii de 
grădinărit își pot procura de .aici și cepe de .gla- 
diole și tuberoze, precum și semințe de ierburi 
perene.i-Cantități mai mari se livrează de la de- 
pozitulșlin Șoseaua Cclentina nr. 242, raionul 1 
Mai. Pliita se face atît în numerar cit și prin v.b 
ramentS

ON 1IUI0R PEMII GOSPODINE
In magazinele de legume și fructe s-au. pus în . 

vinzare cantități însemnate de'ceapă deshidratată 
cu aceleași calități la gătit ca și ceapa proas
pătă. Folosirea de către gospodine a cepei deshi
dratate prezintă itiumeroase- avantaje: economie 
ddf 'Sfiațiu la depdzțipre, economie de timp la gă- . 
țtf'; fiu necesită efQX'tlțVi lă preparare, ceapa fiind 
curățiită și tăiată: Deosebit de-important este, și 
ja.pț;iilAcă ceapa :.deșhidratată poate fi păstrată in 
■inline'(Condiții tirfip ițțdelungăb Prețul este con
venabil, 100 gr."de ceapă'deshidratată, ambalată 
în pungă de polietilenă, costă 3,25 lei și repre
zintă echivalentul a 1 200 gr. de ceapă proaspătă.

Nimeni din conducerea 
stațiunii n-a ■ venit să vadă 
cum sînt întreținute came
rele, să controleze munca 
personalului de serviciu.

Nesocotind Cele mai ele
mentare npnne, nu .- numai 
ale ospitalității dar și pro-r 
fesionale, mi-au lăsat im- 

j -presia că inujțșînt binevenit 
în stațiune. Am plecat cu 
două zile mai înainte.

Intenționam să trec ob
servațiile mele în condica 
de sugestii , și reclamatii 
dar, curios, ea dispăruse 
chiar la sfîrșitul seriei. Să 
se fi simțit gazdele cu 
musca pe căciulă ?

® Am fost tratați 
ca oaspeți aș
teptați

tistice profesioniste. Cu a- 
jutoiuj comitetului regional 
pentru cultură și artă s-ar 
putea organiza în tot cursul 
anului manifestări artistice 
de calitate — expoziții, 
concerte, simpozioane etc. 
care să stîrnească interesul 
tuturor vizitatorilor.

Virgil CRISTESCU
Borsec

@ Venițî la Geoa< 
giu să tremu 
rați!

e Domnia no
roiului

Locuiesc la Borsec. în 
calitatea mea de farmacist 
am prilejul să aud păreri 
ale vizitatorilor în legătură 
cu viață din stațiune. Unii 
apreciază în mod deosebit 
condițiile de cazare, alții 
laudă activitatea persona
lului medico-sanitar sau se 
declară mulțumiți cu mîn- 
carea oferită. Cei cu care 
stau de vorbă aduc însă în 
discuție și unele probleme 
care nu și-au găsit încă re
zolvarea.

T.R.C.-Mureș Autonomă 
Maghiară execută în sta
țiune lucrări de canalizare. 
Ploile au împrăștiat pămîn- 
tul în toată stațiunea. Dru
murile și aleile principale 
sînt pline de noroi. Nu se 
poate trece la amenajarea 
lor pînă nu se termină 
branșamentele la rețeaua

Aflînd din anunțul Mi
nisterului Sănătății și Pre-. 
vederilor Sociale, ' publicat 
acum cîtva timp în presă, 
că băile termale Geoagiu 
sînt deschise și în sezonul 
rece, m-am grăbit să-mi 
procur bilete pentru aceas
tă stațiune. După un drum 
lung și obositor, iată-ne în 
fața administrației. Sîntem 
trimiși la vizita medicală, 
dar n-are cine să ne con
sulte. Medicul lipsește : „E 
la ședință la Orăștie" spu
ne o soră ; „o fi la nuntă" 
presupune alta. Aproape 60 
de persoane, zgribulite de 
frig și de oboseală, Stau 
derutate în fața cabinetu
lui medical.

Cită nepăsare și lipsă de. 
respect pentru cei veniți, ■ 
să-și îngrijească sănătatea 1 
Medicul a venit de-abia 
după două zile, pe la, ora 
prînzului. Cînd am început 
seria băilor, alte neplăceri, 
în anticamera unde ne 
dezbrăcăm, era frig că a- 
fară. Halatele și cearșeăfu- 
rile nu le puteam folosi 
pentru că erau ude și '.mur- • ■ ., > 
dare. ....

Nici în cameră nu-1-"era 
cald. Primeam lemne pm., 
ține și verzi. Eram obligați- ' r; 
să stăm mai mult în pat,' 
acoperiți cu trei pături, La 
reclamațiile noastre ni se 
dădea veșnicul răspims : 
„Trebuie să înțelegeți,”1 to
varăși, că în luna ianuarie

mînăstirea Cozia lui 
cel Bătrîn, schitul 

de pe insula Ostrov, ctito
ria iui Neagoe Basarab și a 
doamnei sale Despina, bi
serica clădită pe timpul lui 
Ștefan Cantacuzino — sau 
mărturii ale prezentului : 
șantierul hidrocentralei de 
pe Lotru,. Uzina de produ
se sodice de la Govora și 
altele.

Se .găsesc mulți amatori 
să le viziteze numai că sînt 
lipsiți de cele mai elemen
tare îndrumări. Nu există 
îndreptare turistice, pliante 
sau hărți, care să arate vi
zitatorilor drumul spre a- 
cele locuri. Trece probabil 
drept o problemă prea mă-, 
runtă -ca să merite atenție. 
Dar* oaspeții stațiunii sîn 
de altă părere.

Gh. 1SPAȘ0IU 
Riti. Vîlcea

Anul acesta mi-am pe
trecut concediul de odihnă 
împreună cu familia la Pre
deal. Nu etani prea încîn- 
tată . ...................
tr-o 
luna 
este 
ri-șm 
impresionat atenția care ni 
s-a acordat chiar de la so-

sirea în stațiune. La servi- 
■ ciul de cazare am
tniți, într-adevăr, 

, oaspeți așteptați, 
fost cazați la vila 
cioara", proaspăt 
și înzestrată cu 
nou, care- ne-a oferit con
fortul corespunzător. Am 

..'fost plăcut surprinși de fap
tul că gazdele noastre — 
din dorința de a ne face 
șederea în stațiune cît mai 
agreabilă — se interesau 
chiar și de unele lucruri de 
amănunt, care în mod o- 
bișnuit pot scăpa atenției, 
în stațiune sînt mai multe 
cantine, dar salariații servi
ciului de cazare, ținînd sea
ma că' am venit împreună 
cu copiii, ne-au repartizat 
la cantina nr. 2, cea mai a- 
pzopiată de vila noastră. 
Serviciul la cantină ne-a 

. dovedit aceeași grijă față de 
vizitatori. i

Ospitalitatea gazdelor s-a 
manifestat și în organizarea 
timpului nostru liber. în a- 
fără de programele intere
sante și atractive ale casei 
de cultură s-au organizat 
excursii la Sinaia, Brașov, 
Bran, Sibiu.

De la Predeal ne-am în
tors astfel nu numai recon
fortați dar și cu amintiri 
plăcute despre gazde.

fost pri- 
ca niște 
Noi arn 
„Ialomi- 
renovată 
mobiliet

binevenit în 
stațiune

Comerțului Interior și Centrotx-.op, se 
spune, de pildă . „Berea trebuie trans
portata și depozitată la o temperatură 
medie de 10°C; seara, la terrhinarea 
lucrului, trebuie să se, introducă un 
curent de apă pe conductele care duc 
la cana (berea fiind bogată în sub
stanțe zaharoase și albuminoase, de
vine mediu ușor fermentabil) ; de ase
menea, restaurantele mari au obligația 
să facă întreținerea specială a cou- 
ductelor de două ori pe săptămînă; 
berea nu trebuie să fie ținută la soa
re..." Sînt peste 30 de asemenea pre
vederi.

Ce se întîmplă în realitate ? Berea 
de la Grivița, de pildă, călătorește 
pînă la Craîova, Tg.-Jiu, Deva, în va
goane de marfă, deși de ani de zile se 
discută despre transportarea ei în 
autocisterne izoterme sau în vase me
talice (care nu permit degajarea bio
xidului de carbon). Ajunsă în stațiile 
de îmbuteliere, degradarea continuă, 
întrucît stațiile sînt dotate, 'în majori
tatea cazurilor, cu instalații rudimen
tare.

Mari neglijențe există și în ce pri
vește desfacerea. în. cursul unui tur 
de o singură oră prin București, am 
avut ocazia să numărăm 32 de unități 
ale alimentației publice care aveau 
expuse butoaiele sau lăzile cu sticle 
de bere pe trotuar, în bătaia soarelui. 
Tot astfel, la un control efectuat de 
către fabrica de bere Rahova în uni
tățile beneficiare, au fost găsite în 
culpă 18 restaurante și bufete : „Tuș- 
nad“, „Cotești", „Giurgiului", „Trei 
brazi" etc.

Pe de altă parte, nu se asigură întreți
nerea instalațiilor prin care se servește 
berea. La expresul „Patria" — al cărui 
automat distribuie într-o singură lună 
100 000 de pahare cu bere — respon
sabilul D. Chira^ne-a spus „confiden
țial" că, uneori, acesta nu e curățat 
decît la o lună. De ce ? „Costă mult 
operația, cam 200 de lei..." La bufetul 
„Vișina" din Piața 1 Mai, răspunsul 
responsabilului Vasile Pietrăreanu 
de-a dreptul ne-a uluit. Aici operația 
se face din 8 în 8 luni 1

Care este explicația unor asemenea 
abuzuri? Fără îndoială, aceea că berea 
este privită, în foarte multe unități de 
alimentație publică, ca un fel de in
trus. Pe motiv că este mai ieftină de
cît vinul, marea majoritate a unităților 
consideră desfacerea berei ca o înde
letnicire nerentabilă. Și atunci, din 
momentul cînd un consumator soli
cită. nu vin, ci bere, întîlnește privirea 
încărcată de dispreț și aroganță a 
chelnerului, care are o adevărată sa
tisfacție cînd poate spune : ,,N;avem“ 
(răspuns de a ’cărui sinceritate trebuie 
de multe .ori să te îndoiești, mai ales 
văzînd că, în timp ce pentru consu
matori berea „s-a isprăvit", ea reapare 
pentru vreunul dintre chelnerii care-și 
ia masa într-un .colț, cu sticluțele de 
bere în față).

Această optică, această desconside
rare a unui produs atît de solicitat își 
pune amprenta asupra întregii opera
ții de desfacere a berei — de la felul 
cum este transportată și depozitată 
pînă la servire. Dacă la simpla co
mandă, chelnerul te coboară rapid pe 
scara valorilor, faptul nu poate fi lip
sit de legătura cu slabul interes al res
ponsabilului, care lasă butoaiele și ț ' • 
clele în soare, nu spală cu lunile' y 
stalațiile etc.

Berea e un produs deosebit de soli
citat. Investițiile care se fac în fiecare 
an pentru sporirea capacităților de 
producție, pentru dotarea fabricilor cu 
instalații costisitoare, în bună parte 
din import, îndrituiesc pe cetățeni să 
pretindă o calitate mult mai bună, 
și în special constantă, a acestei bău
turi tradiționale. Ministerul Industriei 
Alimentare, Ministerul Comerțului In
terior, Centrocoop împreună cu Con
siliul Superior al Agriculturii trebuie 
să analizeze problema cu toată seriozi
tatea, dovedind, prin măsuri cores
punzătoare, că înțeleg să răspundă 
cum se cuvine exigențelor publicului.

ca Rahova ori Grivița din București, 
sau pentru cele din Bacău, Azuga, Ti
mișoara, care dispun de cele mai mo
derne instalații pentru fermentație și 
au condiții să realizeze, în mod cu
rent, o concentrație corespunzătoare ? 
STAS-ul .însă e larg;, îngăduitor.

Consumatorii reproșează, de multe 
ori, că berea care li se servește nu 
este proaspătă. Intr-adevăr, așa este. 
Stabilitatea coloidală, care conferă 
tocmai prospețimea, este mult prea 
mică : doar 10 zile vara și 12 zile 
iarna. Rezolvarea unei asemenea pro- < ......
bleme era, în fond, de competența " de la. Grivița, de pildă, călătorește 
Institutului' de cercetări alimentare, A 
avut institutul astfel de preocupări ? 
Nu se poate spune că nu. Dar, de... 
5 ani, de cînd și-a înscris, această 
temă în planul de cercetări, n-a 
încă nici un răspuns industriei 1

De maximă importanță pentru 
bricația berei este asigurarea 
temperaturi scăzute pe tot fluxul 
nologic. Cîteva grade în plus sau în 
minus față de temperatura optimă de 
dezvoltare a fermentației alcoolice 
poate duce la degradarea întregii șar
je. Ca să-și asigure „frigul" necesar, 
multe fabrici trebuie, să recurgă însă 
la tot felul de improvizații. Lipsesc, 
îndeosebi, compresoarele — cum se 
întîmplă la fabricile din Iași, Tr. Se
verin, P. Neamț. în același timp, la 
Cluj, P. Neamț, Solca-Rădăuți, Iași, Tr. 
Severin se lucrează tot cu budane din 
lemn ; mai peste tot, actualul sistem 
de spălare și parafinare a butoaielor 
e de mult depășit. Cu toate că se 
cheltuiesc milioane de lei pentru mo
dernizarea producției, e de neînțeles 
de ce se trece cu atîta ușurință peste 
probleme mărunte în fond, dar esen
țiale.

Calitatea berei e afectată și de unele 
deficiențe de ordin organizatoric. Lip
sa unei colaborări eficiente între Mi
nisterul Industriei Alimentare și orga
nele din agricultură a dus la mari 
neajunsuri în ce privește asigurarea 
bazei de materii prime — în speță a 
orzoaicei. Așa cum s-a arătat, capaci
tatea de producție a fabricilor de bere 
a crescut considerabil (deși, trebuie 
spus, e încă sub nivelul cerințelor). 
Dar întreprinderile nu dispun de în
tregul necesar de orzoaică. Proporția 
în care se folosește această materie 
primă, care conferă berei multe dintre 
însușirile despre care vorbesc degus
tătorii, variază abia între 30—40 la 
sută, în rest folosi ndu-se orz și ce
reale nemalțificate. în mod legitim se 
pune întrebarea : cp.ap întreprinș Mi
nisterul Industriei 'Alimentare, Con
siliul Superior al Agriculturii și în 
ultima' vreme șr uniunile- cooperatiste 
pentru asigurarea necesarului de or
zoaică al industriei de bere ?

Chiar și atunci însă, cînd fabricile 
au la dispoziție cantități suficiente de 
orzoaică — cum este anul acesta ca
zul fabricii din Azuga — ele nu o fo
losesc. Explicația ? „Orzoaica e mai 
scumpă". Și, în fața unui asemenea 
argument, ministerul abdică de la a- 
plicarea propriilor sale indicații.

Așadar, există inegalități și variații 
în calitatea berei încă de la ieșirea bu
toaielor pe poarta fabricii. Dar, din 
păcate, alterarea, scăderea acesteia 
continuă, și încă vertiginos

. ’ ■ MJț'

în primul rînd, transportul rămîne 
capitolul cel mai deficitar. în instruc
țiunile comune, elaborate de Ministe
rul Industriei Alimentare, Ministerul

Gecrgsfci IACOB 
București

La recomandarea. medi-. 
cului; mi'-am petrecut și. ă- 

’ nul acesta cbncediul la' 
Sîngebrz. Gazdele au ma
nifestat 'față de mine, ca1- ■ 
și în alți ani, aceeași , lipsă- ■ 
de grijă, aceeași nepăsare. 
Nemulțumirile au început, 
chiar de la biroul de caza
re. Cu toate protestele 
mele, mi s-a' repartizat o 
mansardă, nr. 23, unde lu
mina nu pătrunde. în ‘ Ioc 
de geam, cîteva bucăți de 
sticlă prăfuite.* Nu aveam 
apă curentă ’ în încăpere, 
iar mobilierul vechi și să-; 
răcăcios îi"- dădea uri "*aer 
trist,''mohorît. . '

Aș fi fost mulțumit dacă , 
cel puțin s-ar- fi făcut in 
cameră curățenie cum tr,e- .. 
buie ■ praful stătea înșă pe 
mobilier de două degete țar . 
lenjeria de pat nu a fost 
schimbată nici măcar o dată 
în cele optsprezece zile cît 
am stat la Sîngeorz.

ir v
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.rerea mea, un efort, *ci 
o stare firească. Nu tre
buie să-ți faci mari sil
nicii ca să te adaptezi 
moralei; care este con
venția cea mai bună a 
vieții grupului. Morala 
nu presupune nici 

'schivnicie, nici- abnega
ție dusă la exceS"; Și' nici 
un fel de exces în ge
neral. Ea presupune 
numai o bună conlu
crare și conviețuire pe 
bază. unor principii u- 
hanim, admise și care 
sînt, într-un fel, natu-

■ , rale.
Efortul moral începe 

■ în -momentul cînd ală
turi da tine se produce . 

.p. derilmare, g; deijfv.e- , 
. dâre,.,îij.,,balanța rnora-', 

leș. . Atunci .cînd e» • - 
, chilibrul se rupe în- 

ț'tr-ifn loc și locul aces
ta" te 'cuprinde și pe 
tine, îți trebuie, so
cotesc, o forță mai 
mare să rămîi neclintit. 
O forță mai mare decît 
cea obișnuită, naturală. 
O forță proporțională 

,. cu gradul dezechilibru
lui,-. al perturbației.

Am să dau, în acest 
sens, un exemplu. Lu
crezi într-un parchet 
de pădure, după nor
mele tarifare. Ai tăiat, 
ai corhănit, ai fasonat, 
în fine ai făcut toate 

• operațiile din nomencla-

tor pentru care te an
gajaseși, în condiții 
care? cel puțin clima
teric, . nu au fost tot
deauna optime. Și iată 
că într-o zi șeful de 
echipă, rupînd echili
brul contractual,. îți pu
ne la plată mai puțini 
metri-steri decît ai rea
lizat, ori îți scurtează 
drumul pe care ai cor- 
hănit, ori te înșală în 
alt chip din condei, 
păgubindu-te. Paguba 
nu e numai materială. 

■S-a lezat, lucru grav, 
inestimabil, ceva din 
simțul tău de dreptate. 
Un anume echilibru 
e amenințat, chiar dacă 
respectivul șef de echi
pă face operațiunea 
,asta ca să se asigure 
împotriva unor pierderi 

■ fortuite. Dar tu te-ai
Angajat pentru o mun
că, tu
munca, ți se cuvine — 
așa cum prevăd legile 
Statului — remunera
ția pînă la centimă. 
Un leu neacordat ,e o 
daună, un atac la mo
rală. Și dacă acest a- . 
tac se întîmplă, tre
buie să fii moral nu în 
sens primar, ci de.

, două ori mai moral, ca 
. să poți rămîne neafec

tat în principiile tale.
Dacă- acum șeful de ' 

echipă, în timp ce te 
defavorizează pe tine, 
favorizează pe un altul,

ai îndeplinit

pe criterii de nepotism, 
lucrul devine și mai iz- 

■ bitof, efortul nioral și 
mai mare, De he — te 
gîndești — să ’ia de la 
mine și să-i pună lui ? 
Nu ’funcționăm toți 
după aceeași lege ? Și 
trebuie să fii de trei ori 
mai puternic să nu te 
clintești — și, mai a- 
les, să provoci restabi
lirea echilibrului mo
ral, curățarea princi
piului de impurități.

Dar să zicem că — 
așa cum e firesc — șe
ful de echipă a fost 
prins cu mîța-n sac, că 
adică el țe încondeia ca 
să fraudeze, să-și facă 
o casă în sat, să se îm
brace somptuos, să tră
iască vesel. Că lucru! 
acesta îl făcea de obi
cei și că o sumă de 
oameni,' victime ca și 
tine, îl tolerau cu pa
sivitate săli căptâii să-i 
cîștige ..înti'-un fel .com
plezența. Ți-ar fi poate 
mai comod să te lași 
copleșit fiindcă acum îți 
trebuie, figurat'vorbind, 
de patru ori1 iriai mult 
efort moral "că hă; te ții 
tare. Dar tu ai mereu 
convingerea că ești 
drept și cinstit, cum au 

. fost părinții și moșii tăi. 
Și mai'-încolo ai speran- 

■ ța că- această anomalie.
această pecingine pe' 
trupul, morâlpi.va‘ fi așa- 

- ,nață atunci cînd, ală-

turi de ceilalți, o vei 
combate și tu, prin 
mijloace sociale puter
nice, spre triumful 
dreptății.

Dar dacă acum șe
ful de echipă, desco
perit, dat îh vileag, 
in loc să dezdăune- 
ze morala crunt ul-

■ tragiată. e trimis să 
zicem disciplinar în alt 
parchet forestier, nou 
teritoriu pentru aceleași 
vechi practici luate, de 
la început, trebuie să fii 
de cinci ori mai tare 
în îndîrjirea de a lua și 
tu lucrurile de la capăt, 
în încercarea de a res
tabili ordinea moralei 
afectate de acest nou 
act antisocial. Și nici 
după ce șeful de echi
pă, ispășindu-și legiuita 
pedeapsă pentru fapta 
făi'ă de lege, este, prin- 
tr-o excepție monstruoa
să, reangajat în același 
loc de un șef de ocol la 
fel de -dubios, tu nu-ți 
pierzi cumpăna dreap
tă a principiilor și ră- 
mîi tenace, în munca 
ta, în rîvna ta de mai 
bine, nedoborît, tnili-

■ tant I
De unde îți iei ne

clintirea în combate
rea acestor acte și stări? 
Am să-ți spun eu de 
unde ți-o iei. de unde 
poți să ți-o iei: din 
credința că fiecare act 
de morală asanează,

că fiecare gest moral 
însămînțează un altul, 
că cei care fac efortul 
moral de a îndrepta 
răul sînt mulți și vor 
fi și mai mulți, cînd 
te vei afirma activ 
printre ei, luptînd cu 
inerția și cu conta
giunea sufletelor mola
tice și a celor decăzute. 
Din sentimentul că din
colo de mîzga tembeli
lor, a coțcariloi de oca
zie sau a rechinilor de 
obicei, țara este o per
manență care stă pe 
niște baze morale 
adinei, pe un simț fun
ciar al dreptății și al 
omeniei, care trebuie 
servit și apărat conti
nuu. Pentru această 
permanență a trecutu
lui, pentru această 
plămadă a prezentului, 
pentru această spe
ranță a viitorului, e- 
fortul moral se cuvi
ne făcut de patru, de 
cinci și chiar de zece și • 
de o sută de ori, tre- 
cînd mereu la coptra- , 
ofensivă și conrbătînd 
din răsputeri aberațiile 
si proastele năravuri, 
fiindcă efortul activ 
de a fi drept și de a 
nu lăsa pe alții să fie 
strîmbi servește o față 
pilduitoare, după păre
rea mea adevărata, no
bila. înalta față a so
cialismului de pe me
leagurile noastre. |

i z
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 PRINCIPALUL OBIEC

TIV— CALITATEA ACTI
VITĂȚII ECONOMICE

I ’ Din primele zile ale a- 
: nului, comitetul de partid 

a adoptat un plan de mă-
■ suri privind aplicarea sar

cinilor trasate de plenara 
i C.C. Comitetul de partid a 
I dezbătut mijloacele de re- 
I ducere a consumului spe- 
i cific de metal, iar comite

tul sindicatului și comite
tul U.T.C. au analizat în 
comun desfășurarea cursu- 

' rilor de ridicare a califi- 
I carii. Problemele per

fecționării organizării pro
ducției au fost trecute la 
loc de frunte pe agenda or- 
ganizației de partid.

Rezultate bune a dat dez
baterea într-o plenară lăr
gită a comitetului de par- 

1 tid a aportului comuniș- 
I tilor din serviciile con- 

, 1 structor șef și tehnic, pre- 
\ șum și din sculărie la 

promovarea procedeelor 
tehnologice moderne. A 

. fost stabilit cu acest pri
lej un ansamblu de măsuri 
privind compararea, perio
dică a produselor uzinei cu 

I tot ce apare nou în tehnica 
industrială.

'■[ Planuri se fao, desigur, 
peste tot. Numărul și chiar 
calitatea lor este însă de
parte de a spune totul. Ho- 
tărîtor e felul în care sînt 
aplicate. în această ordine 
de idei merită relevate două 
acțiuni puternic sprijinite 
de organizația de partid 

i de la „Independența" și 
I despre care auzisem în 
I prealabil aprecieri pozitive 

din partea tovarășului MA- 
' RIN DECU, șeful secției e- 

^pnomice a Comitetului re- 
I ional de partid Brașov. 
I i'rima se referă la folosirea 
i metodei denumite „drumul 
I critic". Este vorba, în esen

ță, de analizarea aprofun
dată a procesului tehnologic 
pe baza unui studiu minu
țios al fiecărei operații cu 

! scopul de a trage concluzii 
privind folosirea deplină a 
capacităților de producție, 
a timpului de lucru.

, [■' • A doua constă în re
examinarea de către un

! colectiv de specialiști din 
uzină a tuturor proiectelor

' tehnice primite din partea 
I diferiților beneficiari sau 

a unor institute de proiec
tare ; în acest fel s-au 
putut face, într-un șir de

| SE ÎNAINTEAZĂ.
| DAR ÎN CE RITM ?

De la plenara din decem
brie a C.C. au trecut 
mai bine de trei luni.

Ce rezultate s-au obți
nut în acest răstimp ? în 
condițiile creșterii cu a- 
proape 5 la sută a planu
lui de producție față de 
ultimul trimestru al anului 
trecut, planul producției 
marfă vindută și încasată a 
fost realizat pe primul tri
mestru în proporție de 
104,98 la sută, iar planul 
pentru export 128,3 la sută. 
Economiile de metal sînt de 
aproape 100 de tone.

Aceste rezultate pozitive 
se îmbină însă cu menți
nerea unor deficiențe de
venite cronice.

în ultima decadă a 
fiecărei luni s-a realizat 
peste 50 la sută din produc
ție. Valoarea rebuturilor a 
depășit în primul trimestru 
suma de 839 000 lei; cheltu
ielile neeconomicoase se ci
frează la 319 000 lei.

Angajamentul colectivu
lui uzinei — însumînd e- 
conomii de 350 de tone 
metal — va fi evident de
pășit. Dar nu apare el 
ultracomod comparîndu-1 cu 
cele 7 300 tone metal irosite 
anul trecut pe deșeuri, șpa- 
nuri, rebuturi ?

Demarajul e încă lent. 
Cu un asemenea ritm, cînd 
vor fi îndeplinite sarcinile 
decurgînd din hotărîrile 
plenarei din decembrie a 
C.C. ?

La o adunare de partid, 
referindu-se la faptul că 
numeroasele dezbateri pri- 
vind economia de metal nu 
sînt însoțite de grija co
respunzătoare pentru apli
carea inovațiilor și inven

cazuri, propuneri valoroase 
de revizuire a unor para
metri, cît și a unor consu
muri de metal, cuprinse în 
proiecte.

în ce se materializează 
rolul conducător al organi
zației de partid ?

— Pătrundem mai adine 
în activitatea economică și 
în alte domenii, ne batem 
pentru obiective mai înalte, 
spune NICOLAE SPĂTAR, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei. Lucrul ho- 
tărîtor este ca orienta
rea dată de partid pri
vind ridicarea calitativă a 
întregii activități economi
ce să fie însușită efectiv de 
fiecare organizație de bază, 
de fiecare membru de par
tid. De pe acum s-a schim
bat atitudinea față de lip
suri ; ceea ce înainte era 
considerat oarecum ca 
„normal" — încălcări ale 
disciplinei, rebuturi — nu 
mai poate fi privit acum 
cu îngăduință. Trebuie să 
ne învățăm a aprecia mun
ca noastră cu ochi critic.

Secretarii organizațiilor 
de bază de la atelierele de 
strungărie ușoară și aba
taj, ION COTOARĂ și GH. 
BĂLĂȘAN, relatează că în 
centrul muncii de partid se 
află problemele majore ale 
activității economice — or
ganizarea științifică a pro
ducției și a muncii, indica
torii calitativi, rentabilita
tea produselor, parametrii 
lor tehnici. Orientarea im-, 
primată de conducerea 
partidului a făcut să creas
că spiritul combativ al 
membrilor de partid, al 
masei muncitorilor față de 
calitatea produselor, pro
ductivitatea muncii, disci
plina tehnologică.

— Principala noastră pre
ocupare, arată locțiitorul 
secretarului comitetului de 
partid, VICTOR BADIU, 
o va constitui asigurarea 
organizării științifice a 
producției și a muncii, îm
bunătățirea ritmicității, 
ceea ce depinde, în primul 
rînd, de lansarea în pro
ducție a produselor care au 
asigurată baza materială. 
E limpede, aceasta impune 
creșterea continuă a com
petenței economice a or
ganizațiilor de bază.

țiilor menite să asigure e- 
fectiv realizarea de produ
se moderne, cu funcționali
tate superioară, în locul u- 
nor coloși de metal, ing. 
GHEORGHE ȚEK spunea : 
„Vorbim prea mult și fa
cem prea puțin". Mi s-a 
părut că găsesc un ecou al 
acestei constatări în cu
vintele directorului gene
ral al uzinei, ing. MIRON 
NEGRILĂ : „Eficiența în 
producție nu e la nivelul 
analizelor, al ședințelor..."

Or, esențialul este tocmai 
eficiența. De aici se des
prinde concluzia că rezulta
tele sînt departe de a fi 
proporționale cu numărul 
planurilor de măsuri, șe
dințelor, consfătuirilor. Și 
aici e preferabil mai puțin, 
dar mai bine !

Puzderia de ședințe, con
sfătuiri, adunări — multe 
organizate în pripă, super
ficial, analizele repetate Ia 
nesfîrșit, nenumăratele ho- 
tărîri permanent completa
te și îmbunătățite nu îm
ping lucrurile înainte. E- 
SENȚIAL PENTRU EFI
CIENTA MUNCII DE PAR
TID ESTE O METODICĂ 
CARE PUNE ACCENTUL 
PE CERCETAREA SE
RIOASĂ A REALITĂȚI
LOR, INVESTIGAREA A- 
TENTĂ A CELOR MAI 
BUNE SOLUȚII ÎN CON
DIȚIILE DATE, CONTRO
LUL PERSEVERENT AL 
APLICĂRII LOR.

Nu e nevoie de multe ar
gumentări spre a dovedi că 
pentru realizarea Ia termen, 
a oricărui obiectiv este ne
voie de urmărirea atentă a 
stadiului de îndeplinire. 
La organizația de bază 

nr. ÎS am găsit o evi
dență simplă, la zi, a 
hotăririlor conferinței re
gionale și ale celei orășe
nești de partid care privesc 
organizația respectivă, a 
hotăririlor comitetului de 
partid al uzinei și a celor 
proprii, cu rubrici privind 
măsurile stabilite pentru a- 
plicarea lor, termenul, res
ponsabilul, stadiul de înde
plinire. în felul acesta, 
există mereu o imagine 
clară a sarcinilor ce revin 
organizației, evitîndu-se 
„metoda" încetățenită pe 
alocuri ca fiecare hotărîre 
nouă să ducă la uitarea ce
lor anterioare.

Lucrurile nu se petrec 
însă peste tot așa, mai

I
 MINISTERUL POATE

FURNIZA DOAR SPE

RANȚE ?Specificul uzinei deter
mină, datorită complexi
tății procesului de asi
milare a unor produse de 
înaltă tehnicitate, o durată 
mai lungă a ciclului de fa
bricație. Țin seama de a- 
ceasta Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
beneficiarii ?

E greu de presupus. A- 
tunci cînd alte uzine au de 
acum planul de producție 
definitivat, aici se mai aș
teaptă comenzile beneficia
rilor. Cînd planul e nomi
nalizat, nu există documen
tație tehnică ; în sfîrșit, 
cînd a sosit documentația, 
beneficiarii cer modificări, 
în aceste condiții, nu se 
poate asigura din timp a- 
provizionarea tehnico-mate- 
rială, uzina gîfîie.

— Ca să putem realiza 
în bune condiții sarcinile 
de plan, trebuie să avem 
baza materială asigurată. 
Or, anul acesta stăm și mai 
prost ca anul trecut... — 
ne spune ing. MIRON NE
GRILĂ, directorul general 
al uzinei.

— Ați sesizat ministerul ? 
Ce vi s-a răspuns ?

— Ni se dau speranțe. O 
parte a materiei prime 
care trebuia livrată nu 
ne-a fost trimisă, aparata- 
jul electric întîrzie... In fe
lul acesta, în loc de orga
nizare, ajungem la dezor
ganizarea producției. Sîn- 
tem nevoiți, spre a umple 
golurile de producție, să

ESTE PUSĂ ÎN MIȘ- 
CARE TOATĂ ENERGIA, 

EXPERIENȚA, ÎNȚELEP
CIUNEA COLECTIVĂ

DIN UZINĂ ?
Progresele realizate, bi

ruind numeroase greutăți, 
de colectivul uzinei se dato- 
resc în bună măsură fap
tului că organizația de 
partid a înțeles că îi re
vine ca o SARCINĂ MA
JORĂ stimularea inițiati
vei și energiei creatoare a 
membrilor de partid, ca și 
a celorlalți oameni ai 
muncii, a participării lor 
nemijlocite Ia realizarea o- 
biectivelor trasate de par
tid.

Merită relevată în mod 
deosebit atenția acordată 
în uzină propunerilor fă
cute de membrii de partid. 
La fiecare adunare genera
lă a unei organizații de 
bază, propunerile acestora 
sînt consemnate pe o fișă 
care este înaintată, a doua 
zi, comitetului de partid, 
iar Iar adunarea generală 
următoare reprezentantul 
comitetului de partid co
munică răspunsul la fiecare 
dintre ele. Nu este vorba 
de un aspect mărunt oare
care, ci de o latură princi
pială, de deosebită însem
nătate, reflectînd grija 
pentru promovarea princi
piului conducerii colective, 
pentru a asigura partici
parea activă și permanentă 
a fiecărui comunist la viața 
organizației, la aplicarea, 
ca și la adoptarea hotărî- 
rilor.

Zeci de asemenea pro

ales în ea privește contro
lul îndeplinirii sarcinilor 
de plan. La mijlocul lu
nii martie, secretarul 'or
ganizației de bază de 
la oțelărie, MIRCEA MIHU, 
nu știa cît metal fusese eco
nomisit de atelier în... ia
nuarie și februarie. La ate
lierul strungărie grea, se
cretarul organizației de 
bază, LASCU IACOB, ne 
spunea că angajamentele de 
economii de metal abia ur
mau să fie discutate în gru
pele sindicale. Dacă aceasta 
era situația în cîteva secții, 
spre sfîrșitul primului tri
mestru cine s-ar putea mira 
că unii indicatori de plan 
nu se realizează ritmic 7 

înlocuim unele produse cu 
altele pentru care avem 
baza materială asigurată.

Nu se poate spune că a- 
ceste probleme nu sînt cu
noscute ministerului, nenu
mărate memorii și infor- ■ 
mări' i-au fost trimise;! iar 
delegații ale ministerului au 
venit în uzină. Rezultate 
palpabile nu. se întrevăd 
însă. Oare ministerul să-și 
fi limitat atribuțiile față de 
această uzină la furnizarea 
de... speranțe ?

— Uzina nu e profilată, 
ceea ce creează destule 
greutăți în organizarea pro
ducției, spune IOAN MUN- 
TEANU, directorul sucursa
lei Sibiu a Băncii Națio
nale, dar ministerul ar tre
bui să se îngrijească de no
minalizarea producției și 
de stabilirea la timp a re
partițiilor.

— In momentul de față, 
remarcă ing. IOAN BOR- 
DAȘ, secretar al Comitetu
lui regional de partid Bra
șov, din lipsa unor ma
teriale (în trimestrul I uzi
nei nu i s-au livrat 557 
tone de metal, în special 
oțeluri, de la Hune
doara, Cîmpia Turzii și 
Galați), uzina s-a văzut ne
voită să lanseze în fabri
cație comenzi prevăzute 
pentru trimestrele II și III, 
care erau asigurate cu ma
teriale, rămînînd neexecu
tate o serie de comenzi 
prevăzute pentru trimes
trul I.

puneri, strînse cu grijă la 
comitetul de partid, reflec
tă competența, cunoașterea 
în amănunt a' diferitelor 
laturi ale producției, res
ponsabilitatea partinică și 
spiritul gospodăresc cu 
care sînt analizate proble
mele economice, ingeniozi
tatea soluțiilor. în urma 
unor asemenea propuneri 
s-a ajuns la soluții con
structive moderne — pe 
baza cărora greutatea a- 
mestecătorului de 250 1 a 
fost micșorată de la 6,5 lâ 
2,7 tone, iar puterea ink 
stalată s-a redus- de la 
13 kW la 5,2 kW ; prin 
înlocuirea cu mase plastice 
a unor piese din oțel tur
nat la moara cu cuțite pen
tru mase plastice s-a ajuns 
la o reducere cu 17 la sută 
a greutății utilajului, îm- 
bunătățindu-se totodată 
randamentul.

Totuși, privind mai atent 
lucrurile, constați că ceva 
nu este la locul său. Iată 
cîteva propuneri : „să se 
aducă scule bune pentru 
modelori", „trebuie înlocui
te cutiile de formare", „să 
fie dotat atelierul cu un 
strung revolver", „e nevoie 
de macarale de mînă pentru 
reparațiile de utilaje", „să 
se facă capace la plăcile 
de tușat" ș.a.m.d.

Soluționarea unor ase
menea propuneri este de 

resortul conducerii tehnico- 
administrative. Organizații
le de bază sînt puse, așadar, 
și în postura de a colecta 
propuneri pe care le aduc 
la cunoștința conducerii u- 
zineî sau a secțiilor, după 
care... colectează răspun
suri la aceste propuneri și 
le transmit celor care le-au

OPTICA MUNCII DE 
PARTID: NU ÎN LOCUL 
ALTORA, CI ÎN FRUN

TEA LOR
De unde provine' o anu

mită orientare profesiona- 
listă, tehnică, a propu
nerilor ? Din felul în care 
se desfășoară adunările 
generale de partid, iar a- 
cestea, la rîndul lor, re
flectă spiritul în care sînt 
întocmite materialele pre
zentate de birourile organi
zațiilor de bază. Am citit 
un șir de asemenea mate
riale; o trăsătură caracte- 

, ristică a unora este tehni
cismul, abordarea proble
melor producției dintr-un 
unghi strict tehnic. Tot ce 
se arată în asemenea 
informări sau dări de sea
mă esjte întemeiat, judicios, 
cumpănit. Nu li se poate 
imputa decît faptul că nu-și 
găsesc locul într-o adunare 
de partid.

în adunarea generală a 
organizației de bază din a- 
telierul strungărie grea a 
fost prezentat un material 
referitor la îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a ma
șinilor. Tema e desigur uti
lă, actuală, numai că a fost 
tratată la modul unei lec
ții la cursul de ridicare a 
calificării profesionale.

Dacă, așa cum s-au în- 
tîmplat lucrurile în organi
zația de bază nr. 14, adu
narea generală a comuniști
lor discută pe larg despre 
recondiționarea sculelor și 
mai buna folosire a bucșe
lor, ce le mai rămîne de 
discutat grupelor sindicale ? 
Este evident că în felul a- 
cesta se înrădăcinează PA
RALELISMUL, aceleași 
probleme se discută PE 
MAI MULTE LINII, se a- 
junge la AGLOMERARE 
DE ȘEDINȚE. Așadar — 
LA IROSIREA FORȚELOR. 
Dacă, așa cum s-a întîm- 
pla't la cazangerie, aduna
rea generală de partid este 
considerată cadrul cel mai 
potrivit pentru angajamen
te suplimentare în produc
ție, ce rost mai au ședin
țele de dezbatere a cifrelor 
de plan în secții și ate
liere ?

Bineînțeles, latura tehni
că a producției, problemele 
organizării producției și a 
muncii constituie preocu
pări esențiale ale organiza
ției de partid. Problema nu 
constă DACĂ să fie dezbă
tute. ci CUM.

Am asistat la adunarea 
generală a organizației de 
bază de Ia atelierul lanț cu 
role, la adunarea comună 
a organizațiilor de schimb 
din cazangerie. Aspectul do
minant a fost același — 
competentă, spirit de răs
pundere, observații critice 
pătrunzătoare, propuneri 
bine chibzuite, dar totodată 
tehnicism. Dacă aș fi ajuns 
la aceste ședințe după ce 
au început, ar fi fost greu 
să-mi dau seama că e 
vorba de adunări de 
partid și nu de ședințe de 
producție. Nu e vorba doar 
despre faptul că discuțiile 
s-au referit aproape exclu- 

” siv >la- perfecționarea pro
iectării și procesului tehno
logic, aprovizionarea tehni- 
co-materială, mijloacele 
de înlocuire a materialelor 
deficitare si de îmbunătăți
re a SDV-urilor. Chiar ase
menea aspecte pot fi dezbă
tute cu folos într-o ședință 
de partid ; ceea ce contea
ză în primul rînd este însă 
MODUL DE ABORDARE.

Apare evident că la uzina 
„Independența" nu se înțe
lege că ROLUL ADUNĂ
RII GENERALE A ORGA
NIZAȚIEI DE PARTID NU 
ESTE DE A DUBLA CEEA 
CE SE FACE IN ALTE 
ȘEDINȚE, de a repeta în 
alt cadru discuțiile din 
grupele sindicale, din 
consfătuirile de produc
ție, din analizele perio- 

făcut. Este nevoie de o a- 
semenea verigă intermedia
ră ? De ce își asumă orga
nizațiile de bază acest 
rol cînd menirea, da
toria lor fundamentală este 
de a pune din plin în miș
care energia, experiența, 
înțelepciunea colectivă a 
uzinei ?

dice efectuate de cadrele 
tehnico-administrative. Fi
rește, alături de diferitele 
laturi ale muncii politice și 
organizatorice a organiza-

| ARE EFECT 0 SARCINĂ I DE PARTID FORMALĂ ?
Este un lucru îndeobște 

cunoscut că forța mobili
zatoare a organizației de 
partid depinde, în măsură 
hotărîtoare, de felul în care 
fiecare dintre membrii ei 
participă activ la viața or
ganizației. Unul dintre 
principalele mijloace de 
materializare a acestei par
ticipări îl constituie sarcina 
de partid. Din discuțiile 
purtate cu numeroși mem
bri de partid de la „Inde
pendența", reiese că în a- 
cest domeniu aici se cam 
șchioapătă. Iată cîteva 
mostre de sarcini de partid 
în organizația de bază de 
Ia oțelărie : A. „se va ocu
pa în continuare de ridica
rea sa profesională și po- 
litico-ideologică". Dar a- 
ceasta constituie o îndato
rire generală a fiecărui co
munist, înscrisă în Statutul 
P.C.R., cum poate fi ea 
considerată sarcină de 
partid concretă ? B. „răs
punde de calitatea oțelului 
turnat". Ce funcție are ? — 
ne-am interesat. Șef de e- 
chipă. E clar ! Alt șef de 
echipă are ca sarcină de 
partid „să supravegheze ca
litatea produselor pentru 
export". C. „va acorda o 
atenție mai mare calității 
pieselor". Cu ce se ocupă

1
0 MUNCĂ EDUCATIVĂ 
POZITIVĂ CÎND REBU

TURILE CRESC ?
Discuțiile purtate cu nu

meroase cadre de partid, 
relatările ing. LIVIU BERA, 
membru ai comitetului de 
partid, ne-au dat o imagi
ne cuprinzătoare a forme
lor variate ale activității 
politico-educative desfășu
rate în uzină. Progresele 
realizate sînt incontestabi
le. Ne. vom opri însă la un 
aspect a cărui însemnătate 
depășește cadrul strict lo
cal.

■ In ultimele săptămîni, a- 
dunările generale ale mai 
multor organizații de bază 
au analizat desfășurarea 
învățămîntului de partid 
La prima privire nu se 
poate contesta caracterul 
analitic, spiritul exigent al 
materialelor puse în discu
ție. Totuși ceva nu merge. 
Ce anume ? Corelația, ra
portul dintre mijloc și 
scop. Rolul învățămîntu- 
lui de partid în cultiva
rea unei atitudini înainta
te față de muncă a fost 
tratat în mod formal.

Firește, ar fi absurd "sa 
pretindem, așa. cum se o- 
bișnuiește pe alocuri, stabi
lirea unei legături mecani
ce între studiul ideologic și ’ 
rezultatele în producție. - 
Participarea la cîteva .ex
puneri sau lecții nu se re
flectă imediat în creș
terea productivității mun
cii sau reducerea pre
țului de cost. Altfel, de 
mult „toate problemele" ar 
fi fost rezolvate; Influența 
învățămîntului de partid 

țiilor de bază, adunările 
generale trebuie să ia în 
discuție nivelul de organi
zare a muncii, rentabilita
tea producției, ritmul de 
realizare a investițiilor, 
producția marfă vîndută și 
încasată, dar aceste aspec
te trebuie să fie dezbătute 
PRIN PRISMA MUNCII 
DE PARTID.

Modalitatea proprie a ac
tivității organizației de par
tid în îndeplinirea misiunii 
ce-i revine constă în exer
citarea cu competență și 
principialitate a dreptului 
de control asupra activită
ții conducerii tehnico- 
administrative, în orienta
rea tuturor forțelor spre 
aplicarea directivelor parti
dului, în folosirea membri
lor de partid ca factori di
namici de mobilizare a 
maselor. Evitînd risipirea 
în direcții secundare și 
substituirea altor organe, 
folosind verigile și forme
le cele mai potrivite de sti
mulare a inițiativei crea
toare a maselor — își în
deplinește organizația de 
partid rolul de factor mo
trice al progresului.

el ? E controlor de calita
te. Se pune ; întrebarea : 
dacă acestea sînt sarcini de 
partid, cu alte cuvinte în
datoriri obștești, care sînt 
sarcinile profesionale ale 
acestor tovarăși ? Pentru 
ce anume primesc ei sa
lariu ?

Lucrurile se repetă, aido
ma, în alte organizații de 
bază. La atelierul de strun
gărie ușoară, doi membri 
de partid răspund de „fo
losirea deplină a timpului 
de lucru, de disciplina 
muncii în schimbul respec
tiv" — amîndoi sînt mai
ștri. Alți 7 membri de 
partid au sarcina de a... 
scrie cîte un articol la ga
zeta de perete. Ce rost are 
încredințarea unor astfel 
de „sarcini" ? Hotărîtor 
este nu numărul celor „bi
fați" după ce au primit a- 
semenea sarcini formale, ci 
modalitatea practică prin 
care se asigură participarea 
efectivă a fiecărui comunist 
Ia viața organizației, iar a- 
ceasta se realizează repar- 
tizînd sarcini concrete, cu 
termene precise, în funcție 
de acțiunile întreprinse de 
organizația de bază, de mă
surile stabilite de aduna
rea generală.

asupra conștiinței oameni
lor, departe de a se exer
cita atît de simplist, este 
însă nu mai puțin efectiva. 
Dar pentru aceasta este ne
voie de o mai justă propor
ționare a atenției acordate 
laturii calitative, față de la
tura cantitativă a învăță- 
mîntului. Nu doar cîți „cu
prinde" acesta, ci și cum, 
nu doar cîți cursanți asistă 
ci și cîți asimilează. La ate
lierul oțelărie, în materia
lul prezentat în fața orga
nizației de bază erau rele
vate două deficiențe : unii 
absentează, alții n-au caiete 
de conspecte. Dar cei care 
aj caiete ? în general se 
aprecia că nivelul politic și 
ideologic al cursanților a 
crescut. Cum se oglindește 
însă această situație în rit
mul scăderii rebuturilor ?

De altfel, nu este vorba 
de cazuri izolate, ci de o 
optică proprie, în bună 
măsură, și comitetului de 
partid. în martie, acesta 
a analizat desfășurarea în- 

■ vățămîntului de partid în 
uzină ; n-a fost omis decît 
un singur aspect : ce influ
ență exercită învățămîntul 
ideologic asupra activității 
în producție a cursanților, 
a comportării lor în socie
tate...

Este nefiresc ca organi
zațiile de bază să tragă 
concluzii privind îmbunătă
țirea diferitelor forme ale 
Învățămîntului do partid, 
în timp ce tovarăși de 
muncă ai cursanților și 
chiar unii dintre aceștia 

dovedesc slab spirit gospo
dăresc, tolerează risipa de 
materii prime, dau rebuturi. 
La atelierul -Montaj, secția 
Mecanică III și Secția Me
talurgică, unde procentul 
rebuturilor se menține sau 
a crescut, numărul celor 
care urmează în învățămîn
tul de partid este de res
pectiv 110, 160, 260. Se pune 
întrebarea : care este efec
tul practic, forța de înrîu- 
rire a muncii politico-edu
cative ? De ce la atelierul

g RĂSPUNDEREA PEN-
I TRU CLIMATUL MORAL

Este meritul organizației 
de partid de la „Indepen
dența" de a fi înțeles res
ponsabilitatea multilaterală 
care-i revine în exerci
tarea rolului de forță con
ducătoare a colectivu
lui, cuprinzînd deopotri
vă în sfera ei de preocu
pări problemele economi
ce, sociale, politice, dar și 
climatul spiritual, ambian
ța morală în care trăiesc 
și muncesc comuniștii, 
miile de muncitori și teh
nicieni ai uzinei.

în ianuarie, comitetul de 
partid a pus. în -.dezbaterea 
activului său o temă puțin 
obișnuită. — preocuparea 
organizațiilor de partid, sin
dicale și U.T.C. privind în
tărirea familiei și educarea 
copiilor ; exemplul compor
tării membrilor de partid în 
familie și societate. Ecoul 
puternic stîrnit de refera
tul comitetului de partid se 
datorește faptului că nu 
s-a limitat să enunțe teze 
generale și adevăruri bine 
cunoscute ci, prezentînd 
„față în față" aspecte con
trastante de comportare a 
unor oameni din uzină, 
supunînd discuției cazuri 
de destrămare a unor fa
milii. de alunecare pe pan
ta descompunerii morale, 
lipsa de grijă față de copii, 
a ridicat cu mare acuitate 
problema răspunderii orga
nizațiilor de partid nu nu
mai pentru cultivarea ati

MUNCA DE PARTID

LÂ UN NIVEL TOT MAI
ÎNALT

Ce este prețios în expe
riența organizației de par
tid de Ia „Independența" ? 
Care sînt laturile defici
tare ? — l-am întrebat pe 
tov. AUREL CRISTEA, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Si
biu.

— în comitetul de partid, 
în birourile organizațiilor 
de bază sînt oameni cu ex
periență, combativi, buni 
organizatori, care iau asu
pra lor sarcinile cele mai 
grele, știu să mobilizeze 
forțele colectivului în di
recțiile principale. Aici au 
fost asimilate într-un timp 
scurt produse noi, apreciate 
atît la noi cît și peste ho
tare. Toate organizațiile de 
partid din oraș au de în
vățat de la ei cum să se 
orienteze în problemele e- 
conomice și în cele politi
co-educative. Desigur, nu 
totul merge pe roate. În
deosebi ritmicitatea ; ca să 
fie realizată e nevoie de a- 
sigurat decalajul între sec
țiile primare și de montaj. 
Comitetul de partid va tre
bui să se preocupe în mai 
mare măsură de îndeplini
rea contractelor economice 
de cooperare și să acorde 
un ajutor mai mare orga
nizațiilor de bază din sec
toarele calde pentru lichi
darea rebuturilor.

Aceste constatări sînt, de
sigur, întrutotul înteme
iate. Dar neajunsurile rele
vate în acest articol, dintre 
care unele, așa cum ne-a 
relatat primul secretar, îi 
erau cunoscute încă de anul 
trecut, ar fi impus Comite
tului orășenesc de partid 
Sibiu acordarea unui spri
jin mai activ organizației de 
partid. a uzinei. Este, Iară 
îndoială, cazul ca acest 
sprijin să nu mai întîrzie.

La solicitarea noastră de 
a da o apreciere asupra ac
tivității. organizației de 
partid de la „Independen
ța", ing. IOAN BORDAȘ, 
secretar al Comitetului re

Pagină realizată de Tudor OLARU

Lanț cu role numărul ab
sențelor a crescut față da 
anul trecut ?

Trebuie relevat, pe de 
altă parte, că în condițiile 
în care problemele perfec
ționării întregii activități 
economice se află în cen
trul preocupărilor partidu
lui, nu pare normal ca din 
1 250 cursanți în învăță- 
mîntul de partid formele 
de studiu economic să fie 
urmate doar de 310 to
varăși.

tudinii noi față de muncă, 
ci și pentru respectarea 
normelor de conviețuire 
socială. Cu sprijinul a 
numeroși profesori și diri- 
ginți (dintre care unii au 
luat cuvîntul la adunarea 
activului de partid), au pu
tut fi selectate exemple 
tipice referitoare la felul 
în care ambianta familială 
influențează evoluția mul
tora din cei aproape 7 000 
de „copii ai uzinei".

Adunarea activului de 
partid a constituit într-un 
fel PROLOGUL UNEI 
LARGI DISCUȚII PE 
TEME ETICE CONTINUA
TE ÎN FORME VARIATE. 
Toate grupele sindicale au 
reluat „la obiect" tema 
dezbătută de activul de 
partid. Pornind tot de Ia 
cazuri concrete, s-a discu
tat apoi în adunările gene
rale ale organizațiilor de 
bază despre profilul moral 
al comunistului.

Concluzia ce se desprinde 
din experiența organizației 
de partid de la „Indepen
dența" e că nivelul tehnic, 
calitatea producției sînt 
nemijlocit legate nu doar 
de nivelul profesional, ci și 
de cel ideologic și moral 
al oamenilor. în domeniul 
muncii de partid preocu
parea pentru atingerea u- 
nor înalți PARAMETRI 
TEHNICI nu poate fi des
părțită de aceea pentru 
RIDICAREA PARAMETRI
LOR ETICI.

gional Brașov al P.C.R., 
ne-a spus : Este o organi
zație care dă dovadă de 
maturitate, se orientează 
bine, analizează cu compe
tență diferite probleme ale 
activității productive, anu
mite acțiuni și metode fo
losite au fost genera
lizate la Sibiu. Uneori, inso , 
analizele au un caracter 
extrem de tehnicist, alte
ori organizația de par
tid își asumă răs
punderea soluționării tu
turor problemelor, ceea 
ce. duce cîteodată la 
substituirea conducerii ad
ministrative și a organelor 
sindicale. Uzina are un 
specific al fabricației de u- 
nicate : primește mii de 
comenzi. în aceste condi
ții, o cerință esențială este 
ca organizația de partid să 
pună un accent mai mare 
pe programarea și urmări
rea producției, care consti
tuie punctul nevralgic, re
ducerea în continuare a 
consumului de metal și a 
manoperei pe produs, îm
bunătățirea ritmicității pro
ducției. In ce privește mi
nisterul, considerăm că a- 
cesta trebuie să acorde mai 
mult sprijin uzinei în a- 
provizionarea cu materiale.

•k
Organizația de partid 

a uzinei are o mare forță 
de mobilizare. Dar această 
forță nu e încă deplin va
lorificată. Ritmul înaintării 
spre obiectivele trasate de 
partid este încă lent, dis
continuu. în anumite dome
nii. stilul viu, înnoitor, pro
priu organizațiilor de par
tid, trebuie să anihileze 
deprinderi izvorîte dintr-un 
stil de muncă perimat, a- 
nacronic. întreaga experi
ență a organizației de ani 
ilustrează faptul că ridi
carea calitativă a activită
ții economice este indiso
lubil legată de perfecționa
rea — de asemenea calita
tivă — a tuturor laturilor 
muncii de partid.
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Mă aflam nu do mult In moder
nul local al Casei de cultură din 
Petroșeni, în așteptarea unei ma
nifestări anunțate cu multe zile 
înainte pe avizierele orașului. 
Popularizarea atentă, tema intere
santă mă făceau să anticipez suc
cesul acțiunii. Cu toate acestea, la 
ora prevăzută, în sală nu se gă
seau mai mult de 20 de persoane. 
Să fi fost oara o simplă întîmpla- 
re ? Se pare că nu, deoarece pri
veliștile dezolante ale unor săli 
goale, în care conferențiarul este 
pus în penibila situație de a se a- 
dresa de la înălțimea catedrei unei 
asistențe minime, adeseori încro
pită la repezeală, pentru „decor", 
pot fi întîlnite și în alte case de 
cultură.

— De ce vin atît de puțini oa
meni la clubul dumneavoastră ? Ce 
credeți că ar trebui făcut pentru ca 
numărul lor să sporească ? Iată 
două întrebări care, în urma con
statării de mai sus, au revenit ca 
un leit-motiv pe parcursul discu
țiilor cu activiștii culturali. La pri
ma dintre ele, răspunsurile au fost 
extrem de diverse : de la motivă
rile care sub masca „cauzelor o- 
biective" (concurența televiziunii, a 
cine; '.olografului, instabilitatea 
populației într-o zonă cu numeroa
se șantiere de construcții) căutau 
să ascundă inerția și platitudinea 
unei aciivități făcute de mîntuială, 
pînă la autocriticile sincere, reve
latoare ale unui stil de muncă de
fectuos. La a doua întrebare însă, 
părerile exprimate s-au întîlnit 
toate într-un punct comun : este 
nevoie — s-a recunoscut în unani
mitate — de acțiuni interesante, 
atractive, care să se adreseze în 
mod diferențiat fiecărei categorii 
de salariați, în funcție de pregăti
rea lor și care, în același timp, să 
răspundă unor sarcini concrete ale 
locului de muncă respectiv. Punc
tul de vedere este îndreptățit și noi 
subscriem la el. Activitatea unor 
cluburi și case de cultură este să
răcită, neinteresantă, obligînd să 
se apeleze uneori la „cîrjele" mo
bilizărilor pripite ale publicului, 
adică la soluții din care a dispă
rut tocmai libera opțiune a specta
torului pentru o manifestare cultu-

neglijați

DE CULTURĂ

teatre
• Teatrul de operă și balet : 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT — 11 
ROMEO ȘI JULIETA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNĂ -
10.30. PAGANINI — 19,30, (la 
Sala Palatului) : SîNGE VIENEZ
- 10,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : ÎNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE - 10, O FEMEIE 
CU BANI - 16, EURIDICE - 20, 
(sala Studio) : DOMNII GLEM- 
BAY - 10, CASTILIANA — 15, 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL —
19.30.
® Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 10,30.
CAPUL DE RĂȚOI — 15,30.
INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚĂ — 10, CLI
PE DE VIAȚĂ — 15, D-ALE 
CARNAVALULUI — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU -
10.30, CANDIDA — 15; 19,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 10. O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — 15,30, AU 
FOST ODATĂ... DOUĂ ORFE
LINE — 19,30, (sala Studio) :
3.3.3. - 10.30. SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 16. SCAUNELE
- 20.
• Teatrul 
cea" : De 
VALE —
® Teatrul
VICHY —. iu,«5U, ziiuuuun —
15.30, HANUL DE LA RĂSCRU
CE — 19,30.

® Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 10.
• Teatrul evreiesc de stat1: 
FABULE DE ELIEZER STEIN- 
BARG - 11, UN ȘIRAG DE 
PERLE (spectacol de folclor 
evreiesc)
• Teatrul 
din Calea 
ÎN ȚARA
e Teatrul
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 11 ; 19,30. (sala
Victoria) : COLIBRI MUSIC-
HALL — 11 ; 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : 
PICIOARELE
— 20.
• Circul de stat : CAVALCA
DA CURAJULUI — 16; 19.30.

„Barbu Delavran-
LA BUCUREȘTI LA
20.
Mic : INCIDENT LA 

- 10,30, AMOOOR —

- 20.
„Țăndărică" (sale 

Victoriei) : GULIVER 
PĂPUȘILOR — 11.

satiric-muzical „C.

CU
PE PAMÎNI

concerte
Orchestra simfonică a Fi

larmonicii de stat „George E- 
nescu“ prezintă azi (ora 11), 
sub bagheta lui Mihai Bredi- 
ceanu un concert la Ateneu, 
în program : Rapsodia a Il-a 
în Re major de George Enes- 
cu ; Concertul pentru pian și 
orchestră în La minor de Schu
mann. Solistă : Alicia de Lar- 
rocha din Spania ; Simfonia a 
VII-a în La major de Beetho
ven.

fi simple Instituții care, în decursul 
unei săptăminî, afișează, cu seni
nătate, un program cuprinzînd 2 

- zile ';,relgche", ■ 2—3 zile repetiții 
ale formațiilOt artistice și... restul 

" timpului — diverse manifestări cul- 
. turale.

Clubul trebuie să-’și facă simțită 
prezența zilnică în viața localită
ții, șă devină locul în care oricine, 
în limita timpului său liber, va pu
tea găsi posibilitatea de a-și pe
trece în mod plăcut, cîteva ore. 
în Capitală, la cîteva case; jde pul- 
tură s-a trecut, experimental;'lâ' 
organizarea unui program de dimi
neață. De ce nu este' preluată a- 

. ceaștă inițiativă și în provincie, 
’ unde tarele inerției împing "-spre 
linia minimei rezistențe ?

în momentul de față, însăși con
cepția după care sînt conduse așe- 
zămintele de cultură de către unele 

; comitete de cultură și artă și consi
lii sindicale este unilaterală. Se 
cer periodic programe de activi- 

; tate, situații statistice ale numă-

domeniul 
activitatea 
științifică.

și 
a 
o 

isto-

Prof. Paul GRIGORIU
Liceul nr 24 
din București

mafile tratate științi- 
în curs de elaborare 
avea un orizont mult 
bogat dacă s-ar utiliza

în orașul res- 
scrie 

pentru 
locale

articole 
ziarele 
— în- 

avea o 
la

AȘEZĂMINTE
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Radu CONSTANTINESCU 20,30.

Și

cu

Rechizite pentru

I

elevi și studenfi

puncte de vedere

care să-și 
o problemă 
de educație 
la explica
ta descifra-

ral-artistică. Acțiunile de la clu
buri și case de cultură devin ade
sea niște copii fidele ale ședințe
lor de producție, ale adunărilor 
sindicale sau de U.T.C., neglijînd 
aproape complet stabilirea unor 
linii de perspectivă a manifestă
rilor programate. Activitățile se 
stabilesc lunar, dar puține dintre 
ele constituie verigile unui lanț te
matic, cu continuitate, 
propună să abordeze 
de instrucție culturală, 
etică sau estetică, de 
rea unor prime noțiuni
rea implicațiilor lor cele mai com
plexe.

Iată așadar suficiente motive 
care ne determină să supunem 
unei discuții largi proiilul actual 
al așezămintelor de cultură. Care 
ar trebui să fie structura lor, că
ror preocupări au datoria să le 
acorde prioritate pentru a recîșii- 
ga interesul permanent al publi
cului ?

Pentru a-și atinge scopurile edu
cative în virtutea cărora au fost 
create, ele ar trebui să devină în 
ansamblul vieții citadine niște 
„magneți" culturali veritabili, cen
tre de real interes pentru toate ca
tegoriile de vîrstă și sociale din 
orașul respectiv; tineri și vîrstnici, 
muncitori și intelectuali, iemei și 
copii. Casele de cultură și clubu
rile au posibilitatea să ofere fie
căreia din aceste categorii o se
rie de manifestări care să se în
scrie cu majuscule în sfera de pre
ferințe personale. Cercurile litera- 
re-artistice, în spiritul vechilor so
cietăți de acest gen, ar ii prilej 
de întîlnire și de schimburi de opi
nii a tuturor amatorilor de artă ș’ 
literatură din localitate, care să 
funcționeze ca un ierment stimu
lator în viața culturală a orașelor 
de provincie. Săptăminal, casa de 
cultură poate găzdui acțiuni care 
să se adreseze, pe rînd, diverse
lor categorii din oraș: medici, in
gineri, profesori de diferite specia
lități, tehnicieni, muncitori, abor- 
dînd acele aspecte ale activității 
lor care în momentul respectiv sînl 
de cea mai stringentă actuali
tate. Asemenea „dezbateri contem
porane", propunînd spre discuție 
realmente teme noi 
ar trezi, prin însăși natura lor, un 
indubitabil interes.

La închegarea noului profil al 
așezămintelor de cultură pentru 
care pledăm, o contribuție substan
țială pot aduce și acele forțe in
telectuale ale orașelor care pînă 
în prezent sînt pe nedrept ignora
te. în unele localități din provin
cie există instituții teatrale profe
sioniste, în altele — teatre popu
lare, școli populare de artă, fi
liale ale diverselor uniuni de crea
ție. Dar activitatea lor este sepa
rată de cea a clubului sau a ca
sei 
tr-o 
atît de greu s-o înlăturăm? Nu se 
pot stabili între toate aceste in
stituții de cultură și altfel de re
lații decît cele administrative sau 
de colaborare întîmplătoare? în 
Capitală sînt teatre care se plîng 
că nu au scene suficiente pentru 
a-și valorifica din plin repertoriul, 
în timp ce sălile mari, frumoase, 
cu sute de locuri, ale noilor case 
de cultură cunosc extrem de rar 
animația unui public numeros. Sta
bilirea unei zile fixe a săptămînii 
pentru prezentarea de spectacole 
aici, cu distribuțiile cele mai bune, 
ar duce la atragerea unui public 
nou, amator de artă. Situația este 
identică și în unele localități din 
țară. Există, de asemenea, un dis
ponibil de forțe actoricești și re
gizorale care și-ar putea găsi uti
lizarea dorită în urma unei co
laborări intense, permanente chiar, 
cu cluburile orășenești.

Evident, sugestiile' oferite pînă 
acum nu se vor restrictive, iar fap
tele subliniază că există nume
roase posibilități pentru a face din 
așezămintele de cultură instituțiile 
moderne pe care le dorim cu 
ții. Nu putem însă pierde din 
dere încă un aspect.

Clubul trebuie să devină și 
loc ds întîlnire, de petrecere în 
lectiv a cîtorva ceasuri plăcute, 
unde să poți urmări programul te
leviziunii, să ai posibilitatea de a 
asculta muzică (și nu neapărat nu
mai ușoară, ci și melodii de operă, 
operetă, interpreți și dirijori 
lebri etc.) sau să răsfoiești, în 
niște, diverse publicații. Dar 
ceasta trăsătură fundamentală 
vieții clubului continuă să fie 
norată. De pildă, anul trecut a 
vut loc în Capitală un instructaj 
al directorilor de club. Referatele 
și discuțiile nu au abordat deloc

chestiunea distracției în ansamblu] 
activității de club.

Vor fi, desigur, activiști cultu
rali care vor spune: „în programul 
nostru săptăminal organizăm ioi 
ale tineretului, seri de dans etc.”. 
De acord. Dar noi pledăm pentru 
depășirea distracției de dragul... 
distracției, a acțiunilor minore, de
venite obositoare prin repetarea 
mecanică, săptămînă de s.ăptămî- 
nă, după același calapod și pre
tindem fantezie, inventivitate, cu
noașterea unor necesități reale, în- 
tr-un cuvînt, o activitate culturală 
pornită de la premise științifice.

Cerințele formulate pretind însă, 
de la bun început, o revizuire a 
noțiunii de „timp afectat activității 
culturale". în fața actualelor res
ponsabilități ce le revin, așeză- 
mintele culturale încetează a mai

lului de manifestări, pe genuri, 
ale numărului de spectatori. Dai 
nu se militează pentru transpune
rea, în sfîrșit, în practică a do
rinței unanime : activitate perma
nentă. Chiar revistele „Clubul" și 
„îndrumătorul cultural", care ar 
trebui să ofere o îndrumare me
todică competentă, sînt deficitare 
la acest capitol. Ele nu au încer
cat încă să fundamenteze teore
tic, pe o bază științifică; raportu
rile așezămintelor de cultură cu 
viața orașului, posibilitățile exis
tente pentru revitalizarea și mo
dernizarea lor. Acțiunile model, 
de altfel interesante și atractive, 
popularizate prin aceste publicații, 
devin, datorită preluării lor nedi
ferențiate de către toate cluburile 
și casele de cultură, acțiuni „stas", 
care nu mai aduc nimic nou, spe
cific, în peisajul fiecărei localități 
în parte. în acest fel, chiar în
drumarea îndeamnă la tipizare, la 
șablonizare.

Există condiții și posibilități 
pentru a transforma cluburile și 
casele de cultură în veritabile fo
care ..culturale, care să se bucure 
de prestigiul unor instituții cu o 
activitate -.bogată, plină de conți
nut, unde publicul cel mai larg 
să poată găsi posibilități variate 
de distracție, de educație etică și 
estetică.-Numai că saltul calitativ 
pe care îl așteptăm pretinde un 
efort al fanteziei organizatorice, 
evadarea din platitudini și șabloa
ne. E un efort dificil, dar necesar.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pa
noramic (seria Il-a) : PATRIA (completare 
Nicolae Labiș) — 9; 11,15; 13,45; 16,151; 18,45; 
21,15.
• SĂRMANII FLĂCĂI : REPUBLICA 
12; 14,15; 16,30: 18,45: 21.

cinemascop : BUCUREȘTI 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21. LUCEAFĂRUL 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR - 
12,30; 15; 17,30; 20, FEROVIAR — 9: 11,15: 
16; 13,30; 21. MODERN — 9,30; 11,45. 
18,45; 21.

și interesante,

Etnografie" la Muzeul Satului

de cultură din localitate prin- 
barieră -artificială. Este oare

to-
ve-

un 
co-

ce- 
li- 
a- 
a 
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Pentru iubitorii
spectacolelor

Repertoriul de săptămînă vii
toare al Teatrului de Operă 
Balet cuprinde :

Marți, 11 aprilie : AIDA — 
Elena Dima, Elena Cernei, Gheor- 
ghe Iliescu, Petre Ștefănescu- 
Goangă, Nicolae Florei, Viorel 
Ban. Dirijor : Mircea Popa.

Miercuri, 12 aprilie : COSI FAN 
TUTTE — cu Elisabeta Neculce. 
Victoria Drăgănescu, Iolanda 
Mărculescu, Valentin Teodorian, 
Constantin Dumitru, Constantin 
Gabor. Dirijor : Mircea Popa.

Joi, 13 aprilie : SIMFONIA FAN
TASTICA, BOLERO, SEHERAZADA,
— cu Simona Ștefănescu, Gheor- 
ghe Cotovelea, Ion Alexe, Leni 
Dacian, Ileana Iliescu, Sergiu Ște- 
fanschi, Valentina Massini, Gh. 
Constantinescu, fon Sabău. Diri
jor : Cornel Trăilescu.

Vineri, 14 aprilie  •■: LOHENGRIN
— cu Nicolae Florei, Octavian 
Naghiu, Elena Dima, Dorothea Pa- 
lade. Ion Budoi-u,.Lucian-Marines-, 
cu. Dirijor: Mircea Popa:

Simbătă, 15 aprilie : BOEMA — 
cu Cornel Fînățeanu (debut), Mi
hail Arnăutu, Alp?andru Vîrgolioi, 
Viorel Ban, Teodora Lucaciu, Zoe 
Dragotescu. Dirijor : Cornel Tră
ilescu.

Duminică, 16 aprilie : matineu

—FRUMOASA DIN PADUREA
DORMITA — cu Alexa Mezinces- 
cu, Sergiu Șteianschi, Leni Da
cian, Gabriela Danovschi. Dirijor : 
Cornel Trăilescu ;

Seara — RĂSCOALA — cu Ion 
Hvorov, Maria Crișan, George 
Mircea, Valentin Teodorian, Ni
colae Rafael, Constantin Iliescu, 
Mircea Buciu, Ladislau Konya, 
Zoe Dragotescu, Maria Săndules- 
cu. Dirijor : Constantin Petrovici.

• RIO CONCHOS
— 9;
— 9;
10,15;
13,30;
16,30;
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : AURO
RA (completare Orașul interzis) — 8,30; 11; 
13.30, TOMIS (completare Desțire noi) — 9; 
11,15; 13,30, FL.OREASCA (completare Impru- 
denții) — 9; 11.30; 13,45; 16.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 
14,45; 17,45; 20,30.
• NUME STRĂIN : FESTIVAL (completare 
„1907“) — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,30; 21. MELODIA 
(completare Orizont științific nr. 1/1967) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18 30; 21.
• CĂSĂTORIE ÎN. STIL ITALIAN : VICTORIA 
(completare Nicolae Labiș) — 8,30: 11; 13,30; 16: 
18,30; 21, BUCEGI (completare Comoara din 
Panag.iurist) — 9,15; 11.30: 13.45; 16; 18,15: 20,30. 
GLORIA (completare „1907“) — 9.15: 11.30; 13.45: 
16: 18,15; 20,30. FLAMURA (completare Hiero
glifele pămîntului) 
20,30.
• UNCHIUL MEU : 
14,45; 17,45; 20,45.

0: 11.15: 13,30; 16;

CENTRAL — 9; 11,45;

• OMUL DIN RIO : I-------  . ’
zont științific nr. 1/1967) — 10; 15;" 17,45;
• ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOINA 
9; 10,15; 11,30.

UNION (completare

• JUANA GALLO : DOINA — 13,45; 16; 18,30; 
20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE și EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA 
— 9.30; 15; 19.30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : AURORA 
(completare Orașul interzis) — 16; 18,30; 21, 
TOMIS (completare Despre noi) — 16,15; 18,30; 
20,45.
■.i l;.l? Of • ' i

• ZILE RECI : FLOREASCA (completare Im- 
prudenții) — 18,39: 20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Ideal) — 10; 12; 
14; 16; 18: 20.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LIRA — 
11,45; 15,30; 18; 20.30.
• PALLADY — PETROL - PROIECTE — LE
GENDA CIOCÎRLIEI — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 3/1967 : TIMPURI ----
continuare.
• NU SÎNT DEMN DE TINE :
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 
— 11; 15,30; 18; 20,30.

NOI - 9—21 în

DACIA - 8,45;—
21, PROGRESUL

• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BUZEȘTI — 12; 
15,30; 18,15; 20.45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ 
nemascop : GRIVIȚA (completare Zece minute 
în lumea fluturilor) — 9; 11,15; 13,30;
18,30; 21.
• TREIZECI ȘI TREI : UNIREA (completare 
Ritmuri și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : FERENTARI 
(completare Umbra) — 15.30; 18; 20,30.

ALO. JAPONIA ! : CO-
Cinci săptămîni în ba-
20.45.

• MOSHI, MOSHI -
TROCENI (completare
Ion) — 10,30; 15.15; 18:
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (completare
Prezintă pisica) - 15,30; 18; • 20,30, PACEA
(completare Romanțe aspre) — 15,45; 18; 20,15.
• SCARA CURAJULUI : ARTA (completare 
Campionii Europei) - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, VOLGA (completare Bomboane muzica
le) - 9,30; 11,45; 16: 18.15: 20.30.
• UN 
MOȘILOR

FILM CU O FATA FERMECĂTOARE ; 
15,30; -18

• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : 
MUNCA — 16; 18,15; 20.30.
• DACII — cinemascop : POPULAR
12,30; 15,30; 18; 20.30. DRUMUL SĂRII 
15,30; 18: 20,30, VIITORUL 
20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : FLACĂRA 
(completare Surîsul sfinxului) — 15,30; 18; 20,30. 
COSMOS (completare Muntele) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
• INTRE DOI : COLENTINA (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 15,30; 17,45; 20.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18: 20,30.

20,30.

• APELUL — cinemascop : RAHOVA — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARA : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 15; 17,15: 19,30.

întotdeauna, oamenii care 
au ilustrat cel mai repre
zentativ școala românească 
— și, după exemplul lor» 
sute și mii de dascăli ră
mași nu o dată anonimi — 
au considerat ca o înaltă 
datorie îmbinarea activității 
lor de la catedră cu inves
tigațiile științifice. De la ci 
ne-au rămas studii sociolo
gice și monografice, colecții 
folclorice, mici muzee de is
toric sau de științe ale na
turii, care îndeobște au 
constituit contribuții la cu
noașterea trecutului istoric 
al poporului nostru și a co
morilor sale culturale, la 
luminarea maselor largi. 
Dat dincolo de valoarea 
intrinsecă a rezultatelor 
dobîndîte, mi se pare deo
sebit db important că stră
daniile amintite oglindesc 
dorința de autoperfecțio- 
nare, o înaltă. conștiință ci
vică. După părerea mea un 
profesor nu poate fi un om 
care înmagazinează doar 
cunoștințe, fie ele cît de di
verse și bogate ; ținuta in
telectuală a profesorului în
globează și efortul de a in
vestiga, de a pune în va
loare date și fapte noi.

Și azi, în comisiile meto
dice din școli sau cu oca
zia diferitelor întruniri sub 
egida secțiilor de învăță- 
mînt, în reuniunile societă
ților științifice ale cadrelor 
didactice ca și în susținerea 
examenelor de grade didac
tice cei mai buni profcsol'i 
și învățători își concretizea
ză rezultatele unor cerce
tări în lucrări originale; a- 
desea apreciate . și consem
nate Chiar în bibliografiile 
de specialitate.

Cu toate acestea, dezide
ratul ca fiecare educator să 
fie. într-un fel, și un pa
sionat cercetător în dome- 

său do activitate este 
departe de a fi reali- 
După cît se pare, pu- 
dintre cei ce vin în 
elevilor să-i inițieze în 

cunoașterea istoriei, biolo
giei. literaturii. își consacră 
sistematic o parte din tim
pul lor liber aprofundării 
temeinice a cunoștințelor 
predate, îmbogățirii acestor 
cunoștințe pe calea cerce
tării personale. Devenind 
profesori și educatori, des
tul de multi dintre absol
venții învățămîntului supe
rior concep pregătirea pro
fesională pentru meseria ce 
și-au ales-o, doar sub for
ma acumulării de informații 
și date, neglijînd că cea 
dinții metodă didactică, de 
perfecționare în 
respectiv, este 
de cercetare 
După părerea mea, cînd se 
discută asupra necesității ca 
fiecare profesor, fiecare ca
dru didactic să abordeze in
vestigarea originală, opi
niile plutesc uneori în vag, 
între altele și pentru mo
tivul că nu se indică sufi
cient de clar terenul aces
tei cercetări. în cele ce ur
mează aș vrea să-mi spun 
părerea asupra temelor 
care s-ar potrivi mai bine 
investigațiilor științifice ale 
cadrelor didactice.

Cred că una din princi
palele direcții de investi
gare ar putea să o consti
tuie elaborarea unor studii 
și monografii închinate șco
lilor. Se cunosc importanta 
și rolul acestor instituții so
ciale în istoria poporului 
nostru, faptul că multe din 
ele și-au legat numele de 
episoade mărețe din trecu
tul patriei. Se știe, de ase
menea. tradiția de care is
toriografia românească be
neficiază în această privin
ță. Numeroase studii efec
tuate în trec lit în acest do
meniu au statornicit o me
todologie bogată care — 
după Convingerea mea — ar 
putea constitui punctul de 
plecare în elaborarea unor 
studii școlare monografice 
mai ample.

Dar, fiecare regiune 
raion, fiecare localitate 
patriei se prezintă ca 
realitate geografică, 
rică, lingvistică, folclorică 
etc. eu o mare doză de ine
dit. Mă gîndesc cît de in
teresante ar fi acele studii 
științifice care și-ar pro
pune să valorifice întreg 
acest ansamblu de valențe 
materiale și spirituale, Cît 
de binevenite ar fi aseme
nea lucrări — chiar ceva 
mai modeste în fond — 
consacrate unor noi desco
periri arheologice. unor 
bazine florale și fâunistice 
insuficient cercetate. Există 
în multe regiuni o bogată 
tradiție în arta populară 
și cultă, în unele locuri au 
ființat de-a lungul anilor 
ziare și reviste efemere sau 
mai puțin cunoscute, multe 
așezări păstrează inc'

memoria lor întîmplări 
semnificative pentru profi
lul unor epoci, momente 
importante din biografia 
unor oameni de știință și 
■cultură etc. Sint convins 
că 
fice 
vor 
mai 
în acest scop și contribuții 
de asemenea manieră ale 
cadrelor didactice. Chiar 
dacă asemenea lucrări ale 
cadrelor didactice nu vor 
aduce în cîmpul cercetării 
noi concluzii generaliză- 
toare, ele vor completa — 
în mod neîndoios — multe 
puncte albe din harta cu
noașterii amănunțite a tre
cutului și prezentului nos
tru. Sînt convins că inves
tigațiile științifice ale unui 
profesor sau altul se vor 
reflecta pozitiv și în activi
tatea instructiv-educativă. 
Pentru că stabilirea unor 
tangențe între activitatea la 
catedră și munca de cerce
tare științifică va fi oglin
dită în bogăția cunoștințe
lor pe care le predăm, in 
sporirea alractivității lec
țiilor noastre.

Viața arată că este posi
bil și necesar ca profesorii 
de liceu să facă investi
gații științifice și în dome
niul multora din discipli
nele cărora s-au consacrat 
și pe care le predau in 
școală. Istoria școlii româ
nești este ilustrată de multe 
personalități marcante care 
perseverînd pe această cale 
au urcat pe treptele ierar
hiei didactice de la cate
drele liceelor la cele uni
versitare ; din rîndurile 
profesorilor de liceu s-au 
ridicat, nu o dată, oameni 
de știință și cercetători care 
au • adus contribuții valo
roase la sporirea prestigiu
lui științei și culturii ro
mânești. în prezent sînt 
create infinit mai multe 
condiții materiale pentru o 
asemenea activitate. Există 
uzine mari cu laboratoare 
bine dotate, institute ds 
cercetare la a căror acti
vitate cei mai bine pregă
tiți profesori ar putea 
concura.

Și să nu uităm că pro
cesul instructiv-educativ 
constituie cel mai vast și 
mai autentic laborator al 
creației pedagogice. După 
părerea mea ar fi de dorit 
ca marea masă a cadrelor 
didactice să participe și să 
fie mai constant șl mai 
larg atrasă la munca de 
cercetare științifică în do
meniul pedagogiei, la ela
borarea planurilor și pro
gramelor de învățămînt, a 
manualelor școlare, la sin
tetizarea cunoștințelor cu
prinse în cadrul acestora.

Firesc, intensificarea ac
tivității de cercetare știre' 
țifică a profesorilor ar avg 
efecte din cele mai poziții,.- 
și în ceea ce privește îm
bogățirea vieții culturale 
locale. Pe baza investiga
țiilor și cercetărilor perso
nale, profesorii de liceu pot 
elabora și ține conferințe 
interesante 
pectiv, pot 
interesante 
și revistele 
tr-un cuvînt pot 
participare fructuoasă 
ridicarea nivelului de cul
tură al maselor.

Dezvoltarea climatului de 
cercetare științifică in în- 
vățămîntul de cultură ge
nerală presupune evident, 
atît infirmarea părerii po
trivit căreia numai cei ce 
fac parte din corpul pro
fesoral universitar sînt che
mați să se ocupe de cer
cetarea științifică, cît și un 
cadru organizatoric cores
punzător. Un asemenea 
cadru există de fapt. Dar 
societățile științifice ale ca
drelor didactice deși au 
menirea să contribuie la 
conjugarea eforturilor în a- 
cest domeniu, fac încă prea 
puțin pentru stimularea 
muncii de cercetare în rîn
durile învățătorilor și pro
fesorilor ; rezumîndu-și de
seori activitatea la popu
larizarea noutăților științi
fice și culturale, ele își în
deplinesc doar parțial me
nirea. Concomitent cu in
tensificarea activității so
cietăților științifice ale ca
drelor didactice. socotesc 
că n-ar fi rău dacă în sis
temul de perfecționare a 
cadrelor didactice s-ar face 
mai intens simțită cerința 
desfășurării unei astfel de 
munci de cercetare — ca un 
criteriu al promovării în 
ierarhia procesului de în- 
vățămînt.

întreprinderea orășenească „Chimica 
Cluj. produce o serie de rechizite mult soli
citate de elevi și studenți. în magazinele de 
specialitate au tost puse în vînzare noi tipuri 
de tocuri școlare din masă plastică, precum 
și stilouri tip „Feleacul", „Dacia” și „Carpați’ 
realizate de colectivul acestei întreprinderi 
clujene.

9,00 — Cum va fi vremea ? ; 9,02 — 
Gimnastica de dimineață ; 9,10 — E- 
misiunea pentru copii și tineretul șco
lar : Filmul „Mingea de foc" : Re
creația mare ; 10,30 — Emisiunea pen
tru sate ; 12,15 — Concert simfonic.

Partea a Il-a a concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". Dirijor ■: Mihai Brediceanu. în program : Simfonia a VII-a 
în Do major de Beethoven ;?< 14,30 — Fotbal : Steaua - Dinamo Pitești și 
Rapid — Jiul Petroșeni — transmisie de la Stadionul „23 August." ; 18.15 — 
Magazin 111; 19,15 - .Telejurnalul de seară; 19.40 — Transmisiune din
Sala Sporturilor Floreasca : Repriza a Il-a a întîlnirii de handbal dintre 
echipele Dinamo București și Dukla Praga ; 20,10 - Documente de piatră : 
Glasul pămîntului : 20,35 - Gintă tenorul Ion Pjso. Acompaniază orchestră 
de studio a RadiOteleviziunfi. Dirijor : Carol Litvin ; 21.10 — Filmul artistic 
„Pescarii din'nordul sălbatic": 22,45 - „în Bucureștiul iubit". Divertisment 
mvzica'l-in.sti'umental : 23,05'- Invitatul nostru : ,Cîntărețul Franck Schdbel 
(R.D.G.) ; 23:25 — Telesport; 23,40 — Telejurnalul de noapte.
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TIMPUL
DE LUCRU
AL
FIECĂRUIA

A LUAT FIINȚĂ
„AUTOMOBIL

CLUBUL ROMÂN"

(Urmare din pag. 1)

Paraschiv lucrează în uzină de pes
te 9 ani, dar nu a lipsit nemotivat 
și nu a întîrziat niciodată. La fel 
și sudorul Ilie Alexandru, care lu
crează de 15 ani în uzină. Cum pot 
ei să vină la timp la lucru, să-și 
îndeplinească întotdeauna sarcini
le? Explicația constă în aceea că 
ei sînt pătrunși de un înalt spirit 
al responsabilității de a lucra în- 
tr-o întreprindere socialistă, fiind 

'exemplu de conștiinciozitate în pro
ducție. Sînt însă și muncitori care 
nu se împacă cu disciplina. Lăcă
tușul Gheorghe Matei lipsește r.e- 
motivat în fiecare lună 10—24 de 
ore. Lucrează chiar în brigada pe 
care o conduc. Pe banda de mon
taj, cînd lipsește un om din bri
gadă, ceilalți trebuie să depună 
eforturi pentru a-1 suplini. Totuși, 
„tactul" (adică locul de muncă res
pectiv amplasat în fluxul benzii) 
rămîne descoperit, astfel că briga
da realizează în ziua respectivă mai 
puțin o carcasă de combină. Iată 
ce ar li >ui să înțeleagă Gheorghe 
Buzdugan, Constantin Postolache, 
Dumitru Dumitru și alții, care ab
sentează nemotivat lună de lună : 
că aduc daune uzinei, creează 
greutăți colectivului în care lu
crează.

Și la secția montaj general com
bina C 3 sînt muncitori care au 
multe absențe nemotivate, în timp 
ce majoritatea respectă disciplina 
în muncă, considerînd-o ca o în
datorire socială de frunte. lancu 
Florea, Ion Bălan, Ion Marinescu, 
Dumitru Dinu și alții din această 
secție, lipsesc în fiecare lună 
24—48 ore. Ceilalți muncitori sint 
nevoiți să acopere lipsa lor, prin 
eforturi in plus sau lucrind supli
mentar.

— Cei mai mulți dintre aceștia 
lucrează in brigăzi și nu simt prea 
mult „la buzunar" absențele pe 
care le fac — apreciază șeful de 
brigadă, lăcătușul Ion Cozma. Pla
ta făcîndu-se în acord colectiv, ei 
„participă" totuși la depășirea nor
mei realizată de brigadă, iar orele 
pierdute „le completează" adesea 

,’4®nd peste program. Cred că ai 
trebui să fie reglementată cît 
mai curînd această problemă, pen
tru ca cointeresarea fiecărui mun
citor să. acționeze riguros, să de
termine astfel pe toți să' respecte 
programul de lucru, să folosească 
la maximum timpul de muncă.

■ Intr-adevăr, disciplina socialistă 
a muncii presupune nu numai a 
veni zi de zi și punctual la lucru, 
ci și ca fiecare muncitor să folo
sească în mod productiv și în în
tregime timpul de muncă. După 
cum arăta recent intr-o ședință 
maistrul Emil Rafiu, mari pier

deri de timp sînt provocate de ne- 
respectarea pauzei pentru micul 
dejun. De multe ori, în loc de 15 
minute, pauza se prelungește la 
neste 20 de minute.

Calculele arată că, numai la ate
lierul carcase se pierd din această 
cauză lunar 1 500 ore/om, timp în 
care se pot executa 21 carcase 
pentru combina C 3. Alte ore pre
țioase sînt irosite cu plimbările de 
la un atelier la altul, de la o sec
ție la alta, după material, scule sau 
fără rost.

Pentru a se folosi complet și 
productiv timpul de lucru, este 
însă necesar să se asigure desfășu
rarea normală, neîntreruptă a 
producției. Cu toate că în luna 
martie ritmicitatea s-a îmbunătățit, 
au fost însă zile în care la mon
taj general combina C 3 muncitorii 
nu au lucrat 2—3 ore din cauză că 
nu au primit la timp unele sub- 
ansamble. Or, aprovizionarea ne
ritmică dereglează întregul flux la 
montaj. Combinele sînt scoase din 
flux în curte pînă sosesc suban- 
santblele respective, apoi sînt din 
nou introduse în hală. De aseme
nea, lipsa unor s<ule, dispozitive 
și verificatoare determină stagnări 
de ore întregi la mașini.

în primele luni ale anului, or
ganizațiile de bază din uzină au 
analizat multilateral cum este fo
losit timpul de lucru în secții și 
ateliere. Prin calcule și exemple 
concludente s-a demonstrat ce 
daune sînt aduse uzinei de cei care 
încalcă disciplina de producție. Co
mitetul de partid a organizat un 
simpozion pe această temă, iar or
ganizația U.T.C. a inițiat în sec
ția a ll-a prelucrări mecanice ac
țiunea : „Fiecare minut fructificat 
cu valoare maximă în producție", 
în adunările de grupe sindicale 
acționează o puternică opinie de 
masă, muncitorii înaintați luînd a- 
titudine combativă împotriva celor 
care sub o formă sau alta irosesc 
timpul de muncă al uzinei.

Este în interesul fiecărui mun
citor să respecte riguros disciplina 
în muncă, să folosească complet și 
productiv timpul de lucru al uzi
nei. Aceasta se repercutează favo
rabil asupra producției, beneficii
lor. asupra acumulărilor socialiste 
și venitului național, care este sin- 
giJ a sursă de dezvoltare a econo
miei naționale, de sporire a ve
niturilor oamenilor muncii, de a- 
plicare a măsurilor pe care parti
dul și guvernul le iau pentru ri
dicarea nivelului de trai. în felul 
acesta apare clar că timpul de 
muncă al tuturor colectivelor de 
întreprinderi și al fiecăruia este o 
părticică din avuția națională a 
societății. El se materializează în 
valori materiale, în bani. De aceea, 
în folosirea lui maximă. în inte
resul producției sint. interesați toți 
oamenii muncii. Să nu lăsăm să se 
irosească sub nici o formă această 
sursă de avuție și bunăstare a în
tregului popor.

De la un an la altul, numărul 
celor care străbat drumurile țării 
cu automobilele crește. Este, de 
asemenea, în creștere numărul tu
riștilor care ne vizitează țara cu 
automobilele proprii. Dezvoltarea 
impetuoasă a turismului pe patru 
roți și solicitarea tot mai mare la 
competițiile automobilistice inter
naționale au impus o formă su
perioară 
activități, mai eficace, cu atribuții 
mai largi și mai bine precizate de- 
cît Asociația automobiliștilor din 
Republica Socialistă România, în
ființată în 1958. așa cum se con
stata în darea de seamă prezentată 
în Adunarea generală a acestei aso
ciații care a avut loc ieri în Capi
tală. O dată cu realizările pe care 
această asociație le-a obținut în ul
timii ani, s-a adus la cunoștința 
membrilor că. potrivit unei Hotărîri 
a Consiliului de Miniștri din mar
tie a.c., se înființează Automobil 
Clubul Român, care va colabora în 
activitatea sa cu Oficiul Național 
de Turism 
liștilor din 
România a 
tomobil Clubul Român, reprezen
tantul automobiliștilor din țara 
noastră pe plan intern și inter
național. în fruntea Comitetului 
de conducere a) A.C.R. au fost 
aleși : președinte — Nicolae Boz- 
dog, președinte al O.N.T., vice
președinți : general-locotenent Du
mitru Coșovanu, locțiitor al șefu
lui Direcției Generale a Miliției, 
Porfir Negrea și Gheorghe Teodo- 
rescu, vicepreședinți ai O.N.T. în 
funcția de secretar general a fosl 
ales ing. Vasile Iordăchescu.

Care este menirea 
Clubului? Așa cum se 
tut, să înlesnească 
automobilismului 
mului auto; să 
să dezvolte relații 
cu organizațiile 
care se ocupă 
automobilismului 
mului auto, precum și cu asocia
țiile și cluburile automobilistice din 
alte țări; să colaboreze cu orga
nele de stat și organizațiile obștești 
în vederea sprijinirii, adoptării și 
aplicării convențiilor internaționale 
pentru facilitarea automobilismului 
și a turismului auto. Automobil 
Clubul Român are pa sarcină, prin
tre altele, să organizeze acțiuni 
turistice auto interne și internațio-

de organizare a acestei

Asociația automobi- 
Republica Socialistă 

fost absorbită de An

Și

Automobil 
arată în sta- 

practicarea 
a turis-

stabilească și 
de colaborare 
internaționale 

cu problemele 
și ale turis-

vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 aprilie. în țară : 
vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, mai frecvente în jumăta
tea de vest a țării. In rest, ploi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperaturile mi
nime vor oscila între 2 și 12 gra
de, iar maximele între 10 și 20 
grade. în București : vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

nale, competiții automobilistțije.4p- 
.. terne și > internaționale. tT

Așa cum ne?a informat .ȚCiVâ.ră- 
șui Vasiie iordăchescu, Secretarul 
general al Automobil Clubului Ro
mân, s-a introdus și la noi siste
mul scrisorilor de credit pe buza 
cărora automobiliștii străini care 
vin in țară, precum și turiștii ro
mâni care pleacă în. străinătate cu 
automobilul să beneficieze de asis
tență tehnică, sanitară și juridică, 
începînd de la 15 mai, între punc
tul de frontieră .Borș (Oradea) și 
Mamaia vor funcționa mașini echi
pate cu cele necesare, ajutorării ce
lor rămași în pană. Automobiliștii 
sportivi din țara noastră vor par-' 
ticipa la Raliul transbalcanic care 
va avea loc între 14—24 mai 
următorul traseu: Varna —
maia — București — Brașov — Si
biu — Pitești — Timișoara — Bel
grad — Titouzice, Qacak — Sofia 
— Plovdiv — Tîrnovo — Burgas. 
Participă automobiliști din Româ
nia, Bulgaria, Iugoslavia și din alte 
țări. în iulie, între 19 și 22 ale lu
nii, va avea loc Raliul Dunării or
ganizat. de A.C.R., cu participanți 
din mai multe țâri riverane.

8 «

din Bulgaria

Delegația condusă de 
ministrul industriei

de macini s-a înapoiat 
din It. P, Polonă

-Sinibăță . seara s-a înapoiat în 
Capitală,„ venind de la Varșovia, 
delegația, .condusă de Mihai Mari
nescu. ministrul industriei . con
strucțiilor de mașini, care a făcut 
o vizită în' R. P. Polonă.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
să, delegația a fost întîmpinată de 
Ion Marinescu, ministrul indus
triei metalurgice, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
ră.jski. ambasadorul R. P. Polone 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

pe 
Ma-

Acad. Remus Răduleț, vicepre
ședinte al Academiei, președinte al 
Comisiei electrotehnice internațio
nale, a plecat la Zurich pentru a 
participa la ședința Biroului comi
siei.

Rodica ȘERBAN (Agerpres)

mizări în industria

tructiilor de mașini

De curînd, am avut prilejul să 
vizitez R. P. Bulgaria și să cunosc 
îndeaproape unele aspecte și pro
bleme legate., de dezvoltarea indus
triei "ăohsiructoăre de mașini din 
capitala țătii "vecine și prietene. 
Grupul, noșițru de trei specialiști 
români, întâmpinat cu căldură și 
cordialitate in întreprinderile și 
instituțiile vizitate, a putut constata 
pretutindeni însuflețirea și abne
gația de care sînt animați oamenii 
muncii bulgari în opera de con
strucție socialistă, a luat cunoștință 
de un șir de importante realizări 
dobiriclite de ei in diferite domenii 
de activitate.

Aș- vrea îrișă, în cele ce urmează, 
să ma. refer îndeosebi la aspectele 
legate de specialitatea mea. Foarte 
instructivă ini s-a părut, în acest • 
sens, vizita făcută la uzina de ma
șini-unelte '„Z.M.M." din Sofia și 
convorbirea avută acolo cu direc
torul tehnic al întreprinderii, ing. 
Lariev. Uzina realizează o varie
tate bogată de produse ca : strun
guri, mașini de frezat, de rectificat, 
mașini agregate și altele. Am con
statat că în munca de proiectare 
a mașinilor-unelte se caută să se 
aplice principiul agregării (Baukas-

INDICI NOI Al VIEȚII COTIDIENE
(Urmare din pag. I)

Firește, păstrarea ritmului 
la construcții-montaje a cos
tat eforturi și nu dintre cele 
mai ușoare. Pentru a se ali
menta continuu noua stație 
de betoane, echipa lui Aurel 
Văideanu a sortat balast la 
15 grade sub zero. Ca să nu 
întrerupă construcția unor 
stații de pompare sub pîn- 
zele freatice, mecanici de 
înaltă calificare ca Petre 
Banu, Alexandru Deak, Ivan 
Loleanu au lucrat, fără să 
știe ce-i odihna, pe un ger 
de crăpau pietrele. In ace
leași condiții dificile au ridi
cat schele dulgherii Francisc 
Nemeș, Minai Trufan, 
Gheorghe David din echipa 
lui Dropa Arpad. Spre a 
asigura continuu șantierul-cu- 
material lemnos, oamenii de 
aici au plecat adesea, în orele 
lor libere, către pădurile re
giunii ca să deszăpezească 
drumurile.

...Nu e mult de cînd ză
pada s-a topit din împreju
rimile orașului, dar tirgu- 
mureșenii au și început să 
se gîndească, prevăzători, 
la lunile însorite.
rile și zonele verzi se ex
tind anul acesta cu 25 de 
hectare. Am vizitat, împreu
nă cu tovarășul Aurel Gali, 
vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc, două 
dintre locurile unde locui
torii Tîrgu Mureșului vor fi 
cu deosebire ispitiți să-și 
petreacă week-end-ul. Unul 
dintre ele chiar așa se nu-

Parcu-

derele „ZIL", organizat pe linii teh
nologice și linii de transfer, ale că
ror mașini agregate au fost exe
cutate la uzina ZMM. Se remarcă 
construcția suplă și economică a 
frigiderului cu absorbție, a cărui 
izolație monobloc se execută din 
polistiren expandat în instalații 
special amenajate. Această cons
trucție a frigiderului, avînd o linie 
arhitectonică modernă, conduce în 
același timp și la economii impor
tante de metal (tablă dublu deca- 
pată și țeavă calibrată), care în 
genere se procură din import.

în cursul vizitei noastre în Bul
garia am remarcat faptul că și în 
problema producției de scuie. dis
pozitive și verificatoare (S.D V.) se 
caută a se aplica tendințele moder
ne de organizare a producției. 
Astfel, pentru uzinele electrotehni
ce din orașul Sofia s-a organizat 
execuția centralizată a ștanțelor, 
într-o fabrică specializată. Avan
tajele producției centralizate de 
S.D.V. constau, în principal, în creș
terea accentuată a productivității 
muncii, posibilitatea realizării unor 
produse de înaltă tehnicitate, eco
nomii în dotarea cu mașini-unelte 
specializate etc.

★
O mare ater.^e se acordă în 

R. P. Bulgaria calității produselor, 
în acest sens a fost creat încă din 
anul 1964 „Inspectoratul de Stat 
pentru controlul calității produc
ției", care reprezintă organul su
perior de control tehnic și este 
subordonat direct Comitetului de 
stat pentru știință și progres teh
nic. Am avut prilejul să-l cunoaș
tem pe conducătorul acestei insti
tuții, ing. Stoian Stoilov Bozadjiev, 
de la care am aflat amănunte în 
legătură cu sarcinile și activitatea 
instituției. Astfel, în atribuțiile in
spectoratului intră, printre altele : 
efectuarea de controale de calitate 
a producției in toate întreprinde
rile de stat și cooperatiste ; con
trolarea calității producției finite, a 
materiilor prime și, in mod spe
cial, a producției destinate expor
tului ; stabilirea calificativului și a 
semnului de calitate pentru nivelul 
tehnic al produsului și al condi
țiilor de fabricație. (Acordarea 
semnului de calitate la un produs 
se face pe un 
mod periodic, 
execută probe 
ce urmează a fi

Inspectoratul 
dologic organizarea și funcționarea 
serviciilor de control tehnic din 
întreprinderi și elaborează instruc
țiuni pentru îmbunătățirea activi
tății de control tehnic și calificarea 
profesională a controlorilor ; el are 
reprezentanți permanenți la între
prinderi, care lucrează în colabo
rare cu serviciul C.T.C. uzinal la 
îmbunătățirea continuă a calității 
producției.

în încheiere, doresc să relev că 
peste tot unde am fost, am putut 
constata străduințele permanente 
desfășurate de colectivele de mun
citori, tehnicieni, ingineri, econo
miști, funcționari pentru realizarea 
produselor la uri nivel tehnic ridi
cat. în acest, scop, eforturile se 
îndreaptă spre aplicarea metodelor 
celor mai moderne atît în", elabo
rarea proceselor tehnologice, cît și 
în organizarea rațională a produc
ției.

ten-sist.em), care permite organi
zarea fabricației pe linii tehnolo
gice cît mai judicioase. De pildă, 
la. fabricarea strungurilor în uzina 
amintită, piesele mari, cum sînt 
bâtiuriie, carcasele cutiilor de vi
teze, axele principale etc. se pre
lucrează pe linii tehnologice de fa
bricație.. La operațiile care reclamă 
o precizie ridicată, se folosesc scule, 
dispozitive și verificatoare speciale.

Trebuie spus că’ această între
prindere e dotată cu un număr im
portant de mașini-unelte de 
mare precizie, cum sînt acelea de 
tăiat, dantura și de rectificat dan
tura, mașinile de rectificat cane- 
luri, cele de rectificat filet etc. 
care provin de la firme cu renume 
mondial.

O altă latură care cred că me
rită a fi menționată se referă la co
laborarea întreprinderii cu o se
rie de firme străine, prin schim
buri de documentație tehnică și de 
experiență pentru aplicarea unor 
soluții tehnologice și constructive, 
care reclamă precizie ridicată. Ast
fel, cu firma SKF din Suedia s-a 
colaborat pentru stabilirea unei 
tehnologii speciale de montaj a 
rulmenților, care se primesc de la 
această firmă și sînt folosiți pen
tru axele principale ale mașinilor- 
unelte. Cu firma MAAG din Elve
ția, s-a colaborat pentru soluționa
rea unor probleme legate de recti
ficarea danturii.

în cadrul întreprinderii ZMM 
am putut vedea și mașini-unelte 
de concepție proprie, ca de pildă 
mașina de broșat filete trapezoidale 
interioare, care se folosește la dife
rite piese ce intră în construcția 
mașinilor-unelte. Această mașină 
specială este patentată ca invenție. 
Cu ajutorul ei se realizează o pro
ductivitate și calitate ridicată a fi- 
letului trapezoidal, spre deosebire 
de prelucrarea pe strung care se 
executa în mod obișnuit anterior.

Pe lingă gama largă de mașini- 
unelte care se produc de uzina 
ZMM, aici se execută și o serie 
de accesorii pentru aceste mașini, 
cum sînt universale de strung cu 
acționare pneumatică, copiere hi
draulice, mese indexate, menghine, 
capete revolver și altele. în felul 
acesta, o dată cu echiparea mașini
lor-unelte cu accesorii necesare, se 
realizează și o pondere de mano
peră de mecanică fină mai mare, 
făcînd ca prețul de revenire al 
unui kg de mașină-unealtă să 
crească.

în cursul convorbirilor avute cu 
specialiști din țara vecină și priete
nă, aceștia au arătat că mașinile- 
unelte de fabricație bulgară sînt 
livrate într-un șir de țări so
cialiste și capitaliste. Pentru 
menținerea în bună stare de func
ționare a mașinilor livrate la ex
port, în cadrul uzinei sînt execu
tate pi"se de schimb pe stoc. Aces
te piese se pot trimite în orice mo
ment și în orice țară însoțite, cînd 
e necesar, și de specialiști din ca
drul uzinei, care pe lîngă funcția 
lor de bază pe care o îndeplinesc în 
întreprindere ca proiectanți, tehno
logi etc., sînt special pregătiți și 
pentru îndeplinirea sarcinilor în 
cadrul „service“-ului.

La fabrica de frigidere „Anton 
Ivanov" am putut vedea procesul 
de fabricație a frigiderelor casnice 
cu absorbție și a agregatelor de 
răcire cu compresor pentru frigi-
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bucuria 1 celor iniei, care au 
și luat în antrepriză grădi
na zoologică. Pentru ei, de 
altfel, se organizează „sen
zaționale călătorii prin jun
glă" în cărucioare trase de... 
măgăruși. E o modalitate 
de a le stimula zborul ima
ginației și — de ce nu ? 
— pasiunea pentru explora
rea enigmelor lumii vii.

...Tîrgu Mureșul e o stră
veche. citadelă a culturii — 
și această culoare, în chip 
firesc, apare nu mai puțin 
definitorie pentru paleta co
tidianului. Printre multiple
le preocupări care dau un 
relief specific actualității 
tîrgumureșene știința ocupă 
un loc aparte. Ea este repre
zentată prin focare de in
vestigație și studiu bine cu-

mește : week-end. E vorba 
de 
de 
lui, 
parte prin munca patriotică 
a muncitorilor, studenților, 
elevilor. încheierea lucrărilor 
e prevăzută acum, în pri
măvară. Pentru ca în luna 
mai ambarcațiunile să săge
teze luciul celor cîteva hec
tare de lac artificial, bazinul 
de înot să prilejuiască sa
tisfacțiile performanțelor, iai 
vilele și campingurile mo
derne din jur să găzduiască 
voioșia și relaxarea odihnei.

Mai sus, după un urcuș 
sinuos pe povîrnișul unei co
line, intîlnești cel de-al doi
lea „paradis" al odihnei tîr- 
gumureșene. Grădina zoolo
gică de pe platoul Cornești- 
lor. Te întîmpină, ca uir'ori- "noscute — Institutul medi- 
ginal bun-venit, exoticele 
exerciții vocale ale celor doi 
lei adăpostiți în padocul con
struit prin strădania volun
tară a elevilor de la grupul 
școlar de construcții, 
o imensă pădure, un

zona de 
la barajul 
realizată

agiement
Mureșu- 

în bună

coj-farmaceutic, Institutul pe
dagogic, baza de cercetări a 
Academiei. La acestea s-au 
adăugat însă și altele, cu 
o activitate nu mai puțin 
efervescentă.

Recenta ședință ple
nară a Comisiei regionale 
pentm coordonarea cercetă- 

rie-a decla- 
dr. docent 
președintele 
relevat mai 
ne așteptam 
mari iezer-

în jur 
fel de 

rezervație naturală, în care 
căprioarele aleargă în voie, 
ițindu-și din cînd în cînd 
ochii umezi printre copaci, 
dar unde lupii, urșii, mistre
ții sînt ținuți cu grijă sub 
zăbrele.

— O să avem la vară și 
maimuțe, și antilope — se 
bucură de pe-acum copilă
rește Vasile Rend, inimosul 
inițiator și custode al aces
tui deocamdată modest „mu
zeu al faunei". Se bucură, 
mai ales gîndindu-se la combinatele din Tîrgu Mu-

SPORT
/

PESTE HOTARE
Obținînd a 5-a victorie consecuti

vă, sportivul român Ilie Năstase s-a 
calificat în semifinalele turneului in
ternațional de tenis de la Cannes, 
în sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați, Năstase l-a învins, 
după un meci pasionant, cu 10—S. 
3—6, 6—4, pe cehoslovacul Milo 
Holecek.

★
Cu o rundă înainte de terminarea 

turneului zonal de șah de la Halle, în 
clasament conduce marele maestru 
maghiar Lajos Portisch cu 15 puncte, 
urmat de Hort (Cehoslovacia) 14 
puncte, Uhlmann (R. D. Germană), 
Matulovici (Iugoslavia) 12,5 puncte, 
Vesterinen (Finlanda) 11 puncte etc. 
Victor Ciocîltea a remizat cu Matu
lovici în runda a 18-a, totalizînd 8 
puncte.

★
La Tbilisi a început un concurs in

ternațional de haltere, la care parti
cipă sportivi din 15 țări. Pe primul 
loc la categoria cocoș s-a clasat Ghe- 
nadi Cetin (U.R.S.S.) cu 352,5 kg. 
Halterofilul român Z. Fiat" a ocupat 
locul 5 cu 310 kg. La categoria pană 
a cîștigat Dimitri Șanidze cu 372,5 
kg. Alexandru Toma s-a situat pe lo
cul 4 (327,5 kg).

★ . . j i; i - a- ’
în runda a 10-a a turneului inter

național de șah de la Bognor Regis 
(Anglia), maestrul român D. Drimei 
l-a învins, într-o frumoasă partidă de 
atac, pe iugoslavul Boian Kurajița, 
campion mondial de juniori. Aceasta 
a fost prima înfrîngere suferită de ju
cătorul iugoslav în actualul turneu. 
Cu o rundă înainte de terminarea 
concursului. în fruntea clasamentului 
se află Drimei și Kurajița, cu cîte 8 
puncte.

rii științifice z— 
rat profesorul 
Csbgor Lajos, 
comisiei — a 
pregnant decît 
existența unor ___ ___
ve de potențial științific în 
laboratoarele uzinale, în rîn- 
durile personalului tehnico- 
ingineresc din întreprinde
rile orașului și ale regiunii. 
Cercetările aplicative pe Care 
le desfășoară chimiștii de. la

reș și Tîrnăveni, metalur- 
giștii de la întreprinderea de 
utilaje pentru industria u- 
șoară și „Melalotehnica", 
specialiștii în industria lem
nului de la C.I.L. Gălăuțași 
și alții, indisolubil legați de 
problemele și nevoile practi
cii, se dovedesc, după păre
rea mea, fertilizante nu nu
mai pentru practică, dar și 
pentru gîndirea științifică 
fundamentală...

...Ziua obișnuită a tîrgu- 
mureșanului include 
ordonatele ei firești 
morile spiritualității, 
ascultă o conferință 
romancierii salului 
lean, fie că zăbovește în 
fața unor foliante îngălbe
nite de vreme la renumita 
bibliotecă „Teleki-Bolyai", 
fie că poposește în fața ta
blourilor expuse în holul in
stitutului de teatru, fie că 
trăiește emoțiile artei sce
nice (în ziua respectivă, tea
trul prezenta „12 oameni 
furioși", în interpretarea 
trupei maghiare, iar a doua 
zi „Mitică Popescu", în in
terpretarea trupei 
locuitorul orașului 
Mureș integrează 
fenomenul culturii 
versul său lăuntric, 
țindu-și necontenit 
spiritual.

...Orele unei zile 
celelalte în Tîrgu 
contemporan. Ore pline, în
cărcate de creșteri și rodiri. 
Căci și aici parametrii coti
dianului devin mereu mai 
înalți. Semnificațiile lui — 
tot mai bogate.

pe co
și co- 
Fie că 
despre 

arde-

române), 
de pe 
organic 
în uni- 
îmbogă- 
bagajul

ca toate 
Mureșul
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în cîteva rînduri

Pentru a doua oară consecutiv

© Dinamo București, calificată aseară în
finală Ia Leipzig, va întîlni pe Rapid
București

Aseară la Leipzig, în fața unor 
tribune pline pînă la refuz, s-a dis
putat a doua „manșă" a semifina
lelor „Cupei campionilor europeni" 
la volei masculin, între echipele 
S.K. Leipzig și Dinamo București 
Meciul, care a durat peste două 
ore și a avut o desfășurare pasio-, 
nantă, s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (15—7, 13—15, 15—3, 15—17,
15—8), în favoarea gazdelor. Cel, 
mai dramatic set a fost-cel- de-al' 
patrulea. în care echipa dinamo- 
vistă a fost condusă la un moment 
dat cu 14—9 (gazdele conduceau

atunci la seturi cu 2—1). Jucînd 
excepțional voleibaliștii români au 
reușit totuși să cîștige setul și să 
egaleze situația (2—2) Ultimul set, 
cel de-al cincilea a fost cîștigat de 
gazde care au profitat de oboseala 
dinamoviștilor. învingătoare în 
primul meci cu 3—1, echipa Di-' 
namo, datorită unui set-averaj mai 
bun, s-a calificat în finală. Așa 
"dar, și-In—acest an în finala „Cu-, 
pei campionilor europeni" se vor 
întîlni două echipe românești, Di- 

--nai» și'Rapid. «

I’RIMUL MECI AL FINALEI „CU
PEI CUPELOR" la baschet masculin, 
între Ignis Varese și Macabi Tel 
Aviv, a avut loc la Varese. Au cîști
gat gazdele cu 77—67 (36—34).

CĂMPIONUL EUROPEAN DE 
BOX LA CATEGORIA SEMIGREA, 
italianul Pierro del Papa, și-a apă
rat cu succes titlul, învingînd la 
puncte după 15 reprize pe șalange- 
rul său Pekka Kokkonen (Finlanda). 
Meciul s-a disputat la Helsinki.

FINALA PROBEI DE SIMPLU 
BÂRBAȚI din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la San Juan 
(Porto Rico) va fi disputată între 
Clark, Graebner (S.U.A.) și Charles 
Pasarell (Porto Rico). în semifinale 
Pasarell a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 6—4, 7—9, 6—3, în fața 
australianului John Newcombe, prin
cipalul favorit al turneului.

AL 51-LEA TUR CICLIST AL 
BELGIEI s-a încheiat cu victoria 
italianului Cârme Carmine Preziosi, 
secondat la numai două secunde de 
belgianul Van Springel. Ultima eta
pă (Gând—Bruxelles, 206 km.) a re
venit la sprint lui Malckenbeck în 
5h43’30”.

SELECȚIONATELE DE VOLEI 
ALE U.R.S.S. au susținut noi întîlniri 
in Japonia. Echipa feminină a întilnit 
la Kanazawa formația Hitachi Mu- 
sashi, pe care a învins-o cu 3—1 
(15—4, 14—16, 15—7, 15—11). La Fu
kui, echipa masculină a dispus tot 
cu 3—1 (15—5, 15—9, 5—15, 15—12) de 
selecționata universitară a Japoniei.

LA GLASGOW s-a disputat me
ciul internațional de box dintre se
lecționatele Scoției și Cehoslovaciei, 
întîlnireâ s-a încheiat la egalitate : 
5—5.

Competițiile zilei

o

PROGRESUL—PRECIZIA SACELE și DINAMO—A- 
GRONOMIA CLUJ, cuplaj rugbistic pe stadionul 
Dinamo. Primul meci începe la ora 9.
ROMANIA—ITALIA, la polo pe apă. Bazinul Flo
reasca, ora 11,30.
RAPID—POLITEHNICA GALAȚI, derbiul etapei 
campionatului masculin de volei. în sala Ciu
lești, ora 11,30. In deschidere, de la ora 8,30, au 
loc meciurile : C.P.B.—Farul (feminin) și Steaua— 
Petrolul (masculin).

anumit termen). în 
după apreciere, se 
asupra produselor 

importate.
coordonează meto-

Ing. V. RADEȚCHI

UN MIJLOC DE LOCOMOȚIE
A.

IA INDEMINA TUTUROR
O dată 

rul celor 
liber făcînd excursii în locurile 
pitorești din preajma marilor o- 
rașe crește considerabil. Mii de 
turiști se îndreaptă, în zilele de 
sărbătoare, spre campinguri sau 
cabane în dorința de a se re
crea. Drumul spre locurile de a- 
grement se face însă mai comod 
și mai plăcut cu mijloace proprii 
de locomoție. Un asemenea mij
loc, lesne de procurat și care nu 
pune probleme de spațiu pen
tru parcare, este motoreta „Car- 
pați".

cu sezonul cald numă- 
care își petrec timpul

sa, acest

o

o

construcția

STEAUA—DINAMO BUCUREȘTI și POLITEHNICA 
BUCUREȘTI—RAPID, meciuri decisive pentru cam
pionatul republican masculin de baschet. De la 
ora 11, în sala Floreasca.

STEAUA—DINAMO PITEȘTI și RAPID—JIUL, cuplaj 
fotbalistic pe stadionul „23 August”; Incepind de 
la ora 14,30.

DINAMO BUCUREȘTI—-DUELA PRAGA, în sala 
Floreasca, de la ora 19. Mec! contînd pentru se
mifinalele „Cupei campionilor europeni” la hand
bal masculin.

vehicul este lesne de întreținu, 
nu cere cunoștințe de mecanică 
se manevrează cu ușurință și poa 
te circula pe orice fel de dru 
muri. Este, totodată, și un mijloc 
de transport foarte economicos 
transportul a două persoane pe 
100 km reprezintă costul a 2 li 
tri de benzină. Iată și cîteva ca
racteristici tehnice: puterea ds 
regim — 2,3 C.P., viteza de regim 
— 40 km pe oră, încărcătura uti
lă — 145 kg., capacitatea cilin
drică — 68 cmc, capacitatea re
zervorului — 6 litri etc. în inven
tarul motoretei se găsesc: o tru
să de scule cu 18 chei, leviere 
etc., o pompă de umflat caucicu- 
rile și o carte cu instrucțiuni de 
folosire și întreținere.

întrucît se produce în țară, 
procuiarea pieselor de schimb 
nu constituie o problemă. Moto
reta beneficiază de un termen de 
garanție — 6 luni sau 6000 km 
parcurși de la cumpărare.

Magazinele de specialitate dis
pun de un fond de marfă cores
punzător, în culori variate, după 
preferințele cumpărătorilor. Pen
tru a aduce înlesniri în procura
rea lor, Ministerul Comerțului In
terior a aprobat vînzarea cu pla
ta în rate. Muncitorii, alte cate
gorii de salariați și militari pot 
cumpăra motorete „Carpați" plă
tind un avans de 15 la sută din 
valoarea totală, care 
lei, iar restul în 20 
membrii C.A.P. și-o 
cu un avans de 30 
restul în 12 rate.

este de 4 190 
rate lunare; 
pot procura 
la sută, iar

n



' V | - ..1 ■:Lupte 
violente 
h frontiera 
siriano- 
izraeliană

DAMASC 8 (Agerpres). — In 
cursul zilei de vineri, la frontiera si- 
riano-izraeliană s-au desfășurat, timp 
de peste 12 ore, lupte violente, între 
trupele siriene și izraeliene. într-un 
comunicat difuzat de postul de ra
dio Damasc se arată că aviația si
riană a doborît cinci avioane izrae
liene și că în cursul luptelor au fost 
uciși 70 de izraelieni, iar două care 
blindate și trei tractoare au fost dis
truse. Comunicatul menționează că 
ciocnirile au izbucnit cînd un trac
tor izraelian a început să efectueze 
lucrări agricole în zona demilitari
zată.

La Tel Aviv, un purtător de cuvînt 
al forțelor armate izraeliene a decla
rat că în urma luptelor aeriene, ce 
au durat două ore și jumătate, șase 
avioane siriene au fost doborîte. Pos
tul de radio Amman a anunțat că trei 
avioane siriene s-au prăbușit pe teri
toriul iordanian, piloții lor reușind să 
se salveze cu parașutele. Anunțînd că 
vineri seara calmul a revenit, agen
țiile occidentale de presă consideră 
că aceste ciocniri au fost cele mai 
grave incidente petrecute în ultimii 
ani la frontiera siriano-izraeliană.

ZI
DE ALEGERI
ÎN

iugoslavia
In Iugoslavia încep azi ale

gerile pentru desemnarea a 
300 deputați federali și a 1407 
deputați republicani și regio
nali.

Potrivit legii electorale, ale
gerile se desfășoară în două 
etape: la 9 aprilie se vor în
truni skupștinele comunale 
pentru a alege pe deputății 
vecelor economică, social-sani- 
tară, cultural-educativă și or- 
ganizatorico-politică ale Skup- 
știnei Federale și ale skupști
nelor republicane. Adunările 
comunale vor propune, de ase
menea, pe candidații pentru 
Vecea Federală a Skupștinei 
Federale și pentru vecele 
skupștinelor republicane. A-
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ceștia urmează, să fie aleși în 
a doua etapă, la 23 aprilie, 
prin vot direct și secret. Tot 
la 23 aprilie vor fi aleși depu
tății skupștinelor comunale și 
orășenești.

Actualul sistem electoral a 
intrat în vigoare în 1963, cînd 
jumătate din numărul depu- 
taților, al căror mandat are o 
durată de patru ani, au fost 
aleși în mod excepțional nu
mai pentru o durată de doi 
ani, astfel incit mandatul lor 
a expirat în 1965 cînd au avut 
loc alegeri. Acum se va reînnoi 
a doua jumătate a numărului 
de mandate. Această soluție a 
fost adoptată pentru a se asi
gura continuitatea în activita
tea organelor respective.

Încă în timpul campaniei 
electorale comisiile pentru 
propunerea de candidați au 
desemnat candidaturile pentru 
cele mai înalte funcțiuni la 
nivel federal, republican și re
gional. Astfel pentru funcția 
de președinte al Scupștinei 
Federale a fost propus Veliko 
Vlahovici, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., iar pen
tru funcția de președinte al 
Vecei Executive Federale —~ 
Mika Șpiliak, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I. Pentru 
prima dată o femeie urmează 
să fie aleasă președintă a unei 
vece executive republicane. 
Pentru această funcțiune în 
R.S. Croația a fost propusă 
Savka Dapcevici-Kuțar, mem
bră a Prezidiului C.C. al U.C.I.

Vizita delegației C. C.

al P. C. R.
VIENA 8 — Corespondentul

Agerpres P. Stăncescu transmite : 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, care se află în Austria la 
invitația C.C. al P.C. din Austria, 
a sosit la Graz. Membrii delegației 
române au fost salutați de Franz 
Leitner, și de Willy Gaisch, membri 
ai Comitetului Central al P.C. din 
Austria, și de membrii Secretaria
tului Organizației P.C. din Austria 
din landul Steiermărk (Stiria).

La sediul organizației regionale, 
membrii delegației C.C. al P.C.R. 
au fost informați despre activita
tea comuniștilor din acest land și 
preocupările lor actuale. Landului 
Steiermărk, îi revine o mare ponde-

Delegația română condusă 
de ministrul energiei 
electrice și-a încheiat 
vizita in R. P. Bulgaria

SOFIA 8. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: De
legația română, condusă de Emil 
Drăgănescu, ministrul energiei elec
trice, și-a încheiat vizita în Repu
blica Populară Bulgaria. în cadrul 
discuțiilor purtate cu delegația 
bulgară, condusă de Konstantin 
Popov, ministrul pentru energeti
că și combustibil, a fost examinat 
stadiul lucrărilor de proiectare a 
complexului hidroenergetic de pe 
Dunăre, din zona Izlaz-Somovit. 
Sîmbătă la amiază, Emil Drăgă
nescu a fost primit de Pencio Ku- 
badinski, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria.

(Urmare din pag. I) 

telor Unite, invocîndu-se același 
argument al „pericolului din Ră
sărit”, deși nimic nu amenința a- 
ceste țări. Dacă atragerea în 
N.A.T.O. a fost o operație relativ 
ușoară, mult mai greu a fost să se 
impună țărilor nordice participante 
întregul lanț de măsuri care făceau 
din N.A.T.O. un instrument de sub
ordonare față de S.U.A. încă din 
1957 guvernele Danemarcei și 
Norvegiei au refuzat amplasarea 
armelor nucleare și trupelor străi
ne pe teritoriul țărilor lor. O pozi
ție asemănătoare a fost adoptată 
și cu prilejul discuțiilor legate de 
crearea forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O. N-au avut sorți 
de izbîndă nici presiunile repetate 
ale Washingtonului, printre care 
una din cele mai importante a ur
mărit obținerea permisiunii din 
partea guvernului danez pentru 
zborurile avioanelor america
ne purtătoare de bombe nuclea
re deasupra teritoriului Dane
marcei. Dar chiar în condițiile 
unei atari „politici restrînse” 
participarea celor trei țări la alian
ța atlantică le-a croat numeroase 
complicații în politica lor internă 
și externă și o gamă infinită de 
consecințe negative.

O serie de lucrări apărute în ul
timul .timp în Norvegia — „Fron
tierele"’ de Harald Norman, „Nor
dul împărțit între marile puteri" de 
Einer Maseng și „în contra 
curentului" de Johanne Amlid 
— explică detaliat ce a în
semnat în fapt apartenența la 
pactul atlantic. „Adeziunea la 
N.A.T.O. — scrie de pildă Amlid — 
a exercitat o influență nefastă nu 
numai asupra evoluției Norve
giei, dar și a celorlalți vecini scan
dinavi, și mai ales a Danemarcei. 
Ea a creat drumuri diferite în po
litica externă a țărilor scandinave, 
a afectat colaborarea internordi- 
că". Mai mult, imobilismul impus 
politicii externe a celor trei țări a 
determinat o îngustare a sferei lor 
de acțiune pe plan internațional, 
în relațiile directe cu alte state, 
cît și la organizațiile și conferințe
le internaționale". „N.A.T.O. — a 
sintetizat revista americană „Fo
reign Affairs" — a divizat Scandi
navia".

Pe plan intern, apartenența la 
N.A.T.O. s-a tradus mai ales prin 
sacrificii materiale, care după 
cum era de așteptat, au afectat 
economia respectivelor țări. Ca și 
alți membri ai pactului atlantic, 
ele au fost obligate să-și sporeas
că continuu cheltuielile militare, să 
pedaleze într-un ritm crescendo în 
cursa înarmărilor. Spirala pe 
care a urmat-o bugetul militar al 
Norvegiei este elocventă în aceas
tă privință. în 1949, acest buget 
număra 250 milioane coroane, în 
1955 se cifra la 1 000 milioane co
roane, pentru ca în 1965 să atingă 
2 000 milioane de coroane.

Este semnificativ că Suedia, care 
n-a aderat la N.A.T.O., nefiind obli
gată, ca vecinii săi, să țină cont de 
cerințele „solidarității atlantice" — 
cum arată și fostul ministru de ex
terne Osten Unden — a avut 
incomparabil mai multe posi
bilități pentru o manifestare activă

In Austria
re în ce privește' extracția de căr
bune, minereu de fier, industria de’ 
produse semifinite și de hîrtie. 
Membrii delegației C.C.,, al P.C.R. 
s-au interesat de activitatea desfă
șurată în diferite domenii de către, 
organizația P.C. din Austria din 
landul Steiermărk.

Răspunzînd la întrebările puse de 
cadrele de conducere ale organiza
ției landului Steiermărk, membrii 
delegației române au prezentat cî- 
teva din principalele preocupări 
ale Partidului Comunist Român 
în domeniul politicii interne și 
externe.

Discuția dintre membrii delegației 
Partidului Comunist Român și 
membrii Secretariatului organiza
ției Partidului Comunist din Austria 
din landul Steiermărk s-a desfășu-, 
rat într-o atmosferă prietenească, 
călduroasă.

PROTOCOL ROMÂNO-POLONEZ
VARȘOVIA 8 (Agerpres).. — 

La 8 aprilie, Mihai Marines
cu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini al Republicii 
Socialiste România și Janusz Hryn- 
kiewicz, ministrul industriei grele 
al R. P. Polone, au semnat un pro
tocol privind discuțiile purtate în 
cadrul întîlnirii ce a avut loc ca 
urmare a hotărîrii celei de-a V-a 
sesiuni a Comisiei guvernamen
tale româno-polone de colaborare 
economică.

în protocol se subliniază printre 
altele, că în timpul vizitei în R.P. 
Polonă, delegația română a vizitat 
numeroase întreprinderi ale indus
triei grele și a purtat discuții în 
scopul unei mai depline cunoașteri 
reciproce a realizărilor și perspec
tivelor industriilor respective, ca și 
a concretizării tematicii care va 

pe plan internațional și pentru 
promovarea propriilor sale interese 
naționale.

ÎN CĂUTAREA UNOR CĂI
NOI

Evoluția evenimentelor interna
ționale în direcția destinderii, a 
respingerii politicii „războiului rece" 
nu putea să nu-și spună cuvîntul 
și asupra stărilor de lucruri exis
tente în această parte a lumii. Un 
rol deosebit l-a avut procesul obiec
tiv de eroziune a N.A.T.O. și mai 
ales una din cele mai pregnante 
manifestări ale acestuia : ieșirea 
Franței din sistemul integrat al a- 
lianței, ceea ce a încurajat tendin
țele centrifuge și în „flancul nor
dic". „Norvegia și Danemarca — 
remarcă ziarul „The Christian Scien
ce Monitor" — au început să critice 
mai energic pactul atlantic, din mo

ȚĂRILE NORDICE 
si securitatea 
europeană

mentul în care Franța a anunțat 
că se va retrage din alianță". In 
opinia publică din cele două țări 
aceste critici au’luat forme ascu
țite. „Pactul N.A.T.O. — au declarat 
reprezentanții Partidului socialist 
popular danez — este lipsit de 
sens, și de aceea în 1969—1970 
Danemarca va trebui să se elibe
reze de obligațiile legate de el". La 
fel susțin și purtătorii de cuvînt ai 
partidului social-democrat norve
gian : „Norvegia trebuie să iasă 
din alianța care ne-a fost im
pusă, trebuie să, .revină -la tra
diționala sa politic,ă de ' ..neutra
litate". Este de remarcat ast
fel că atît în Norvegia, cît și în Da
nemarca, „marii învingători" ai ul
timelor scrutine electorale au fost 
tocmai acele partide care cer re
tragerea din N.A.T.O.

în ce privește cercurile condu
cătoare, ele nu au negat nici un 
moment fidelitatea față de N.A.T.O. 
și — după ce Franța și-a. făcut .cu
noscută hotărîrea de ă' ieși din 
organizația militară — ele s-au 
aliniat „celor^I4" membri a căror 
platformă uimăiește'LTmenținef-ea 
structurii milita»^- „îiftegrate"'-.’ a 
N.A.T.O. în același Ljtimp, aces
te cercuri se v pronunță insis
tent pentru „transformarea", „re
adaptarea" N.A.T.O. la condi
țiile actuale. „Deoarece situa
ția din Europa s-a schimbat

EXPOZIȚIA CĂRȚII 
MARXISTE LA PARIS

PARIS 8. — Corespondentul
Agerpres Georges Dascal trans
mite ; Numeroși vizitatori și cum
părători au participat sîmbătă la 
a 12-a Expoziție cu vînzare a. căr
ții . marxiste care s-a desfășurat 
la .Paris.

Un colectiv de cercetători de la 
Institutul „Maurice Thorez" a alcă
tuit o lucrare de sinteză intitulată 
„Calea Franței spre socialism". Vor 
lumul lui Waldeck Rochet intitulat 
„Marxismul și calea viitorului", 
reunește concluziile secretarului 
general al Partidului Comunist la 
plenara Comitetului Central din 
aprilie 1966 consacrată discutării 
unor probleme ideologice și cul
turale. Au fost, de asemenea, pre
zentate primele două volume din 
monumentală istorie a literaturii 
franceze, publicată de Centrul de 
studii și cercetări marxiste, lu
crări despre istoria mișcării mun-
citorești franceze, despre Comuna 
din Paris și despre istoria- Parti
dului Comunist, eseuri și'studii de 
filozofie și economie politică.

constitui obiectul activității viitoare 
în domeniul colaborării economice 
și livrărilor reciproce. Discuțiile 
s-au axat pe probleme privind 
producția de mijloace de automati
zare, mașini-unelte pentru prelu
crarea metalelor, linii tehnologice și 
utilaje pentru industria chimică, 
mașini rutiere de construcții și u- 
tilaje pentru industria materialelor 
de construcții.

Protocolul prevede posibilitatea 
organizării reciproce de expoziții 
pe ramuri, simpozioane științifice 
în vederea unei, mai intense cunoaș
teri a realizărilor și dezvoltării in
dustriei din cele două țări.

La încheierea vizitei, Mihai Ma
rinescu a fost primit de Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

mult după 1949 — arată ministrul 
de externe norvegian John Lyrig 
într-un interviu publicat de ziarul 
suedez „Svenska Dagbladet" — 
este necesară o evoluție a N.A.T.O. 
în sensul destinderii, iar pentru 
Norvegia aceasta înseamnă o a- 
propiere de țările răsăritene". Pe 
această linie la ultimele reuniuni 
ale Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., reprezentanții Danemar
cei și Norvegiei s-au manifestat 
activ în favoarea intensificării re
lațiilor Est-Vest.

VIU DIALOG CU STATELE 
DIN EUROPA RĂSĂRITEANĂ

Preocuparea pentru găsirea unor 
căi de lărgire a colaborării pe 
plan general european a devenit, 
de altfel, o preocupare majoră a 
politicii externe a țărilor nordice. 
Ideea că deosebirile dintre siste

mele politice șl Boclale nu pot și 
nu trebuie să constituie un obstacol 
în calea dezvoltării unor relații 
normale între state s-a materializat 
într-un viu dialog între capitalele 
țărilor nordice și cele ale țărilor 
din Europa răsăriteană. „Relațiile 
Est-Vest, destinderea — declara nu 
de mult ministrul de externe sue
dez Torsten Nilsson într-un inter
viu acordat ziarului „New York He
rald Tribune — Washington Post* 
— este una din problemele Ia or
dinea zilei în vremurile noastre și 
Suedia își sporește contactele cu 
țările Europei răsăritene, extinzîn- 
du-și relațiile culturale, turistice și I 
în special, cele comerciala,*; .’Ș-tiu 
înmulțit în ultima vreirie L'V’izîțele 
unor 'oameni de s’tat din 'țările j 
scandinave în țările socialiste din ! 
Europa.

In cadrul intensei activități desfă
șurate de țara noastră în vederea 
dezvoltării relațiilor cu toate țările, 
a promovării ideii securității eu
ropene, au avut loc numeroase con
tacte între conducătorii României 

. socialiste și reprezentanți ai guver- 
țirelor- ț'ărilt>r(;Țiprdicey ai unor par
tide politice din aceste țări. Un mo
ment însemnat pe >dceastățlinie 1-ă 
constituit vizita delegației guverna
mentale, în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer în Danemarca. 
Președintele Finlandei, Kekkonen, 
a vizitat în luna, ianuarie Iugo-

agențiile de presă transmit

șui pentru pace Marathon - Atena

ci fost interzis

Rezoluția Conferinței Federației din Flandra a P.C. 
din Belgia. Bruxelles a fost dată publicității rezoluția adoptată de 
Conferința Federației din Flandra a P.C. din Belgia, care și-a desfășurat 
lucrările în zilele de 1 și 2 aprilie. După cum se subliniază în document, 
oamenii muncii din Flandra acționează tot mai hotărît împotriva primejdiei 
șomajului și a concedierilor în masă din întreprinderi, pentru majorarea sala
riilor și a îmbunătățirii condițiilor de muncă, împotriva creșterii prețurilor 
și impozitelor. (Agerpres)

VIZITA ÎN BULGARIA A DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI 
ROMÂNI condusă de Bucur Schiopu, ministrul industriei alimentare, 
continuă. Membrii delegației române au hiat cunoștință de unele 
aspecte ale activității desfășurate în industria alimentară bulgară. 
Printre altele, au fost vizitate combinatele de carne, de vin, precum și 
fabricile de țigarete, lapte și bomboane din Sofia.

TRATATIVELE DINTRE EDWARD OCHAB Șl GIUSEPPE SA- 
RAGAT, au început vineri, la Palatul Quirinal din Roma. în cursul 
tratativelor, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone, și pre
ședintele Italiei, au abordat probleme ale situației internaționale, 
precum și relațiile bilaterale. în după-amiaza aceleiași zile, E. Ochab 
a fost primit de Aldo Moro, primul ministru al guvernului italian. 
Sîmbătă Edward Ochab a plecat într-o călătorie prin țară.

AMBASADORUL ROMÂN PRIMIT DE PREMIERUL IRANIAN. 
In legătură cu apropiafa sa plecare definitivă din Iran, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran, Ion Drînceanu, a fost primit de primul ministru 
iranian, Amir Abbas Hoveyda. Intre premierul Iranului și ambasadorul român 
a avut loc o convorbire cordială privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări.

Guvernul grec a interzis maratonul anual pentru 
paCS care urma sa se desfășoare la 16 aprilie. Motivînd hotărîrea, ministrul 
ordinii publice G. Rallis a declarat că ea s-a datorat „dificultăților- pe 
care le-ar avea de întîmpinat forțele de ordine în ce privește asigurarea 
securității participanțilof la marș pe întreg traseul de la Marathon la Atena.

, j . .. . > ;

slavla și Bulgaria, iar ministrul de 
externe finlandez a fost oaspetele 
Cehoslovaciei și al țării noastre. 
Primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, a vizitat R. P. Polonă, iar 
reprezentanții diplomației daneze 
au avut discuții în majoritatea ca
pitalelor din Europa răsăriteană.

Aceste vizite și contacte s-au do
vedit a fi deosebit de utile, consti
tuind trepte pe drumul destinderii, 
al colaborării, în interesul înfăptu
irii dezideratului tuturor popoarelor 
din această parte a lumii — pacea 
și securitatea. Pe această linie 
este de menționat că atît Suedia 
cît și Finlanda, Danemarca și Nor
vegia s-au arătat favorabile, în 
principiu, ideii organizării unei 
conferințe a statelor europene care 
să discute problema securității pe 
continentul nostru. în același 
sens, Danemarca și Norvegia, ca 
și celelalte țări nordice, și-au făcut 
auzite inițiative și păreri proprii pe 
arena mondială, la Organizația 
Națiunilor Unite, ca și în alte foruri 
și organisme internaționale. La 
sesiunea a 20-a a O.N.U. Da
nemarca, Finlanda și Suedia au 
devenit coautoare ale rezolu
ției Inițiate de țara noastră pri
vind „Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme so
ciale diferite". Finlanda a prezen
tat o propunere privind crearea 
unei zone denuclearizate în Scan
dinavia.

în toate aceste manifestări 
își găsește expresie înțelegerea de 
către cercuri tot mai largi din țările 
nordice a faptului că orientarea 
spre destindere și securitate cores
punde unor necesități vitale ale po
poarelor respective. Atît oameni 
de afaceri, cît și mase largi își dau’ 
seama de avantajele care pot de
curge pentru aceste țări din lăr
girea relațiilor cu țările socialiste, 
pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural. Pornind de la învățămin
tele perioadei „războiului rece", 
care nu le-a adus decît dezavan
taje, ele văd tot mai bine că o rea
lă securitate va decurge numai din 
continua slăbire a încordării, de
pășirea actualei divizări a Euro
pei în blocuri militare, dintr-o lar
gă cooperare internațională.

Nu este mai puțin adevărat că 
manifestarea tuturor acestor ten
dințe pozitive în politica externă a 
țărilor nordice nu s-a făcut și nu 
se face în linie dreaptă. Există 
înSă numeroase dări înapoi și re
întoarceri; se mai fac auzite voci 
contrarii destinderii. Nu pot fi ig
norate nici posibilitățile pe care le 
mai au Statele Unite de a exercita 
presiuni și a ridica obstacole în 
calea destinderii și colaborării. 
Dar se dezvoltă continuu — reali
tatea o arată — tendințele tot mai 
evidente spre îmbunătățirea co
laborării cu toate statele, spre pro
movarea unor relații bazate pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
spre asigurarea condițiilor ca în 
Europa să domnească pacea și 
securitatea.

Scandinavia este o parte insepa
rabilă a Europei și securitatea ei 
este strîns legată de asigurarea 
securității general europene.

mis în Vietnam H Premierul Iranului i~a primit

pe președintele Consiliului Superior al Agri

culturii și pe ambasadorul român E Con

vorbirile polono-italiene H Măr

S Un nou contingent de trupe australiene tri

wx-;

al Pămîntuluî,
„Cosmos 154" este 110111

satelit artificial
lansat sîmbătă în U.R.S.S. La 
bordul său sînt instalate aparate 
științifice destinate continuării 
cercetărilor spațiului cosmic. 
(TASS).

ARMISTIȚIU ÎN 
LA PANMUNJON. 
părții coreene a pro- 
partea americană îm- 

recentelor acte provocatoare 
de personalul acestei părți Im
personalului părții coreene. El 
atenția asupra faptului că în 

timp s-au intensificat acțiunile

LA ȘEDINȚA COMISIEI MI
LITARE DE ----------------- —
COREEA DE 
Reprezentantul 
testat pe lingă 
potriva 
comise 
potriva 
a atras 
ultimul 
provocatoare comise în mod fățiș de 
partea americană pe uscat, în aer și 
pe mare. Totodată a avertizat că par
tea americană trebuie să-și asume în
treaga răspundere pentru consecin
țele acestor acte de provocare și a 
cerut aplicarea cu strictețe a preve
derilor acordului de armistițiu.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRI
LOR IUGOSLAVO-BELGIENE. 
Marko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, și-a încheiat vizita în 
Belgia. într-o declarație făcută 
ziariștilor belgieni și străini mi
nistrul iugoslav a apreciat rela
țiile iugoslavo-belgiene drept sa
tisfăcătoare. La rîndul său, mi
nistrul de externe belgian a de
clarat că s-a constatat că proce
sul înțelegerii dintre Belgia și 
Iugoslavia se află pe o cale bună.

AUTORITĂȚILE POLIȚIE
NEȘTI DIN JOHANNESBURG 
AU ARESTAT-O PE WINNIE 
MANDELA, soția cunoscutului 
fruntaș al luptei pentru elibera
rea poporului african, Nelson 
Mandela, condamnat la rîndul 
său, în 1964, la închisoare pe 

' viață.

INVESTIȚII STRĂINE ÎN ITALIA. Societățile străine au fă
cut în anul trecut investiții în valoare de 56,9 miliarde lire, cu 10 
miliarde lire mai mult decît în 1965. Din această sumă, 37,4 miliarde 
lire revin firmelor americane, 8,2 miliarde lire celor elvețiene și 2,7 
miliarde întreprinderilor engleze.

de muncitori și stua'enți din capitala Uruguayului au începutPeste 150 , . _ __ ___
joi un marș de protest spre Punla del Este, pentru a-și exprima protes
tul fată de organizarea conferinței șefilor de state ai țârilor membre ale 

O.S.A.

O Imagine obișnuită din Vietnamul 
de sud : copii, mame, tineri fug din 
fața ororilor războiului, și își caută 

refugiul în deltă

SOSIREA LA TEHERAN 
A PREȘEDINTELUI CONSI
LIULUI SUPERIOR AL A- 
GRICULTURII, NICOLAE 
GIOSAN, care face o vizită în 
Iran, la invitația ministrului 
agriculturii din această țară. 
Sîmbătă el a fost primit de 
Amir Abbas Hoveyda, primul 
ministru al Iranului. Convor
birea a decurs într-o at
mosferă cordială.

NOI TRUPE AUSTRALIENE 
IN VIETNAMUL DE SUD. Auto
ritățile australiene au trimis un nou 
contingent de trupe în Vietnamul de 
sud. La 8 aprilie, din Sydney a ple
cat o navă de transport avînd la bord 
500 de soldați și ofițeri, elicoptere, 
care de luptă și muniții.

CONGRESUL ORGANIZAȚIEI 
METEOROLOGICE MONDIALE. 
Reprezentanții Algeriei, Bieloru- 
siei, Cubei, Franței, Iugoslaviei, 
Republicii Mali, Mongoliei, Pa
kistanului, R.A.U., României și 
U.R.S.S. au sprijinit reprezenta
rea în organizație a R. P. Chine
ze și asigurarea universalității 
acestei organizații. în interven
ția sa, delegatul român Bogdan 
Baltazar a arătat că singurii re

prezentanți ai poporului chinez 
la acest congres trebuie să fie 
meteorologii din R. P. Chineză 
țară cu un imens teritoriu și vas
te resurse materiale. — ' 
delegatul 
dezacordul 
față de faptul că reprezentanții 
unor servicii meteorologice ca 
cele ale R. P. D. Coreene, R. D. 
Vietnam și R. D. Germane sînt 
arbitrar menținute în afara Orga- . 
nizației Mondiale de Meteoro
logie.

Totodată, 
exprimat 

române
român a 

delegației

p

B-

f

Organizarea de călă
torii turistice în Româ
nia a fost tema une‘ întîlniri 
inițiate la Copenhaga de membrii 
Uniunii cluburilor de pensionari 
din Danemarca la care a parti
cipat și a luat cuvîntul primul 
ministru al Danemarcei, Jens 
Otto Krag.

INDONEZIA ESTE INTE
RESATĂ SĂ OBȚINĂ AJU
TOR ECONOMIC DIN PAR
TEA ORICĂRUI STAT, CU 
CONDIȚIA, ÎNSĂ, CA ACES
TA SĂ NU FIE ÎNSOȚIT DE 
CONDIȚII POLITICE, a de
clarat generalul Suharto în 
prima conferință de presă de 
la desemnarea sa în funcția 
de președinte interimar al In
doneziei. Referindu-se la pro
blemele economice ale țării, 
Suharto a afirmat că guver
nul său își va îndrepta efor
turile în vederea îmbunătăți
rii condițiilor economice ale 
țării.
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