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pasionat al unui timp al 
victoriilor în care istorie 
și geografie se suprapun.

L-am întîlnit, în zilele 
acestei primăveri, pe 
marile șantiere ale planu
lui cincinal, prins în mul
tiplele rcupații rodnice 
ale unui anotimp ce fa
vorizează, prin toate da
tele sale, febra descope
ririlor, inițiativa și com
petiția creatoare. Nu vom 
însemna, în acest jurnal 
de primăvară, cifre teh
nice, îwvjlizări economice, 
date despre proporțiile 
construcțiilor noi. Vom a- 
lege doar niște culori, 
dintr-o paletă de artă.

La Tîrgu-Jiu, de exem
plu, în vechea răspîntie 
de orizontale și uliți pră
foase, constructorii au a- 
tacat, în primăvara aceas
ta, fundațiile primelor 
blocuri de cîfe 10 etaje 
în cartierul „1 Mai-vest" 
al orașului — în care a 
început construcția a 280 
de apartamente — am 
asistat, într-una din aces
te dimineți, la un schimb 
de experiență între șefii 
unor echipe fruntașe, con
structori vechi, cu stagiu 
pe marile șantiere. Se 
vorbea despre metode 
rapide și economice, des
pre calitatea execuției, 
despre ritm. Unul dintre 
ei, bărbat trecut de prima 
tinerețe, cu o figură uscă
țivă de ascet, e de fel din 
Hobița, consătean cu 
Brâncuși. Am stat de vor
bă într-o pauză a consfă
tuirii. De la construcția 
blocurilor cu zece etaje — 
surprinzătoare, în acest 
decor, chiar și pentru lo
calnicul unui Gorj obișnuit 
de mult cu noutatea — dis
cuția a alunecat, fără 
tranziție,la artă. Interlocu
torul meu stătuse de vorbă 
recent, cu un grup de ar- 
hitecți-decoratori, care vi
zitaseră șantierul, ve
nind direct de la plan
șetele 
puiseră podoaba deco
rativă 
stucatura, 
mentele. Aflînd că e din 
Hobița, cineva dintre ei, 
un tînăr, îl chestionase 
despre Brâncuși și satul 
lui. Și din nou, fără tran
ziție, printr-un același pro
ces firesc, care ține de 
esența actului creator, 
discuția se întorsese la 
construcția blocurilor de 
zece etaje, șeful de echi
pă avansîndu-i tînărului 
arhitect o propunere, o 
idee. Fiindcă blocurile a- 
cestea — îi spusese — 
se construiesc pentru oa
meni, fiindcă ele vor a- 
dăposti • căsnicii și iubiri, 
el, meșterul constructor 
din Hobița, specialist în 
dulqherie rapidă, crede 
că n-ar strica, dacă e 
vorba de podoabe și de 
creație, ca tovarășii ar
hitect! să se gîndească 
Ia motivul de pe „Poarta 
sărutului".

îmi place să cred că 
undeva, pe o filă din jur
nalul de construcție al 
acestei noi 
propunerea a rămas, fie 
și numai ca o sursă in
spiratoare, ca un 
de plecare pentru o 
ditație.

Întîmplarea mi se aso
ciază în minte cu o 
petrecută la Combinatul 
de industrializare a lem
nului de la Tîrgu-Jiu. în 
acest combinat modern, 
într-una singură din cele ■ 
cinci fabrici ale com
plexului s-au aplicat, de - 
la începutul anului și pînă

pe care închi-

a noilor blocuri, 
culorile, orna-
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azi, peste 100 de inovații 
și raționalizări destinate 
modernizării procesului 
tehnologic. O mică „revo-, lurile gorjene. Cit timp va 
luție tehnică", cu efecte 
deosebite în iructificarea 
rezervelor de producție, 
la nivelul de exigență al 
sarcinilor sporite ale anu
lui. O ilustrare 
avînt creator 
noi primăveri 
ve a ținutului 
în care oamenii, 
trați asupra tainelor crea
ției, trudesc să le dezle
ge cu instrumentele nou
lui, într-un continuu pro
ces de depășire, într-o 
continuă neliniște 'a des
coperirii.

Și scenele se înlănțuie, 
sub semnul acelorași 
creșteri perpetue.

O culoare gingașă a 
primăverii, într-o amiază 
de aur : sub cupola uneia 
din marile construcții ale 
Fabricii de ciment. din 
Bîrsești-Tg. Jiu, 'o pasăre, 
între șirurile de uriașe co-

muncitori, cîteva sute de 
oameni, veniți de-a drep
tul din cîmp, dintre dea-

a aceluiași 
al acestei 
constructs 
și a țârii, 

concen-

trece pînă cînd cel ce se 
căutase prin buzunare 
după semințe, va tace 
prima sa propunere de 
perfecționare q produc 
ției ?

-Ca--pretutindeni, proce 
sul noului este în plină 
desfășurare, cotele sale 
cresc vertiginos. în, dimi 
nețile acestea, cîrdurile 
de păsări leagă în ace 
leași volute Columna ar
tistului din Hobița, turle 
le sondelor și obeliscu 
rile construcțiilor noi, gi
ganticul „turn al cicloa- 
helor" de la Fabrica de 

. ciment (înalt de 69 de 
metri) și blocurile cu 
multe etaje din Tîrgu- 
Jiu ; păsările anunță clin
chetele de argint ale 
ploii fertile de primăvară, 
care, poate, și ea se va 
rătăci, luînd un cer de 
sticlă drept unul adevă-

gravă a unui front, cu 
ofensiva surdă a nume
roaselor coloane de 
meni și de mașini - 
de oameni, peste ‘ 
de cai-putere în
— dirijate, după o 
gie savantă, indescifrabi
lă pentru ochiul profanu
lui, spre cucerirea coti
diană a unor orizonturi 
'ntinse. Pe aceste orizon
uri ondulează în pulbe- 
ea fină a soarelui de 
nartie, cline domoale, 
:alme, contemplative. Ro- 
rinarii sînt sus pe deal 
contemplație, jos în vale
— pe o gigantică porțiu- 
îe a văii Jiului — activ.- 
ate industrială febrilă

Nu e singura aventură 
pe care o trăiește, în a- 
ceste zile, Jiul. între de
fileul cu statui ciclopice 
și noua albie de la Rovi- 
nari, un tunel lung de 12 
kilometri (poate chiar 
mai mult, preconizează 
unii specialiști) îi vor 
schimba, pentru prima oa-

oa- 
mii 

40 000 
utilaje 
strate-

geo- 
O replică la apa- 

nemișcare a firii ? 
asistat, recent, în-, 
din carierele Rovi- 

la Cicani, la în

insinuează, parcă, 
logia 
renta

Am
tr-una
narilor, 
cheierea montării unui es- 
cavator-gigant cu roate și 
cupe (de fapt, o veritabilă 
uzină), destinat exploatării 
stratului de lignit în cadrul o.ihouă 
unei noi tehnologii, în 
curs de.aplicare, grație 
căreia vechile date ale 
productivității minerilor, 
vor cunoaște transformări 
radicale. O instalație înal
tă de 70 metri, cîntărind 
600 tone și cu o capaci
tate de 850 m.c. pe oră, 
echivalînd munca a 3 000 
de mineri, într-o mină mo
dernă, cu un grad de- 
productivitate înalt : aces
ta va fi complexul pen
tru excavarea, transporta
rea și haltarea cărbune
lui de la Rovinari. La ora 
cînd notez aceste rîn- 
duri, excavatorul-gigant 
de care vorbeam (cel de

tăcferii", .turiștii privesc 
îndelung niște lespezi de 
piatră — replică și în
fruntare, prin lucrarea ar
tistului, lă grandoarea 
mută a firii.

Cărbunele Rovinarilor e 
doar o etapă. în curînd — 
semnele primăverii sînt 

.certe — tot aici, în Gorj, 
și bogată zonă 

carboniferă, zona Albe- 
nilor (cu rezerve, identi
ficate pînă în prezent, de 
peste 24 milioane de 
tone), va infuza un spor 
sensibil de energie poten
țialului economic al aces
tui ținut.

îmi place să cred .cu 
adevărat că cineva, în
tr-o zi, niște febrili, vir
tuoși ai daltei, vor.finiBa 
și statuile ciclopice 
pe valea 
penumbrele 
seculari ale

★

Sîntem în inima Gorju
lui, la Tîrgu-Jiu.

E ora amurgului. Grupul

de
Jiului, din 
cu copaci 

Sohodolului. (Urmare din pag. I)
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Ioane care susțin plafonul 
de sticlă, deasupra mari
lor agregate în care fier
be cimentul și klinkerul, 
zbura, în lumina de aur 
tare a amiezii, o pasăre, 
punct minuscul în deco
rul gigant.

Era în pauza amiezii, 
mașinile tăceau, oamenii 
se opriseră și priveau in 
sus. Pasărea, poate „o 
măiastră" a lui Brâncuși, 
se rotea în volute largi 
deasupra oamenilor și a 
mașinilor, sub bolta trans
parentă de sticlă, fără să 
simtă unde se termină 
cerul ei și unde începe 
cerul celălalt. Zbura sprin
tenă, sub întocmirea ce
rului amplu de sticlă al 
marii construcții, care îți 
cere într-adevăr, ca să i 
străbați, aripi de pasăre 

Am văzut un om, pe 
unul dintre muncitorii de

primăveri, lîngă mine, ..scoțînd din- 
tr-un fund de buzunar cî
teva semințe. Semințe de 
grîu, uitate acolo poate 
de astă toamnă, poate de zează 
cîteva zile. Omul venise 
in fabrică de-a dreptul 
din cîmp, dintre zăvoaie
le fiului sau ale Gilortu- 
lui, unde „măiestrele" lui 
Brâncuși se lasă 
pe columnele 
troițe suple și 
pridvor.

în primăvara 
la marea Fabrică de ci
ment din Bîrsești-Tîrgu- 
Jiu, s-au angajat,

rat și sunînd cu degete 
mirate în cupolele făcute 
de oameni.

Dorința de împlinire ca
racteristică omului de la 
noi și-a găsit cadrul 
realizării. O dorință care 
te face, zilnic, creditor de 
frumos.

@ DINCOLO DE

GEOLOGIE

punct 
me-

alta.

din zbor 
ghicite-n 
stîlpi de

aceasta,

Poate că cel mai Impu
nător dintre spectacolele 
marii construcții se des
fășoară, în aceste locuri 
la Rovinari.

Exploatarea carbonife-. 
ră Inaugurată aici — pri
ma mină din țara noastră 
cu prețioasele zăcăminte 
dezvelite sub cer — este 
teatrul unor complexe a- 
menajărl, -care-i schimbă 
fundamental peisajul și 
perspectiva Pentru extin
derea minei, care furni- 

combustibil ma
rii termocentrale de la 
Craiova, pentru deschide
rea de noi cariere, albia 
Jiului a fost obligată să se 
mute spre vest cu doi 
kilometri, albia Tismanei 
de asemenea, prin lu
crări hidrotehnice de o 
amploare unică, aflate 
în prezent. în plină des
fășurare. Șantierul este 
deosebit de spectaculos, 

ceva din pulsația

ră, cursul, rostogolindu-i 
apele în iacul, adînc de 
90 metri, din spatele ba
rajului Sadu și captîn- 
du-i puterea în mari tur
bine hidraulice, 
și zeci 
wați.

Primăvara aceasta __
coperă 'tabloul Rovina- 
rilor șub i . unghiuri noi 
Complexul de amenajări 
hidrotehnice a intrat în
tr-o etapă care-i dezvă
luie, 
rea, 
tatea 
de 4 
mare
(400 000 000 metri cubi de 
apă) își șublipiază deja, 
vizibile, contururile, Un 
aanai-magistrală - de eva 
cuare a apelor, de . 7 km 
lungime. în această zonă 
va fi dată în folosință și 
o termocentrală de 1 mi
lion kilowați. Rovinarii au 
(dat, între anii.. 19.55tol.963. 
2 600 000 tone cărbune, iar 
în anii ce vin, de cîteva 
ori mai mult.

La. cîțiva kilometri, la 
Tîrgu-Jiu, lîngă „Coloana 
Infinitului" și „Poarta să
rutului", acolo unde as 
tăzi se construiesc tur 
nuri industriale și blocuri 
ce adăpostesc iubiri, Brân 
cuși a rînduit în jurul 
unei lespezi cîteva pietre, 
șlefuite ca niște scaune, 
jur-împrejurul unei pietre 
mai mari : „Masa 
cerii". O nemișcare

de
de mii de
U

zeci 
kilo-

des-

pregnantă, aniploa- 
variptatea, virtuozi- 
desenului. Un baraj 
km. lungime și un 
lac de acumulare

al doilea montat la Ci
cani) a terminat cu bine 
ceea ce constructorii nu
mesc, printr-o formulă cu 
sugestii poetice, „marșul 
spre carieră". La Cicani, 
între timp, se lucrează in
tens pentru montarea u- 
nui așa-numit „circuit au
tomatizat de transport", 
lung de peste un. kilome
tru și jumătate. Autorii 
ambelor lucrări sînt cîteva 
echipe de comuniști, oa
meni ai locului, „rovi
nari". E numai un exem
plu, 
cou 
mea 
dul Jiului ce-și mută al- Dintr-un salt, 
bia : un întreg peisaj, cu 
toate datele sale 
mente primordiale și care, 
prin definiție, țin de ve- 

a aberat de 
ce i-au dezis, în

ve- 
Rovinari n-a mai

dintre multe, un e- 
ce măsoară adînci- 
unei proiecții, pe fon-

ele-

lacie - 
liniile 
timp, un profil. Din 
chiul 
rămas decît numele.

„Se caută, pentru Rovi- 
nari, un nume nou, sau 
cel puțin un simbol" îm! 
spunea un inginer de aici 
„Aș prefera un nume cu 
o rezonanță tehnică, un 
nume metaforic. Un rîu 
care își mută albia, o 
zonă geografică care-și 
transformă complet relie
ful și potențialul 
mic, într-un cuvînt, 
tă mare lucrare 
rească, merită o 
consacrare și prin

La Tîrgu-Jiu, la

econo- 
aceas- 
ingine- 

noud 
nume". 
„Masa

de excursioniști s-a de- . 
părtat, colindă acum prin 
centrul orașului. Lîngă 
columnă au rămas doi ti
neri. Unul e un turist, ce
lălalt șoferul microbuzu
lui parcat în șosea, care-1 
așteaptă nerăbdător.

— Hai, domnule — zice 
șoferul — nu vii ?

'Celălalt, sedus parcă, 
de vraja âcesiei clipe ciu
date a înserării, tace, cbn- 
templînd monumentul.

Tace și șoferul, atent 
și nedumerit.

— Hai, domnule, că mal 
venim și mîine.

cu aerul 
unuia care se rupe din 

. somn, tînărul a fost pe 
scara mașinii. I-am au
zit vocea, în clipa în care 
mașina.; se smulgea din 
loc :

— Bagă, dom'le, în vi- 
teza'ntîia 1

Amurgul e limpede, ca 
de cleștar. Se văd în zări 
turnuri de fabrici, stîlpii 
rețelelor de înaltă tensiu
ne, conducînd fulgerele de 
lumină și energie pretu
tindeni.

Cît petrol vor fi dat as
tăzi sondele din Oltenia ?

Pe fondul întunecat al 
munților Gorjului, silueta 
Columnei se estompează 
treptat, topită în ceața 
amurgului.

Era foarte noapte. Autobuzul Con- 
stanța-Palas se retrăsese. Eu însă tre
buia să ajung la Palas. Am pornit pe 
jos. Cam pe la jumătatea drumului, 
aud in urma mea un zgomot Mă în
torc. O autocisternă de lapte. Dar ce 
naiba ? Autocisterna înainta spre mine 
de-a latul. Pînă-n noaptea aia vă dau 
cuvîntul meu de onoare că nu mai 
văzusem un autovehicul mergind pe o 
șosea de-a latul. M-a depășit. I-am 
notat numărul : 51 679 Db (Dobrogea 
adică) în carnetul meu personal și 
mi-am văzut de treabă.

Mi-am rezolvat problemele la Palas 
și am aranjat in așa fel incit să mă 
întorc la Constanța tot noaptea. Și tot 
la aceeași oră. Aproape de intrarea in 
oraș... Da, inainta spre mine, tot de-a 
latul, o autocisternă. M-am așezat pe 
piatra de kilometru, mi-am scos carne
tul și cînd mașina a ajuns prin drep
tul meu, i-am notat numărul : 51 621 
Db.

Chiar în momentul cînd. făceam 
de fel de presupuneri, adică imi 
ceam eu „autocisterna asta o fi 
cărcată cu ceva băuturi spirtoase 
d-aia merge de-a latul șoselei" auto
cisterna s-a oprit Și spre mine a îna
intat un dine mare ciobănesc. El mer
gea cu cisterna în dinți. A mîriit.

— Ce tot imi 
noapte am trecut 
colo, m-ai notat, 
de la mine ?

— Cine ești ?
— Un dine M-am aciuat și eu 

p-aici. îmi place marea. Sînt un dine 
vagabond.

— Ești
— Nu. 

sonal.
- De
— De la LC.LL.-Constanța.
— La ce preț ?
— Gratis i
— Cum gratis ?

fel 
zi- 
în- 
fi

iei numărul ? Azi 
cu o autocisternă în- 
Acum, iar... Ce vrei

colecționar de autocisterne ? 
Le iau pentru uzul meu per-

unde le iei ?

cloșcă... îmi plac la 
găină. Pe strada Ce- 

în

Vreau s-o văd

1

foileton
de Nicufă TÂNASE

— Asta unde 
și eu.

— Am pus o 
nebunie puii de 
realelor există o fabrică de suc. 
spatele fabricii locuiesc niște cetățeni 
care au găini, dar n-au coteț. Le-am 
dus eu in curte cisterna 51 622. Aia 
aproape nouă care n-are decît 21 000 
km parcurși. Găinile gospodarului ouă 
pe motor, le clocesc și am în perma
nență pui proaspeți.

Cu toate că eram destul de docu
mentat în legătură cu cele de mai sus, 
a doua zi dimineață m-am dus la Di- e 
recția de control și revizie pentru re- || 
giunea Dobrogea. g

— Dv. cunoașteți ceva în legătură g

ș s u
S 
E
-
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— Adică nu dau nimic pe ele. Știi... 
l.C.l.L.-ului îi sosesc cisterne noi. Șo
ferii abandonează autocisternele vechi

— Nu le dă in primire nimănui ?
— Dacă le-ar avea cineva in pri

mire, m-aș putea aproviziona eu ? Nu 
Le lasă pe unde-apucă. Știi de cite-am 
făcut rost plnă-acum ? De 41 de bu 
câți.

— 41 autovehicule 7
— Da.
— Și ce faci tu cu atltea ? Eu că nu 

slnt dine și n-aș avea ce face cu 41 
de autovehicule...

— O parte din ele le-am dus aic> 
lă Palas pe un loc viran. Dacă ai timi 
te invit să-mi vezi parcul.

— Ce parc ?
— Parcul de mașini. Am un pan 

personal. Din el trăiesc.
— Nu înțeleg...
— Stau în mijlocul parcului cu bo

tul pe labe și aștept.
— Ce aștepți ?

— Șoferii din regiune mai au nevoie . ~ - •-
de unele piese pentru mașinile lor. cu această poveste ? 
Vin in parcul meu. Dar nu Vin cu 
mina goală... Mi-aduc cite un os de ros 
ca sâ nu mirii la ei. Să nu-i latru...

— M-am lămurit. Ești un ciubucar. 
I.C.l.L.-ul Dobrogea te-a angajat să le 
păzești și tu faci afaceri.

— Pe viața mea că nu sînt angajat. 
Parcul nu este dat in primire ni
mănui.

— Nu se poate' Există instrucțiunile 
Ministerului de Finanțe care obligă...

— Controlează și să nu-mi mai spui 
mie dine, dacă autovehiculele astea au 
fost date în primire cuiva... Vii să-mi 
vezi parcul ?...

Am primit invitația „hoțului" de 
autocisterne și m-am dus Am găsit 
aici exact ce mi-a spus. Nu era un 
dine lăudăros. Erau aici autovehicule 
care cu o reparație capitală ar mai 
putea circula multă vreme $i altele 
vreo 29 la număr, dacă li s-ar face o 
reparație pentru care s-ar cheltui între 
2 șl 5 Onn lei de bucată, ar mat putea 
fi folosite

— Am și-o cisternă nouă. Doar 
21009 de km parcurși.

— Cum nu...
— Ce amănunte puteți da ?
— în perioada anului 1966 I.C.I.L -ul 
plătit drept cheltuieli de transport

pentru 
pro-

a
la D.R.T.A. — 1 099 000 lei 
transportarea a 24 768 tone de 
duse.

— Dar ei au un parc de mașini 
care reparîndu-le ar putea să evite 
ceste cheltuieli.

— Nu au reparat mașinile, dar 
schimb au plătit amortisment pentru 
ele 54 889 lei numai în anul 1966. Fără 
ca acestea să funcționeze.
- Și ?
— Am făcut informarea șt așteptăm 

să se ia măsuri..
Dacă vedeți cumva un cline mare 

ciobănesc cu o pată galbenă pe spate 
și cu un „icilist" din Constanta in 
gură, lăsați-l in pace. îl duce pe unul 
din vinovați la ministerul de 
aparține acest I.C.I.L. Am vorbit 
cu clinele: mi-a promis că tn.ă 
vește.

pe
a-

în

care 
eu 

ser-
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tai, să se afle în permanență 
la dispoziția consumatorilor ?.- 
Reacția greoaie, pauzele în 
aprovizionarea ; , magazinelor 
etc — datorate unei ătifudini 
pasive, inert-birocraticiej — 
duc la scăderea interesului 
din partea consumatorilor 
pentru noul produs, întîrzie 
afirmarea lui pe piață,. ceea 
ce are drept' consecință, 
bineînțeles, diminuarea ran
damentului economic. E în 
concordanță modul acesta 
‘de a acționa, inconsecvent și 
lipsit de finalitate, cu ceea ce 
am numit „spirit întreprinză
tor" ?

O altă remarcă ce revine 
adesea atunci cînd e vorba 
de însușirile unui bun co
merciant este aceea referi
toare la capacitatea de a 
sesiza din vreme noul curs 
al conjuncturii pieței, direc
ția în care se îndreaptă in
teresul cumpărătorilor și, in 
funcție de aceste tendințe, 
capacitatea de a lua măsuri 
operative, de readaptare. Un 
bun întreprinzător știe că 
„timpul costă bani", și poate 
nicăieri mai mult decît în 
comerț tărăgănarea de ordin 
birocratic nu are consecințe 
mai nefaste. Dacă un trans
port de cărămizi întîrzie o 
lună, este un lucru foarte 
rău ; ’aceasta creează un 
prejudiciu de o lună, sau 
chiar de mai mult în termi
narea construcției. Există to
tuși posibilitatea ca, prin hăr
nicia constructorilor, întîrzie- 
rea să fiq recuperată măcar 
în parte. Dar o întîrziere e- 
chivalentă, să. zicem, la livra
rea unor paltoane are cu to
tul alte consecințe ; vînzarea 
se arriînă cu un an, în sezonul 
următor, existînd riscul evi
dent ca ele să se deprecie
ze, nemaifiind în pas cu 
moda.

Nesocotirea unor coordona
te ale activității comerciale 
ca operativitate, reacție 
promptă a fost criticată, pe 
drept cuvînt, nu o dată. Fap
tul că anume unități speciali
zate, ca restaurantele cu au
toservire, bufetele-iacto, au 
un dever .mare, realizează 
mari beneficii, constituie 
.țsemnale" evidente încotro 
se îndreaptă tendințele pie- 

■ ței. Mai e nevoie de demon- 
> strat de ce un bun întreprin

zător local s-ar fi preocupai 
imediat de extinderea numă
rului unităților „care merg", 
diversificînd astfel, cu promp
titudine și suplețe, rețeaua 
localurilor, potrivit exigențe
lor de conjunctură ? Fiindcă 
un bun întreprinzător cîntă- 
rește în mod concret și ana
litic fiecare situație în parte, 
fiecare sector. El nu se poate 
împăca cu acel mod defec
tuos pe care îl manifestă unii 
de a judeca rentabilitatea 
„pe global”, amestecînd la un 
loc pierderile și cîșfigul, mul- 
țumindu-se că în final rezultă 
un bilanț pozitiv. Fiindcă pe 
baza unui asemenea sistem 
de gîndire au luat naștere în 
mod ciudat și continuă să 
subziste hibrizi, care pot con
cura creațiile, fanteziste . țde 

i genul struțo-cămileii Așa, de 
pildă, au apărut acele res
taurante, privite nu ca niște . 
unități economice,  l ci
,, monumente comerciale", 
pentru subzistența cărora tre
buie să robotească diverși „a- 
nonimi" — unități mici/ care 
realizează randament du
blu și triplu. Concepția ren
tabilității „globale", „per to
tal", aplicată în alimentația 
publică, permite ca rugina 
deficitului cronic să diminue
ze în taină, în mod nestin
gherit și chiar la adăpostul 
unor teorii, beneficiile rea
lizate de cei harnici mas- 
cînd totodată indolența, co
moditatea, chiar trîndăvia.

Trebuie subliniat cu 
sistență faptul că un bun 
treprinzător realizează 
efecf maxim cu eforturi 
neșfi minime. Pe drept cuvînt 
ne atrăgea atenția un interlo
cutor : ,,Ca să realizezi un o- 
biecfiv cînd mijloacele îți pri
sosesc, ori să faci economii la 
niște indici de plan generoși 
nu constituie cine știe ce is
pravă ; un bun întreprinzător 
însă e acela care reușește, da
torită talentului său, să atingă 
obiectivul propus în condiții 
de strictă economie a mij
loacelor, acolo unde altul, 
mai puțin prevăzător sau în
zestrat, ar fi dat înapoi". Să 
dăm, în acest sens, un exem
plu concret. Vizitînd recent 
cîteva orașe, printre care 
Galați și lași, ni s-a spus la 
diverse foruri publice — in
stituții de sistematizare, în
treprinderi de industrie loca
lă etc. — că ar fi foarte ni
merit să se purceadă cu mai 
multă inițiativă la organizarea 
unor locuri „de distracție 
populară". Pe lîngă faptul că

«n 
se 
ar 

răs-

ar oieri tuturor locuitorilor — 
copii, tineri, vîrstnici — po
sibilitatea unei agreabile pe
treceri a timpului liber ele ar 
fi și foartp rentabile. .,Lă„ în
trebarea firească de ce, 
urma , acestei sesizări, nu 
trece- la lucru, cum 
fi fost firesc, ni s-a 
puns că sfaturile populare
direct responsabile — nu ma
nifestă suficiență inițiativă 

. pentru- a se declanșa o atare 
acțiune. Intr-una din aceste 
localități, lașul, ni s-a prezen
tai de arhitectul-șef al orașu- 
lu. un proiect frumos și in
teresant, nimic de zis, dar ex
trem de costisitor. E vorba 
acolo de amenajări complexe 
și de investiții de ordinul mi
lioanelor. Or, tocmai un ase
menea mod de a concepe o 
astfel de acțiune constituie 
deficiența principală. In loc 
să se plece, inițial, de la o- 
biective și amenajări mai mo
deste, cu investiții lesne re
cuperabile, să se încerce pe 
parcurs preferințele publicu- 
luț, pe baza unor acțiuni de 
mai mică anvergură, „care 
prind" astfel ca, încetul cu în
cetul, 
viață 
de la 
vaste,
că, în ciuda eforturilor bă
nești, să nu intereseze pe oa
meni, deci să nu dea randa
mentul scontat. „Experiența" 
de acest gen cu restauran- 
tele-gigant e dovadă în 
sens.

Fără îndoială 
tivă ce 
chiderea 
adeseori , ..____ ,
are drept corolar și un a- 
nume coeficient de risc. 
O vorbă veche afirmă cu o 
valabilitate mereu actuală 
că „cine nu riscă, nu cîștigă". 
Fără acceptarea acestui risc 
armatorii — din vechime și 
pînă astăzi — nu și-ar fi tri
mis niciodată corăbiile și va
poarele peste mări și țări, 
expuse furtunilor și naufra- 
giilor și o bună parte a co
merțului nu s-ar fi dezvoltat. 
Asemenea comparații, se va 
zice, pentru aspectele pe 
care le discutăm sînt exage
rate. E adevărat dar le-am 
dat pentru a atrage atenția 
asupra unui element trecut 
cu vederea deseori atunci 
cînd se discută caracterul 
special al spiritului întreprin
zător. O lăudabilă tendință 
de a prevedea totul și de a 
evita surprizele se transformă 
uneori în contrariul ei : 
anihilează inițiativa. Sau se 
creează un climat în care, ca 
să vorbim în termeni econo
mici : „inițiativa devine ris
cantă”. Așa, de pildă, orga
nele bancare pretind la a- 
cordarea creditelor de mica 
mecanizare ca ele să fie 
rambursate de beneficii supli
mentare chiar în anul cînd 
respectiva instalație a. intrat în 
funcțiune. Argumentul este 
următorul : scopul micii me
canizări este să dea un ran
dament suplimentar și cît mai 
repede. Foarte just. Dar se 
mai poate întîmpla, cum ni 
s-a semnalat, ca în unele ca
zuri, la începui.— din cauza 
lipsei dt? experiență sau a ce
rerii scăzute din-partea- con
sumatorilor — să nu se reali
zeze beneficiile scontate ; în 

Ca schimb, în anul Următor ran
damentul sporește de cîteva 
ori. Or, o asemenea cerință, 
aplicată mecanic, în toate îm
prejurările, are darul ;să sti
mulezi inițiativa l

Un alf factor care contri
buie la crearea 
propice pentru 
„spiritului întreprinzător" este 
așa cum ni s-a semnalat a- 
desea, emulafia dintre di
verși furnizori de bunuri sau 
de servicii, astfel încît consu
matorul, el însuși să a- 
leagă ce anume este mai 
bun și mai viabil. „Am putea 
fabrica și noi asemenea pro
duse, spun unii, dar în felul 
acesta s-ar crea parale
lism" Și iată cum, din 
pricina acestui principiu care 
se numește „evitarea parale
lismului”, enunțat inițial 
din considerente de ordin 
economic, pentru a se cruța 
eforturile duble, risipa etc 
se ajunge într-o anomalie de 
altă natură, care constă în a 
lipsi pe cumpărător de posi
bilitatea de a alege dintr-o 
mare varietate de produse.

Desigur că aspectele pre
zentate în materialul de față 
nu epuizează toate laturile 
problemei. Dar este necesar 
ca „spiritul întreprinzător" — 
această calitate majoră a lu
crătorilor din economie și 
comerț — să fie pretutindeni 
repus în 
de o 
malii de 
se poată 
șurat, pentru a aduce 
economice un spor de ini
țiativă, de eficientă, do Im
puls creator

proiectul să prindă 
— se pornește invers : 
construcția unei lucrări 
costisitoare, și care ris-

acest

că o 
presupune 

unor pîrfii 
abia prospectate,

inifia- 
des- 
noi,

se

unui climat,. 
manifestarea

in- 
în- 
un 

bă-

drepturi și, curăfat 
seamă de ano- 

ordin birocratic, să 
afirma, larg desfă- 

vieții

Răspuns
Corneliei
Balaban

I
0

sau cavaler, 
înd.emînă
„aici, la Rădăuți,

„Teleferic

matrimonial

Vă amțntiți; cu cinci zile 
urmă publicăm la această rubri
că. scrisoarea unui copil. Cornelia 
Balaban, o fetiță ele 12 ani din 

.Craiova (str. Libertății 10) vă în
treba dacă știți unde se află tatăl 
său, inginerul Nicolae Balaban, 
care de 12 ani se sustrage de la 
plata pensiei de întreținere. Cu 
ajutorul cetățenilor, omul a fost 
identificat. Inginerul Nicolaă Ba
laban locuiește în București, str. 
Abrud nr. 18, raionul Gr- Roșie 
(în raza secției de miliție nr. 17). 
Am informat miliția de infracțiu
nea lui. Acum este cazul să ac
ționeze familia. Și instanța.

Soluția
9

Cartierul Oradea-Vest. Cu 
pr pe șase luni în urmă s-au 
dat în folosință aici 6 blocuri (X8 
etaje = 520 apartamente). De la 
început, locatarii au sesizat faptul 
că cele 9 lifturi (în valoare de 
1 128 600 lei) nu funcționează. 
Pentru că nici nu există. De ce ? 
Nu pot fi instalate. Executantul, 
Trustul regional de construcții 
Crișana nu a asigurat întreprin
derii I.F.M.A.-București, „front de 
lucru" pentru montarea ascensoa- 
relor. Adică : a lăsat vraiște pu
țurile, pline cu noroi și moloz, 
nu a montat marchizele din fața 
ușilor de acces și (mai grav), pu
țurile sînt înclinate, prezintă a- 
bateri de la verticalitate. Și, dup 
cum se știe, lifturile nu merg îr. 
pantă. Să se apeleze la teleferic.. 
Acesta urcă (și coboară) în pantă.

Anunț
9

Iată-ne și în situația de a ne 
ocupa de chestiuni matrimo
niale 1 O cetățeană din Ră
dăuți, str. Porumbelului, ne 
mărturisește că ar vrea să se 
căsătorească cu un... turist. 
„Vă rog să fie un bărbat de 
36—40 de ani, văduv, divorțat, 

care cade la 
De ce ? Pentru că 

nu sînt'i 
băieți după placul meu". In- 
trucît scrisoarea este lapidară, 
rugăm expeditoarea să revină 
cu unele amănunte privind 
bărbatul preferat ; amănunte 
fără de care nu putem în
cheia tranzacția : ce talie să 
aibă, ce număr să poarte la 
pantofi, ce costum să poarte, 
cu vestă . sau fără .— și alte 
asemenea precizări .esențiale, 
pentru a putea fi identificat. 
Apropo : nașul vi-1 găsiți 
sau vi-1 căutăm tot noi ?

Arbitrul
se fluieră

>

dv.

fot-Ultima performanță a 
baliștilor de la clubul local 
„Carpați"-Sinaia nu-i deloc 
prestigioasă. Dimpotrivă, in
dignează. Ei și-au-mutat locul 
de antrenamente în parcul Ca
zinoului din. Sinaia, călcînd in 
picioare florile și arbuștii or
namentali. Sfatul popular al 
orașului i-a amendat prompt, 
obligîndu-i să plătească pagu
bele pricinuite (5 150 lei). An
trenorul Gheorghe Stoian, care 
a arbitrat nemaipomenitul an
trenament, va fluiera de data 
aceasta pentru sine. A pagubă.

Epilog

propusă a fi 
înttl prin po- 
trebuie să fie 
fura buletinul 
cîteva zile de

In timpul „liber", Constantin Bal- 
can din Roman, str. ^ucedava, nr. 
163, era (observați t verbul e la 
timpul trecut) „cuceritor de inimi". 
Drumul spre inima 
asaltată trecea mal 
șetă. Stabilea cine 
„victima", apoi îi 
de identitate. După
documentare, se prezenta persoa
nei : „sint căpitan de miliție. Vă 
restitui buletinul dacă... etc". Ulti
ma care a ascultat această propu
nere, cetăfeana E. A., l-a demascat 
imediat pe șarlatan. Asupra lui 
s-a găsit încă un buletin de iden
titate al altei lemei. Acesteia nu-i 
va mal tace nici o propunere 
Pentru că, doi ănl de zile nu va 
mai avea timp liber.

cu
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Ancheta economică DE CE APARE

TRIPLUL CIRCUIT AL LEM
NULUI = BANI IROSIȚI Șl 
DEREGLĂRI ÎN ACTIVITATEA
BENEFICIARILOR

în Maramureș, chestiunea trans
porturilor încrucișate s-a pus cu o 
deosebită tărie la o recentă ple
nară a comitetului regional de 
partid, consacrată acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii. Această chestiune a fost 
analizată multilateral. Unii parti- 
ci°lnți s-au plîns că sînt nevoiți 
s. se aprovizioneze cu materii pri- 
mfc și materiale de la mari dis
tanțe, iar alții, ca furnizori ai u- 
nor produse similare, invocau greu
tățile ce le întîmpină de pe urma 
desfacerii lor în localități îndepăr
tate. Și unii și alții au arătat con
secințele : depășiri substanțiale ia 
prețul de cost, cheltuieli inutile pe 
scama transporturilor, nerealizarea 
planului de beneficii. Pornind de 
la discuțiile din plenară, ne-am 
deplasat în unitățile vizate, încer- 
cînd să depistăm cauzele acestor 
anomalii, posibilitățile de înlătu
rare a lor.

Dar, mai întîi o precizare. Multi 
dintre cei care s-au plîns .și se plini.’ 
de transporturile încrucișate se 
scuză și aduc ca argument, repar- 
ftiile de materii prime și mate- 

ale. Se spune : ..ce vină avem noi 
, repartițiile cuprind furnizori si

tuați la mari depărtări, că forul 
tutelar nu ține seama de părerile 
noastre că, in fine, ni se stabilesc 
prețuri umflate care însumează și 
costul transporturilor de la mari 
distanțe ?" Dar adevărul este că cei 
mai mulți din aceia care recurg 
la asemenea justificări nu au fă
cut practic nimic pentru a stopa 
transporturile încrucișate, găsind, 
in repartițiile amintite, și justifica
rea respectivă.

Ne-am oprit, pentru început, la 
D.R.E.F.-Maramureș. Am discutai 
cu directorul, cu șefii serviciilor 
plan și aprovizionare, de unde am 
aflat că repartițiile stabilite de Mi
nisterul Economiei Forestiere pen
tru trimestrele 1 și II a. c. pre
văd aprovizionarea cu 62 300 mc 
bușteni rășinoase, fag, stejar și di
verse alte esențe din regiunile 
Cluj, Crișana. Mureș-Autonomă 
Maghiară, Banat, Hunedoara și Ol
tenia. Așadar, Maramureșul — re
giune foarte bogată în păduri — 
„importă" din alte regiuni bușteni 
pentru... debitare. Am întrebat pe 
tov. Dumitru Lupșa, directorul 
D.R.E.F.-Maramureș :

— Considerați normal transpor
tul buștenilor din regiuni citit dc 
îndepărtate ?

— După mine, aceasta este o a- 
nomalie. Transportul unui mc de 
bușteni din Banat sau Hunedoara 
costă circa 100 de lei. Raportat la 
repartiția de 26 000 mc bușteni, pe 
care noi îi primim numai din cele 
două regiuni în trimestrele I și II 
a. c. înseamnă o cheltuială supli
mentară dc 2 600 000 de lei. Din 
păcate, lucrurile nu se opresc aici. 
O bună parte dintre buștenii pri
miți din Banat și Crișana ii tri
mitem... 'înapoi sub formă de che
restea.

— Cum s-a ajuns la această a- 
nomalie ?

— în 1960, debitam 70 000 mc 
cherestea de fag. Resursele noastre 
erau atunci mult mai mari, pen
tru că aveam de valorificat circa 
două milioane mc doborîturi din 
anii trecuți. în consecință, am spo
rit capacitățile de producție, am 
adus din import 18 gatere, au fost 
mecanizate alte lucrări. în 1967. 
debităm 152 500 mc cherestea de 
fag. Dar, resursele nu mai sînt a- 
celeași. Pentru a utiliza la maxi
mum utilajele de care dispunem, 
aducem bușteni din alte regiuni. 
Ceea ce este: regretabil, la întoc
mirea planului dc aprovizionare 
ministerul nu are în vedere regiu
nile mai apropiate de noi.

— Ați intervenit la forurile de 
resort clin Ministerul Economiei 
Forestiere ?

— Desigur. Am sesizat ministe
rul, propunînd reprofilarea fabrici
lor actuale pe alte produse și stabi
lirea unei depline concordanțe in
tre capacitățile și resursele exis
tente.

— Cu cine ați vorbit ?

— Cu tovarășii Ion Vucea Și 
Gheorghe Bumbu, directori în Mi
nisterul Economiei Forestiere.

Anomaliile nu au fost lichidate. 
Acest mod defectuos de lucru a- 
fectează o altă întreprindere tute
lată de același minister: C.I.L. Si- 
ghetul Marmației. 11 dintre cei 12 
furnizori ai combinatului se află 
în regiunile Bacău, Banat, Brașov, 
Cluj, Crișana, Galați, Mureș-Auto
nomă Maghiară. După cum se vede, 
sini: mulți și de la distanțe foarte 
mari. Dacă D.R.E.F.-Maramu- 
re.ș produce un volum de cherestea 
suficient, pentru a putea aprovizio
na în mod ritmic combinatul, de 
ce nu rămîne el singurul furni
zor al acestuia? Punem între
barea, deoarece în prezent D.R.E.F.- 
Maramureș livrează cherestea u- 
nor unități din regiunile Bacău, 
Banat, Cluj și Crișana în timp ce, 
din aceleași regiuni, sc trimite la 
Sighet... tot cherestea. Da 15 mar
tie, de pildă, combinatul nu pri
mise, potrivit repartițiilor, 2 204 mc 
cherestea aburită și neaburită. în 
aceeași perioadă însă, D.R.E.F.-Ma
ramureș a livrat regiunilor amin
tite — furnizoare ale combinatu
lui — 3 540 mc cherestea de fag .și 
rășinoase. La Comitetul regional 
Maramureș al P.C.R. ni s-a spus : 
resursele și materiile prime din re-

OXIGENUL, NISIPUL, PIATRA
SPARTĂ FAC PROMENADĂ
Șl SE SCUMPESC

înlrebarea e desigur valabilă si 
în cazul Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Din noianul de e- 
xeraple, înserăm doar unul. Secția 
cărămizi a întreprinderii de in
dustrie locală din Cărei a livrat a- 
nul trecut unor unități din raza 
orașelor Satu-Mare și Baia Mare 
1 011 000 bucăți de cărămizi. In a- 
ceeași perioadă, șantierul nr. 6 
Cărei (aparținînd T.R.C.) a adus 

>726 000 bucăți de cărămizi de la 
Fabrica din Satu-Mare și 250 000 
de la Șimleul Silvaniei, din regiu
nea Crișana. Aceeași practică a 
fost continuată și în 1967. Circa 
100 000 bucăți de cărămizi au fost 
livrate unor unități din raza ora
șului Baia Mare. De menționat că 
transporturile de la fabrică la be
neficiar sînt suportate de... furni
zor. Să ne mai mire atunci pier
derile înregistrate în 1966 de fa
brica din Cărei, faptul că în 1967 
aceasta și-a propus să realizeze 
17,53 lei pierderi planificate pe mia 
de bucăți de cărămidă ?

— Fabrica — ne-a spus tov. Ser
giu Mocanu, inginerul șef — ar pu
tea deveni rentabilă. Cu o condi
ție : să desfacem producția in o- 
rașul și raionul Cărei. Cereri de 
cărămizi există. Se impune doar 
răspundere la stabilirea repartiții
lor.

— Cine emite repartițiile ?

CONCLUZII
Sistemul aprovizionării în cruce pro

movat, de mai multi ani, de Ministerul 
Economiei Forestiere, Ministerul Indus
triei Construcțiilor și Ministerul Indus
triei Metalurgice, de unele organe din 
regiunile amintite, a provocat daune im
portante economiei naționale, fără ca 
ele să fie recuperate. Un asemenea sis
tem nu mai poate fi admis. Pentru oricine 
e clar că criteriul cel mai judicios în a- 
provizionarea tehnică materială constă 
în apropierea beneficiarilor de furnizori. 
Un asemenea criteriu guvernează azi 
sistemele de aprovizionare științifică, 
practicate pe plan mondial. Or, aprovi
zionarea în cruce ignoră acest crite
riu și, după cum s-a văzut din anchetă, 
dă naștere la devieri și consecințe 
grave. Prețul de cost al transporturilor 
materiilor prime și materialelor crește 
nejustificat, operativitatea aprovizionării 
suferă. Intervin apoi pierderile din peri
sabilitate, degradările și deteriorările 
provocate de transportul îndelungat, de 
desele stocări, încărcări și descărcări. 
Implicații nefavorabile se nasc și în folo
sirea parcului de transport, de vagoane. 
Ele sînt blocate un timp prea mare, scade 
ritmul de utilizare, de satisfacere a altor 
cerințe de transport pe calea ferată.
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giune să fie folosite (le unitățile 
locale care prelucrează lemnul. 
Doar excedentul să fie livrat în a- 
fară. O asemenea posibilitate e- 
xistă. Cu atît mai grav apare, în 
acest caz, triplul circuit efectuat 
în prezent între unitățile din sec
torul forestier. Interlocutorii ne-au 
sugerat și o întrebare adresată a- 
celuiași minister: cine suportă 
cheltuielile suplimentare de trans
port ?

am întrebat pe tov. ing. Gheorghe 
Chioreanu, șef adjunct al secției 
industrie locală de la Sfatul popu
lar regional Maramureș.

— Ministerul Industriei Con
strucțiilor, în calitate de coordona
tor. La emiterea repartițiilor nu 
se ține seama de satisfacerea ce
rerilor locale de consum și se re
partizează unor întreprinderi să se 
aprovizioneze cu materiale din fa
brici situate la mari distanțe de 
ele, în timp ce unitățile apropiate 
trimit produsele în alte localități. 
Se creează astfel un du-te-vino cos
tisitor, greoi, cu multiple implica
ții asupra producției.

încă un fapt. Aprovizionarea cu 
diferite alte materiale de construc
ții — criblură, nisip de concasaj, 
cioplituri, piatră spartă — se e- 
fectuează în ordinea sosirii repar
tițiilor. Ele nu se sistematizează, 
așa cum ar trebui, și. de aici apar 
alte încrucișări de transporturi. 
Propunerea pe care am făcut-o 
constă în următoarele: secția a- 
mintită, prin serviciul intern de 
planificare, să centralizeze necesa
rul materialelor de construcții și, 
in funcție de cerere și de nivelul 
producției in regiune, să emită re
partițiile. Cunoscând unitățile, dis
tanțele dintre acestea și întreprin
deri, secția ar întocmi o planifi
care mai judicioasă a aprovizionă
rii materialelor, evitîndu-se trans

Deci, defecțiunile se răsfrîng asupra eco
nomiei, depășind cadrul unei întreprin
deri sau regiuni. Promotorii acestui sis
tem de încrucișare a transportului ace
luiași material neglijează birocratic 
cele mai elementare cerințe de efi
ciență și rentabilitate în aproviziona
rea tehnică materială, întîrziind circu
itul firesc al produselor, sau încurcîn- 
du-1, irosind banii statului. Iată de ce 
acest sistem nu poate fi tolerat. Este 
absolut necesar ca conducerile ministe
relor amintite, organele regionale, 
să revadă planurile de transport și de 
aprovizionare, perfecționîndu-Ie opera
tiv.

Simplificarea circuitelor de aprovizio
nare tehnicâ-materială - pornindu-se 
de la epuizarea surselor celor mai a- 
propiate în relația furnizor-beneficiar - 
trebuie să constituie parte integrantă a 
acțiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Totodată, ar fi 
bine ca ministerele sa se adreseze cen
trelor de calcul economic, solicitîndu-le 
să elaboreze modele optime de transport 
al produselor de masă. Aceste centre a- 
iăiuri de studiile teoretice, apreciate de 
altfel, pot contribui efectiv la soluționa
rea științifică a problemelor ridicate de 
practica economică.

porturile încrucișate. Ministerului 
să-i fie trimise doar spre aproba
re repartițiile și propunerile pen
tru desfacerea excedentului de 
produse. Ne-a fost imposibil să-1 
convingem de valoarea propunerii 
pe ing. Gheorghe Chioreanu. Moti
vul ? „Vedeți dv., secția are și așa 
destul de lucru. Dacă o mai îm
povărăm și cu alte lucrări...". Spe
răm că Comitetul executiv al Sfa
tului popular al regiunii Maramu
reș va găsi o soluție care să regle
menteze activitatea secției, evitînd 
totodată transporturile încrucișate 
pe plan local.

în cazurile de mai sus s-au a- 
dus, ca justificări, încurcăturile 
provocate de ministere. Există 
însă o serie de transporturi încru
cișate care nu au nimic comun cu 
aceste organe. Bunăoară, oxigenul. 
Maramureșul are două asemenea 
fabrici : una la Baia Mare, cealaltă 
la Satu-Mare. între ele, o distanță 
de 70 km. Aprovizionarea se face 
pe bază de contract, încheiat la 
începutul anului. Nimeni nu o- 
bligă întreprinderile să se aprovi
zioneze cu oxigen din locurile cele 
mai apropiate. Urmările ? In tri
mestrul I a. c., de pildă, fabrica 
din Baia Mare a trimis aproape 
800 mc oxigen la I.R.A.—7 și coo
perativei „Deservirea" din... Satu-

SUB PLATOȘA DE... HÎRTIE
A REPARTIȚIILOR

Sectorul materialelor de construc
ții este puternic dezvoltat în re
giunea Brașov. Aici, se află nu
meroase fabrici de cărămizi și ți
glă, o întreprindere pentru produ
cerea elementelor prefabricate, o 
fabrică de ciment, care asigură 
„pîinea" zilnică a unui mare nu
măr de șantiere. în același timp, 
pe teritoriul regiunii își desfășoa
ră activitatea un număr mare de 
șantiere de construcții, care „în
ghit" milioane de cărămizi, mii de 
metri cubi elemente prefabricate. 
Dat fiind această situație, să ve
dem cum se vehiculează materia
lele de construcții produse în uni
tățile industriale din regiune și 
cum sint aprovizionate șantierele
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Mare. De asemenea, a mai livrat 
circa 588 mc oxigen unei unități 
de reparații auto (SIRCA) și 100 
mc Școlii profesionale agricole din 
Cărei. Pentru trimestrul II, fabri
ca mai are încheiate contracte cu 
S.M.T. Moftinul Mare și Cărei, am
bele cu 100 mc fiecare, G.A.S. Cul- 
ciul Mare și Halmeu cu 432 și, res
pectiv, 200 mc de oxigen. Toate lo
calitățile de mai sus se află însă 
în apropierea orașului Satu-Mare. 
Ca să nu se lase mai prejos, fabri
ca din Satu-Mare a încheiat și ea 
contracte în trimestrul 1 a. c. cu 
8 unități din... Baia Mare, pentru 
a le livra 25 360 mc de oxigen. De 
reținut că un transport de la fa
brica de oxigen din Baia Mare la 
o întreprindere din Satu-Mare este 
mai scump de circa 10 ori deeît 
dacă s-ar proceda normal. Tov. 
Iuliu Havaș, directorul fabricii din 
Baia Mare, ne relata că, de multe 
ori, întreprinderile din Baia Mare 
ridică doar 8—10 tuburi de la 
Satu-Mare. în asemenea cazuri, 
transportul costă mai mult deeît 
oxigenul. Cum aceste anomalii sînt 
cunoscute în regiune, este absolut 
necesar ca organele de partid și 
de stat să intervină energic, înlă- 
turîndu-se de urgență transportu
rile încrucișate, păgubitoare din 
toate punctele de vedere.

locale, în special cu cărămidă și 
fîșii prefabricate.

— Normal ar fi, ne spunea tov. 
Victor Negoiescu, șeful secțiunii 
planificare a Sfatului popular re
gional Brașov, ca necesitățile loca
le privind aprovizionarea cu ase
menea materiale să fie satisfăcute 
în primul rînd de către întreprin
derile existente în regiune. în fe
lul acesta s-ar evita încrucișările 
și, deci, s-ar reduce cheltuielile cu 
transportul. Dar, unele organe cen
trale nu țin seama de această ne
cesitate. Deseori, se emit repartiții 
la voia întîmplării.

— Puteți exemplifica ?
— Desigur. Să luăm cazul uni

tăților aparținînd sfaturilor popu

lare din regiunea Brașov. . Dintre 
cele 4 500 000 bucăți de cărămizi, 
citc s-au repartizat unităților T.R.C. 
Brașov pe trimestrul I, abia 400 000 
de bucăți au provenit dc Ia fabri
cile de cărămizi ale industriei lo
cale din regiune (deși producția a- 
cestora s-a ridicat la 3 664 000 de 
bucăți). Cea mai mare parte din 
cărămizile necesare au fost aduse 
din alte regiuni și în special din 
Mureș-Autonomă Maghiară. In a- 
celași timp, o bună parte dintre 
cărămizile produse de unitățile in
dustriei locale din Brașov s-a li
vrat unor șantiere situate în alte 
regiuni.

Odiseea cărămizilor nu se limi
tează la atît. Iată, de exemplu, ca
zul Fabricii de cărămizi din Fel- 
dioara. Din cele relatate de către 
tovarășii din serviciul desfacere, al 
întreprinderii, cea mai mare parte 
a producției de cărămizi fabricate 
aici este livrată unor.șantiere din 
alte regiuni, situate la sute de ki
lometri depărtare. Astfel, numai în 
trimestrul I, fabrica de la Feldi- 
oara a expediat, pe baza reparti
țiilor primite, numai T.R.C. Argeș 
peste 800 000 bucăți de cărămizi. 
Alte 258 000 de cărămizi au fost 
livrate Grupului de șantiere con-

FURNIZORII DE LA DIS
TANTE MARI NU ONOREAZĂ 
CU PRECIZIE SCADENTELE

A rămas de pomină că mai anii 
trecuți, cărămizi de același soi, fa
bricate într-un raion al regiunii, 
ajungeau în altul și invers. Este 
clar că era vorba de un simptom 
ai neglijenței și birocrației. Ase
menea anomalii sînt în prezent 
mai rare, dar se mai ivesc încă; 
„Recordul" în această privință 11 
dețin întreprinderile aparținînd 
Ministerului Economiei Forestiere.

Faptul că IPROFIL „Libertatea" 
din Cluj primește cherestea dc 
stejar dc la unitățile forestiere de 
pe raza a șase regiuni și anume : 
Brașov, Maramureș, Crișana, Ar
geș, Banat și, în cantități infime, 
din regiunea Cluj, provoacă mari 
greutăți, în special în asigurarea 
unei calități corespunzătoare a mo
bilei, întrucît nuanțele de culoare 
variază de la o zonă la alta. In
tervin, apoi, cheltuielile mari cu 
transportul. De ce se perpetuează 
asemenea neajunsuri ? La D.R.E.F.- 
Cluj ni s-a răspuns că doar 0,4 la 
sută din totalul producției o re
prezintă cheresteaua de stejar. De 
ce, în acest caz, fabrica nu pro
duce mobilă din lemn de esențe 
ce se găsesc pe teritoriul regiunii, 
sau cel mult al celor limitrofe?

Dar ,nu numai în cadrul fabricii 
„Libertatea" există asemenea greu
tăți. La C.I.L.-Gherla ni s-a rela
tat că buștenii de fag pentru deru- 
laj se primesc din fondurile fo
restiere ale regiunilor Maramureș, 
Brașov și Crișana, iar lemnul pen
tru PAL din regiunile Suceava și 
Bacău. Aceeași cantitate de che
restea, sosită de la Piatra Neamț, 
să zicem, costă 771 de lei, pe cînd, 
dacă este adusă de la cea mai în
depărtată exploatare forestieră din 
regiunea Cluj, cheltuielile se ridi
că doar la 300 de lei. Și nu sînt 
rare cazurile cînd din Munții Apu
seni se expediază lemn esență de 
fag la Suceava sau în altă parte. 
Chiar pentru acest an, întreprin
derea forestieră Cîmpeni va tre
bui să livreze la C.I.L. Suceava 
16 000 mc de bușteni de fag și im
portante cantități de bușteni de de- 
rulaj la C.I.L. Blaj și Gălăuțaș. 
De ce a mai fost construit combi
natul din Gherla, în mijlocul unui 
bazin de rășinoase, dacă nu se res
pectă una dintre condițiile princi
pale care determină locul de am
plasare a unei întreprinderi noi: 
valorificarea complexă a resurse
lor din apropiere de materii prime 
și materiale ?

Pentru întreprinderile industriei 
locale din regiunea Cluj se reparti
zează plăci fibroiemnoase de la... 
C.I.L. TT. Severin, în loc să se li
vreze de la Blaj sau Suceava, care 

Anchetă realizată de : loan VLANGA, Nicolae MOCANU și
Alexandru MUREȘAN — corespondenți ai „Scînteii"

strucții-montaje din Pitești, 526 000 
unor șantiere din regiunea Bucu
rești. Situația este similară și în 
cazul circuitului fîșiilor cu goluri. 
In timp ce T.R.C. Brașov este ne
voit să aducă o parte dintre a- 
cește fîșii prefabricate de la Turda 
(trimestrul I) și Baia Mare (tri
mestrul II), cantități însemnate 
produse la I.P.C. Brașov iau dru
mul altor regiuni. De pildă, din 
cele 33 000 mc de fîșii prefabrica
te, cit. s-au realizat la această în
treprindere în trimestrul I, 14 000 
mc s-au livrat unor șantiere situa
te în alte regiuni. Pe același sis
tem de aprovizionare, defectuos și 
costisitor, e prevăzut să se meargă 
și în trimestrul II. Este clar, deci, 
că organele însărcinate cu dirija
rea cărămizilor și fîșiilor prefabri
cate în cadrul regiunii Brașov au 
ignorat și ignoră încă cele mai 
normale circuite de transport, pro- 
vocînd daune materiale și bănești 
economiei. Nu știm dacă o fac din 
intenție sau incapacitate. Fapt este 
că astfel de procedee denotă em
pirismul în vehicularea unor pro
duse, în contradicție cu o orga
nizare rațională a transportului 
între furnizori și beneficiari.

sint mult mai apropiate. Dar, ne
norocirea nu constă numai în a- 
ceasta. C.I.L. Tr. Severin a comu
nicat că nu mai poate onora repar
tițiile pentru că fabrica de plăci 
fibroiemnoase încă nu a intrat în 
funcțiune. Același minister a re
partizat, tot întreprinderilor in
dustriei locale, furnir de fag, pen
tru trimestrul I, de la IPROFIL 
Deta-Banat iar cantități mari de 
plăci aglomerate de la C.I.L.- 
Rm. Vîlcea, Tg. Jiu și Brăila, 
deși atît furnirul cît și PAL-ul 
se fabrică și la C.I.L. Gherla. în 
schimb, C.I.L. Gherla livrează a- 
celeași sortimente la unitățile in
dustriei locale din regiunile Mu
reș-Autonomă Maghiară, Suceava, 
Bacău, Brașov, Crișana, Maramureș 
și altele. La fel se întîmplă și în 
cazul cherestelei de diverse esen
țe, pentru care aceleași unități, a- 
parținînd Sfatului popular al re
giunii Cluj, au primit repartiții pe 
trimestrele I și II la întreprinde
rile forestiere din regiunile Olte
nia, Banat, Hunedoara, Crișana, 
Maramureș, Brașov, în timp ce im
portante cantități de cherestea sînt 
expediate de regiunea Cluj în re
giunile Banat, Oltenia, Crișana Și 
altele.

Alte încrucișări se mai mani
festă și în domeniul aprovizionă
rii cu produse din metal. Condu
cerea Trustului regional de con- 
strucții-Cluj ne-a semnalat că Mi
nisterul Industriei Metalurgice 
i-a repartizat, . pentru trimes
trul II, 2 500 kg sîrmă zin- 
cată și 8 000 kg de sîrmă neagră 
de la Galați, precum și 2 200 kg 
de sîrmă neagră de la Buzău. Or. 
bine se știe că în regiune se află 
uzina „Industria Sîrmii", care fa
brică aceste sortimente și care, lâ 
rîndul ei, Ie livrează întreprinde
rilor și șantierelor din regiunile 
Galați și Ploiești. Astfel de trans
porturi neraționale dau naștere la 
cheltuieli mari pentru întreprinde
rile beneficiare. Anul trecut, la în
treprinderea orășenească „Electro- 
metal" din Cluj s-au plătit 810 
zile diurnă delegaților trimiși in 
toate colțurile țării pentru a ur
genta expedierea materialelor. La 
întreprinderea raională „Mureșul"- 
Aiud s-au plătit aproape 800 zile 
diurnă, iar la întreprinderea 
„Steaua roșie" din Zalău — 650 
de zile. Fiind la distanțe mari. în
treprinderile furnizoare nu respec
ta datele de onorare a contracte
lor, fapt ce a făcut să se înre
gistreze mii de ore stagnări în 
producție din lipsă de materiale. 
Toate acestea aduc pierderi eco
nomiei naționale.
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puncte de vedere
Teatrul de divertisment — estra

dă, music-hall, revistă, varietăți — 
spectacol „mozaic", în care cu- 
vîntul, muzica și dansul își dau 
concursul la modul cel mai divers 
posibil, este fără îndoială, una din 
formele de spectacol cu cea mal 
largă audiență la public.

Existența „divertismentului", sub 
o formă sau alta, este vizibilă tot 
timpul de-a lungul veacurilor, măr
turisind vigoarea nedezmințită a 
genului: numere au recitatori, aîn- 
tăreți, dansatori șl echilibriști, la 
popoarele vechi; spectacolele 
jonglerilor, „mascaradele" și așa- 
zisele „entrements", în Evul Mediu. 
Opera și baletul își află rădăcini 
adînci în aceste divertismente, 
deseori naive, iar celebrul „Balet 
Comic al Reginei", reprezentat la

noi, la modul aproximativ), încer
cări de plastică „modernă", într-o 
concepție oprindu-se însă la ele
mentele superficiale și nu întot
deauna de cel mai bun gust, dls- 
creditînd însăși noțiunea de core
grafie modernă. Aceste lucruri au 
dus de multe ori la transformarea 
scenei, din lăcaș deschiB al fante
ziei, într-un azil nepretențios al 
mimetismului, la coborîrea dansu
lui, din element de prim rang al 
spectacolului, la un element de 
umplutură, dintr-un punct de rezis
tență șl strălucire, la un balast de 
gust îndoielnic.

Problema trebuie privită au toată 
seriozitatea, cu atît mai mult cu 
cît, practic, dansul de divertis
ment nu se adresează numai pu
blicului spectacolelor de teatru (și

Calitatea artei
de divertisment

spectacolul „Colibri Music-hall"). 
Tehnica deficitară se răzbună, și 
chiar și cele mai ingenioase idei co
regrafice pot fi astfel compromise. 
Deși într-o măsură mult mai mică, 
se mai plătește totuși tribut și mi
metismului, preluării neartistice a 
unor teme și modalități de expresie 
depășite. Teatrul de divertisment 
românesc ar putea să-și contureze 
mai pregnant o fizionomie proprie, 
care să-l deosebească în ce pri
vește unele particularități de stil, 
de producțiile similare ale altor 
popoare ; premisele există : colo
ratura vizibil satirică (inexistentă 
sau palidă în operele genului la 
alte popoare) și amprenta inedită 
a folclorului nostru coregrafic, cu 
geometria sa atît de riguroasă, va
riată și dinamică.

Nu trebuie uitat că teatrul de 
divertisment este un gen artistia 
dificil și complex, ce pune deose
bite probleme coregrafului și dan
satorului. Varietatea, lege nescrisă 
dar implacabilă a genului, obligă 
la abordarea unor formule mult 

mai diverse decît 
cele folosite în 
prezent pe scena 
românească. In 
ceea ce privește 
dansul de grup, 
de exemplu, une
ori genul solicită 
ca imaginea, pe 
ansamblu, să ex
prime o perfectă 
sincronizare a 
mișcărilor, ca și 
cum am privi miș- 
cîndu-se o singu
ră ființă, multipli
cată în nenumă
rate oglinzi. Alte
ori, dimpotrivă, ge
nul solicită ima- 
contrast, pe par-

cinema
3

1 :

13,45; 
' 11;
com-

17,15 — Pentru noi, femeile !
18,00 Pentru, cei mici. Povestiri pe degete.
18,20 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
19,00 — Telejurnalul de seară — Agendă economică.
19,27 — Buletin meteorologic.
19.30 — Călătorii ; geografice : Călătoria căpitanului

Cook (VIII).
20,00 — In direct. Din nou despre calitate. Transmi

siune de la întreprinderea „Electromotor"- 
Timlșoara.

20.30 — Șah.
20,40 — Cabinet medical TV : îngrijirea femeii gra

vide în primele 3 luni de sarcină. Vorbește 
dr. Viad Vasiliu.

21,00 — Istoria teatrului universal (XXV)': Teatru) 
lui Leonid Andreev și Franck Wedekind. 
Prezintă conf. univ. dr. Ovidiu Drimba.

22,30 — Recitalul pianistului polonez Ryszard Bakst. 
22,50 — Telejurnalul de noapte.

Teatrul din Piatra Neamț I

• Teatrul de operă și balet: AIDA — 19.
9 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
MARCO POLO - 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : OAMENI ȘI ȘOARECI - 19,30, (sala Studio) : 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL - 19,30.
9 Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PRO
VINCIE - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : TRISTAN ȘI ISOLDA 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat Piatra 
Neamț) — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SÎNT TURNUL EIFFEL - 19,30
• Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala Magheru): PLICUL 
(spectacol prezentat de Teatrul de stat Ploiești) — 
16 ; 19,30, (sala Studio): ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL - 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PEPE
LEA — 15,30.
e Teatrul „Țăndărică' (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
PARADA REVISTEI — 19,30.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : CU PICIOARELE PE PAM1NT — 20.
• Circul de stat i CAVALCADA CURAJULUI — 
19,30.

OASPEȚI DE PRESTIGIU
Ol

LA CEL DEAL IV-LEA

, dedi- 
indeoSebi 
lucrărilor 
compozi- 

fi

Curtea Franței, în 1581, considerat 
primul, ca dată, în istoria baletu
lui, poate ii asemuit, din punctul 
nostru de vedere modern, unei re
viste de extraordinară și fastuoasă 
montare.

O artă plină de vitalitate, căreia 
cinematograful și televiziunea îi 
datorează mult. (Montajul de film 
este asemănător schimbării rapide 
a tablourilor spectacolului; stilul 
de joc al unui Chaplin și, în ge
nere, al comicilor filmului mut, cu 
acel desăvîrșit laconism al miș
cării, este explicabil prin formația 
de music-hall). O artă de la care 
teatrul și baletul modern au adop
tat multe procedee și tehnici, redi- 
mensionîndu-și și revitalizîndu-și 
modalitățile de expresie. O artă pu
ternică, generoasă și, mai ales, prin 
excelență populară, care ar fi tre
buit să stîrnească în mai mare 
măsură atenția condeielor ce mî- 
nuiesc critica 
ral, probleme 
atît mai mult 
țara noastră, 
revista românească atrăgînd de-a 
lungul timpului oameni de cultură 
și artiști remarcabili (Vasile Alec- 
sandri cu „cînticele" sale, adevă
rate scene de reviste de actuali
tate, lacob Negruzzi, frații Bacal- 
bașa. Matei Millo, George Stephă- 
nescu, Aristizza Romanescu, Gri- 
gore Manolescu ș.a.). C. Tănase, 
imprimînd genului revuistic un 
pronunțat și specific caracter sati
ric, a acordat în același timp o a- 
tenție deosebită elementului core
grafic, cu momente de dans popu
lar românesc.

Dansul și mișcarea — fie că este 
vorba de estradă, music-hall, re
vistă sau de varietăți— constituie 
elemente de cea mai mare impor
tanță în economia spectacolului de 
divertisment. Trecerile rapide de 
la o imagine la alta, jocul neîn
trerupt și neașteptat al alternanțe
lor, succesiunea planurilor con
trastante, constituie legi ale aces-, 
tui, aparent atît de capricios, calei? 
doscop sonor și vizual. De fapt, 
spectacolul de divertisment, luat 
în întregul lui, poate fi el însuși 
comparat cu un balet cu numeroa
se tablouri ce se succed cu mare 
iuțeală. Regizorul trebuie să aibă 
neapărat și o viziune coregrafică, 
altminteri spectacolul este pîndit 
de uniformitate, oricît de bune ar 
fi fragmentate, luate izolat. Dacă 
întreg spectacolul trăiește sub 
semnul maximei fantezii și totodată 
al maximei precizii (pentru că fan
tezia aparent dezlănțuită, plină de 
neprevăzut din „secvențele" sce
nice este supusă, in realitate, unui 
foarte elaborat și riguros proces 
de gîndire și selecție), cu atît mai 
mult dansul, care este prin exce
lență factorul glinctmic al specta
colului de divertisment, trebuie să 
întrunească această dublă ce
rință.

Ceea ce, din păcate, nu prea se 
întîmplă în spectacolele noastre. 
Cînd se întîmplă însă, valoarea ar
tistică a spectacolului crește vizi
bil, uneori cu rezultate spectacu
loase. La succesul obținut, de pil- . 
dă, de teatrul românesc de estradă 
la Paris. în 1965, în cadrul Olim
piadei internaționale a teatrelor de 
divertisment, au contribuit, în lar
gă măsură, și cîteva momente co
regrafice bine realizate, semnate 
de Oleg Danovski, Sandu Fayer și 
N Sever.

Dar nu aceasta este linia con
secventă a scenelor noastre de di
vertisment ci dimpotrivă, dubla ce
rință a genului — fantezia sclipi
toare și precizia, rigoarea execu
ției — a fost deseori uitată de rea
lizatorii momentelor coregrafice în 
locul unor idei proaspete, origi
nale — auto-repetări sau împru
muturi de prin recuzita de idei a 
unor alte scene. Unele teme, folo
site cu succes de revistele teatre
lor străine au fost preluate întoc
mai, neținîndu-se seama nici de 
faptul că nu se încadrează în spe
cificul și posibilitățile producțiilor 
noastre autohtone, și nici de .faptul 
că unele din ele, mai vechi, sînt 
perimate. De unde impresia de 
fragment nerealizat, „lipit" între
gului sau de imagine desuetă, pră
fuită.

Lipsei de exigență în alegerea 
ideilor scenice i-a corespuns de 
cele mai multe ori și lipsa de exi
gență în ceea ce privește redarea 
lor, uzîndu-se de mijloace de ex
presie sărace, depășite și șablo
narde. Mișcări de așa-zis „dans- 
apaș", gen care a suprasaturat, cu 
cîteva decenii în urmă, scenele de 
divertisment (realizat și acesta, la

sau dezbat, în. gene- 
de artă. Aceasta cu 
cu cît genul are, în 
o irumoasă tradiție,

G RĂZBOI ȘI PACE — film 
pentru ecran panoramic (seria 
a Il-a) : PATRIA ' '
Petrol — 
11,15; 13,45;
• ROBII : 
ria de 
orele 19,30);
— 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21 (la toate com
pletarea Legenda ciocîrliei).
9 RIO CONCHOS — cinema
scop : BUCUREȘTI — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂ
RUL - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
21, TOMIS - 8,45; 11,15; " "
20.45, MELODIA - 8,30;
13,30; 16; 18,30; 21 (la toate 
pletarea Pallady).
9 CABOTINUL — 9;
GUSTUL MIERII — 14,45; 
20,45 — CENTRAL.
9 INAMICUL PUBLIC NR.
— 10;' 12; 14; AMENINȚĂRI
16,30; 18,45; 21 — CINEMA-

I- TECA. '
® BUMERANGUL — cinema
scop ; FESTIVAL (completare 
Petrol).-, 9,15;' 11,30; 13,45; 16; 
18,45: 21. GRIVIȚA (completare 
Șase mii de ani) — 9,30; 12;
15,45; 18; 20,30.
O CAVALERUL FARA ZALE : 
UNION (comp’etare Zece mi
nute în lumea fluturilor) — 
15,30; 18; 20,30.
© DACII — cinemascop : LU
MINA — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, MIORIȚA — 9,45; 12,15; 
14,45; 17,30; 20, PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI
— 15,15; 18; 20,45, VIITORUL - 
15,30: 18; 20,30, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
9 SECRETUL CIPRULUI: DOI
NA — 11,30; 13,45;
20.45,
9 LEAC CONTRA 
TEI : GIULEȘTI 
Despre noi) — 15,30;
O căsătorie in 
LIAN : VICTORIA 
Comoara din Panagjurist) 
9,15; 11,30; 13,45; 16, 
(completare Pallady) 
13,30; 15,45, BUZEȘTI 
tare Pe urmele lui 
15,30; 18; 20,30.
9 DIMINEAȚA DEVREME : 
VICTORIA (completare Comoa
ra din Panagjurist) — 18.^-^
20.45, AURORA (completa
Pallady) — 18,15; 20,30. ,' |
9 PERSPECTIVA ÎN PICTURA
— SCRISOARE DIN GERMA
NIA — DE LA ATOM LA 
CRISTAL — MĂNUȘĂ - HRĂ
PĂREȚUL — IIATMED — 
ADAM ȘI EVA : TIMPURI NOI 
9—21 în continuare.
9 ÎMPĂRATUL CIOC DE 
STURZ și JUANA GALLO : 
DACIA (completare Ritmuri și 
imagini) — 9—19,30 în conti
nuare.
9 ÎNAINTE 
FRĂȚIREA 
(completare 
16; 18; 20.
9 SCARA CURAJULUI: EX-v. 9 
CELSIOR (completare Nicolai 
Labiș) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30 
20,45, FLAMURA (completare 9 
Petrol) — 9,30; 12; 16; 18,15; 8
20.30, COSMOS (completare i 
Bomboane muzicale) — 15,30; 18; I
20.30,
© OMUL CARE L-A UCIS PE I 
LIBERTY VALANCE: BUCEGI I
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, .
ARTA - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,30; 20,45.
9 NUME STRAIN : 
(completare Legenda
— 9,15; 11,30; 13,45;
20.30, FEROVIAR - 
13,30; 16; 18,30; 21.
9 UN FILM CU O FATA 
MECĂTOARE: UNIREA 
pletare Orizont științific
— 11; 15,30; 18; 20,30.
9 SĂRMANII FLĂCĂI :
MIS (completare Pallady) — 
16,15; 18,30.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE: 
FLOREASCA (completare Pe 
urmele lui 1907) — 9; 11,30; 14; 
16,15.
® TREIZECI ȘI TREI : FLO
REASCA (completare Pe urmele 
lui 1907) — 18,30; 20.45.
© MONDO CANE (ambele 
serii) : VITAN — 15.30; 19.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : 
MOȘILOR — 15.30; 18; 20,30.
® APELUL — cinemascop : 
MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
9 ACEI OAMENI MINUNAȚ 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop POPU
LAR - 10,30; 15; 17.45; '’.0.30. 
a ÎMPĂRATUL CIOC DI 
STURZ : FLACĂRA (comple
tare Campionii Europei) — 15 30- 
18; 20.30.
© WEEK-END LA ZUYDCOO 
TE — cinemascop . COLEN- 
TINA - 15,30; 17.45; 20.
® EVADARE ÎN TĂCERE: FE 
RENTARI 
tă... lașin)
9 JUANA 
11; 15.30;
9 THEREZE DESQUEYROUX 
RAHOVA — 15,30; 18; 20.30.
9 BĂTĂLIE PENTRU SANHA). 
LIRA - 15,30; 18; 20,30,
9 JANDARMUL DIN SAIN 
TROPEZ — cinemascop . VOL 
GA (completare Nicolae Labiș) 
- 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45.

(ccmpletare
cinemascop) — 9;

16,15; 18,45; 21,15.
Sala Palatului (se- 
bilete 1 938 -

REPUBLICA

și peste hotare, 
cindu-se 
tălmăcirii 
aparținind 
tarilor noștri, vor 
prezente pe podiumul 
de concert. Printre ele 
se numără corul „Ma
drigal" și orchestra 
„Camerata" ale Con- 
scrvatorului. de Stat 
„Ciprian p.oru m bescu", 
o formație de muzică 
de cameră a Filarmo
nicii de Stat „George 

' Enescu", octuorul Fi
larmonicii din Cluj, 
cvartete și triouri.

în cadrul aceleiași 
manifestări, artiști va
loroși vor oferi publi
cului, in semn de o- 
magiu adus lui Geor
ge Enescu, posibilita
tea de a trăi momente 
de mari emoții artis
tice. Printre cei care 
au răspuns invitației 
de a participa la fes
tival se află dirijorul 
Antal Dorati, pianiș
tii Wilhelm Kempff, 
Friedfrich Gulda și Van 
Cliburn, 
David Oistrah, 
Stern și 
nard, 
Mstislav 
Pe scena 
Operă și 
nia Zeani, 
E-hiaurov, Nicola Rossi 
Lemeni și alți 
țuți soliști vor 
preta rolurile 
pale din cîteva 
iar dirijorul italian 
Alberto Erede va a- 
pare la pupitrul or
chestrei teatrului. Ală
turi de aceștia, renu- 
miți artiști români, in 
colaborare cu dirijori 
străini, vor interpreta 
lucrări variate ca stil 
și limbaj'muzical. Un 
loc de cinste va fi re
zervat in programele 
festivalului muzicii ro
mânești și in special 
celei enesciene.

începînd de ieri, artiștii Tea
trului de stat din. Piatra Neamț 
prezintă in Capitală trei specta
cole cu piesa „Tristan și Isolda". 
Piesa este pusă in scenă de re
gizorul Dinu Cernescu.

La primul spectacol prezentat 
in București a asistat și autorul 
piesei, Jean de Beer. (Agerpres)

Petroșeni

Tea PREDA (Agerpres)

cunos- 
inter- 

princi- 
opere,

FESTIVAL

CADRELORCOND
(Urmare din pag. I)
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experimentale, să 
de pe urma lor con- 
teoretice, să fie ca
de o activitate știin- 
independentă. Mai

acesta, singur, foarte numeros), ci, 
prin intermediul televiziunii, unui 
public atingînd cea mai impresio
nantă cifră. Este știut că televiziu
nea, prin specificul ei, apelează 
deseori la coregrafia unui program 
de varietăți. Or, coregrafia prezen
tată la televiziune este departe de 
a avea un înalt nivel artistic. Ba 
încă mai mult, dansatori excepțio
nali din cadrul Teatrului de Operă 
și Balet din București, personalități 
artistice de talie internațională, 
sînt uneori de nerecunoscut — și 
nu în bine — apărînd în progra
mele de televiziune în numere de 
varietăți așa-zis de factură moder
nă, lucrate, vizibil, la cea mai 
mare grabă și minimă rezistență 
artistică.

Inițiativa recentă a Teatrului sa
tiric muzical „C. Tănase" de a-și 
lărgi sfera artistică, prin introdu
cerea, alături de revistă, și a unor 
spectacole de music-hall și varie
tăți — inițiativă care nu poate fi 
decît binevenită — ridică probleme 
în plus realizatorilor (music-hall- 
ul, de exemplu, solicită introduce
rea unor elemente de „surpriză", 
de gradație atentă către un punct 
culminant — ceea ce englezii nu
mesc „climax" — numere de acro
bație, pantomimă, dansuri excen
trice etc). Eforturile recente ale 
realizatorilor, de a face față cerin
țelor moderne ale genului, sînt e- 
vidente — dansurile din spectaco
lul „Parada revistei", de exemplu, 
cu asimilarea artistică a unor di
verse stiluri coregrafice — folclor 
românesc, dans clasic și modern 
— au adus unele momente reușite.

Dar se mai plătește încă tribut 
vechilor practici, prin repetarea 
stereotipă a unor motive plastice 
cît și prin prezentarea aproxima
tivă, lipsită de atît de necesara 
precizie a mișcării (de pildă în

ginl axate pe
ticiparea expresivă a diverselor 
grupe de dansatori, folosind de
sene plastice diferite, asemănă
toare unor replici de mișcare ra
pide, scăpărătoare. Aceste impe
rative ale genului nu sînt însă rea
lizate satisfăcător pe întreg fron
tul scenelor noastre de divertis
ment. In ceea ce privește dansul 
solistic, el se remarcă prin absen
ță. Lipsesc marile personalități so
listice, prezențe scenice puternice, 
care să dea o intensitate și cu
loare specială anumitor momente. 
Elementele dotate ar trebui, în 
acest sens, să fie ajutate să iasă 
din anonimat, să-și contureze un 
stil propriu, pe specificul genului. 
Se simte nevoia unei pregătiri teh
nice mult mai diverse, mai solide 
și mai sistematice a dansatorilor, 
de către maeștri avizați, la curent 
cu modalitățile de expresie supe
rioare din punct de vedere artis
tic, existente atît la noi cît și pe 
plan internațional. Dansatorul tre
buie să posede, în accepțiunea 
modernă, atît de pretențioasă, a 
teatrului de divertisment (punct de 
plecare, pentru unii oameni de 
specialitate, a formulei „teatrului 
total"), cunoștințe tehnice apro
fundate de dans clasic folcloric, 
de caracter și modern, de mișcare 
scenică (asemănătoare celei exis
tente în teatrul modern), de panto
mimă, gimnastică ritmică, dans a- 
crobatic ele.

Marile balete se aseamănă unor 
lungi poeme, în care există și 
timpi de relaxare. în spectacolul 
de divertisment nu sînt de dorit 
asemenea timpi de relaxare. Gîn- 
durile trebuie spuse rapid, într-o 
formă precisă, dinamică, lapidară. 
Ceea ce nu este deloc ușor.

INTERNAȚIONAL

GEORGE ENESCU"

în laboratorul de automatizări al Institutului de Mine-

Foto i S, Cristian

Formații muzicale 
de prestigiu și-au a- 
nuntat participarea la 
manifestările din ' ca
drul celei de-a IV-a 
ediții a Festivalului 
internațional „George 
Enescu", care se va 
desfășura in toamna 
acestui an la Bucu
rești. în programul 
festivalului sînt pre
văzute concerte simfo
nice, concerte de mu
zică de cameră, reci
taluri și spectacole de 
operă și balet. Acestea 
vor fi susținute, prin
tre altele, de Filarmo
nica de Stat din Mos
cova, sub conducerea 
lui Kiril Kondrașin, 
Filarmonica din Los 
Angeles, dirijată de 
Zubin Mehta, Baletul 
Operei Mari din Paris, 
Nonetul ceh și Cvar
tetul maghiar „Tă- 
trai". Pe afișele festi
valului vor figura, de 

■ asemenea, orchestrele 
simfonice ale Filar
monicii de Stat „Geor
ge Enescu", Radiotele- 
viziunii, Cinematogra
fiei, Filarmonicii din 
Cluj, ansamblul Tea
trului de Operă și Ba
let. Formații româ
nești de muzică de ca
meră, unele cunoscute

violoniștii
Isaac 

Claire Ber- 
violoncelistul 
Rostropovici. 
Teatrului de 
Balet, Virgi- 

Nicolai

DRAGOS- 
(completare 
18; 20,30.
STIL ITA- 
(completare

AURORA 
— 9,15;
(comple- 
1907) —

DE RĂZBOI: ÎN-
ÎNTRE POPOARE 
Imprudenții) — 14;

După cum reiese din 
experiența multor tineri 
repartizați în institute de 
cercetare, absolventul adu
ce din facultate două nea
junsuri destul de mari, care 
fac ca el să nu-și găseas
că întotdeauna ■ cu rapidi
tate locul potrivit în nou] 
mediu de activitate. O pri
mă piedică se referă la 
discrepanța existentă între 
nivelul cunoștințelor predă-- 
te în facultate și cel pe care 
îl pretinde cercetarea. S-ar 
putea susține că fenome
nul este inerent, dat fiind 
caracterul diferit al celor 
două activități : învățămîn- 
tul prin natura sa tratează 
fenomene care sînt eluci
date, în timp ce cercetarea 
evoluează la granița dintre 
cunoscut și necunoscut, a- 
tacă fenomene noi. Progra
mele noastre de învățămînt 
nu oferă totdeauna un ba
gaj de cunoștințe active, de 
actualitate, în posesia că
ruia absolventul să se poată 
angrena corespunzător în 
problemele științifice ale 
institutului. Astfel adeseori 
cursurile se „pulverizează", 
repetînd multe elemente si
milare, ceea ce conduce 
Ia o supraaglomerare a 
studenților. Un exem
plu : studenții Facultă
ții de chimie industrială 
de la Institutul politehnic 
București, care se speciali
zează în sinteze organice, 
au de audiat în ultimii doi 
ani de studiu patru cursuri 
de tehnologie de speciali
tate — tehnologia organică 
generală, tehnologia sub
stanțelor farmaceutice, teh
nologia antidăunătorilor a- 
gricoli și tehnologia colo- 
ranților și intermediarilor. 
Tot ce li se comunică la 
aceste cursuri reprezintă o 
aplicație a cunoștințelor 
dobîndite la cursurile fun
damentale de chimie orga
nică și de operații și utilaje 
în industria chimică — și 
au foarte multe lucruri co-

mune. Cred că mult mai 
rațională ar fi concentrarea 
celor patru cursuri într-u- 
nul singur, de tehnologie 
organică, folosind timpul 
cîștigat pentru un curs de 
principii ale sintezei orga
nice, ținut la un nivel mo
dern.

O altă piedică de care se 
lovește la începutul activi
tății sale tînărul cercetător 
este că nu cunoaște îndea
juns de bine mecanismul 
activității de cercetare și 
nu are o obișnuință formată 
în această direcție. Or, toc
mai în facultate trebuie 
făcută verificarea aptitu
dinilor pentru cariera de 
cercetător, între altele, 
prin antrenarea celor mai 
merituoși tineri Ia activi
tatea de cercetare a cate
drelor, sub îndrumarea și 
controlul cadrelor didactic 
ce cu îndelungată expe
riență. Din păcate, progra
mele unor facultăți nu pre
văd nici o formă de activi
tate de cercetare în cadrul 
facultății. Astfel dacă o par
te din absolvenții institute
lor politehnice mai abor
dează în proiectele lor de 
diplomă probleme necunos
cute, încercînd rezolvarea 
lor prin efectuarea de cer
cetări, lucrarea de diplomă 
a absolvenților universită
ților constă de cele mai 
multe ori doar dintr-o 
compilare mai mult sau 
mai puțin exigentă a unor 
date din literatura de spe
cialitate. Cît de rodnice pot 
fi cercetările originale, în
treprinse încă din facultate, 
demonstrează lucrarea va
loroasă a tînărului cercetă
tor Ionel Haiduc — de la 
Facultatea de chimie a Uni
versității din Cluj — intitu
lată „Chimia ciclurilor a- 
norganice" care a fost tra
dusă recent în Polonia, și 
este în curs de traducere în 
S.U.A.

Folosirea rațională a uti
lajului existent în labora
toarele universitare, înlătu
rarea metodelor școlărești

în organizarea lucrărilor de 
laborator constituie primii 
pași în dezvoltarea spiritu
lui de investigație, de cer
cetare, la studenți. în a- 
proape toate laboratoarele 
din universități și din in
stitute politehnice lucrările 
de laborator ale studenților 
se fac cam așa:.în fața in
stalației cu care va lucra 
în ziua respectivă, studentul 
sau grupul de studenți pri
mește un „referat de labo
rator’ în care găsește totul 
de-a gata, începînd cu 
principiile teoretice ale me
todei pînă la modul cum 
trebuie învîrtite toate bu
toanele aparatului. Studen
tul face manevrele prescri
se, citește niște rezultate și 
cu asta a terminat. Este fără 
îndoială organizarea cea 
mai comodă pentru perso
nalul didactic — lucrarea 
poate fi executată de ori
cine ,în scurt timp, nu se 
strică aparatele etc. — dar 
și cea mai ineficientă. Cu o 
astfel de metodă îl duci pe 
student pînă la nivelul la
borantului, al unui simplu 
manipulant mecanic, fără 
să-l faci să înțeleagă și, mai 
ales, să stăpînească tehnica 
experimentală. O situație 
similară există și în ce pri
vește modul de organizare 
a unui experiment sau a 
unei documentări.

Pentru remedierea aces
tei situații se impune — 
cred — o reconsiderare a 
laboratorului universitar, 
transformarea lui într-un 
focar de cultivare și edu
care a studentului în spiri
tul muncii științifice. Aici, 
acesta trebuie să învețe să 
aplice în primul rînd pro
cedeele experimentale ti
pice disciplinei studiate, re
zolvarea problemelor con
crete de cercetare, pe cît 
posibil legate de practica 
industrială și chiar să ca
pete acea îndemînare în 
stăpînirea tehnicii care să-i 
permită să facă efectiv 
muncă de creație.

Dar toate cunoștințele și 
deprinderile pozitive crea
te își confirmă utilitatea, 
nu atît în anii de studen
ție, cît mai ales ulterior, 
după ce tînărul absolvent 
intră într-o unitate de cer
cetare, în special în pe
rioada de aclimatizare.

Ramura de specialitate 
o dată aleasă, pe cît posi
bil eă nu mai trebuie 
schimbată. Consider că este 
extrem de semnificativă 
experiența uneia din cole
gele mele, din laboratorul 
de compuși organici marcați 
(I.F.A.), care în primii doi 
ani petrecuți în institut a 
lucrat în domenii foar
te diferite (apaliza izoto- 
pică cromatogrâfică și den- 
simetrică, cinetica reac
țiilor, sinteza organică, 
calcule mecanic-cuantice 
și rezonanță magnetică 
nucleară) ceea ce i-a 
irosit mult timp și eforturi. 
Firește că a avea o specia
lizare strictă în cadrul 
unui colectiv de cercetare 
pu înseamnă să devii uni
lateral, dar trebuie să exis
te totuși o concentrare, 
axarea pe o anumită direc
ție, ale cărei amănunte — 
teoretice și practice — tre
buie să le cunoști temeinic, 
spre a fi capabil să aplici 
genul respectiv de tehnică 
experimentală la rezolva
rea problemelor de cerce
tare.

Ce lucrări trebuie să exe
cute tinerii cercetători în 
perioada lor de pregătire, 
eînd lucrează sub îndruma
rea directă și permanentă 
a unui coleg mai experi
mentat ? Mulți tineri se 
plîng că sînt puși să facă 
operații de rutină, ca sin
teze și purificări de mate
rii prime, pregătirea pro- ■ 
belor pentru analiză. Desi
gur, din moment ce munca 
de laborator implică și ase
menea operații, tinerii tre
buie să-și asume partea lor. 
Aceasta este cu atît mai 
recomandabil cu cît orice 
disciplină experimentală 
presupune o așa-zisă peri
oadă de „formare a mîitiii 
de lucru", în care se for
mează deprinderile de a e- 
fectua corect o serie de o- 
perații tipice, de a căror

executare ireproșabilă de
pinde succesul cercetării. 
Important este însă ca tî
nărul să cunoască și rostul 
și rolul operațiilor pe care 
le execută, să aibă viziunea 
ansamblului lucrării, astfel 
îneît contribuția lui să fie 
totdeauna măsurabilă și 
.identificabilă, chiar pentru 
el în primul rînd. Opera
țiile efectuate să reprezinte 
pe cît posibil un complex, 
cu elemente organic legate 
între ele, chiar dacă au un 
caracter premergător 
cetării propriu-zise. 
că procedează bine 
conducători de 
științifice care 
treptat pe tinerii 
tori la toate fazele 
tării, de la documentare 
pînă la redactarea docu
mentului final (protocol al 
cercetării, articol de spe
cialitate, brevet de inven
ție etc) care își pun în joc 
în această preocupare nu 
numai competența lor ci și 
omenia, valorile etice ale 
personalității lor. Numai în 
acest fel tinerii își pot for
mă o concepție proprie 
despre domeniul în care 
lucrează, devin capabili să 
execute de sine stătător lu
crări 
tragă 
duzii 
pabili 
țifică 
sînt centre de cercetări ale 
Academiei în care mulți ti
neri cercetători sînt folosiți 
exclusiv pentru a executa 
lucrări de rutină, premer
gătoare cercetării, perioade 
îndelungate, care depășesc 
5—6 ani, deși mulți dintre 
ei devin între timp capa
bili și de alte lucrări, mai 
grele. Procedînd în acest 
fel, capacitatea lor de mun
că nu este folosită la va
loarea ei reală, ci mult sub 
posibilități.

Procesul de pregătire și 
promovare a cadrelor de 
cercetare implică și exis
tența unei preocupări pen
tru asigurarea promovării 
lor în sistemul de funcții al 
institutului, cît și pe linia 
academică a premiilor și 
titlurilor științifice, unde 
se manifestă încă o serie 
de deficiențe importante. 
Consider că este dăunătoa-

re cercetării practica func
ționărească — în vigoare la 
o mare parte din unitățile 
de cercetare — de a se 
ocupa funcțiile după crite
riul vechimii candidaților, 
și de a privi examenele 
concurs ca simple formali
tăți. Nimic nu este mai de
mobilizator pentru un tî- 
năr decît să se știe claus
trat într-o ierarhie fixă și 
neperturbabilă, condus une
ori de oameni mai slab 
pregătiți, numai pentru că 
sînt mai' în vîrstă. " "
zările 
cunoștințelor; 
trebuie “ 
cipalul 
sului și 
fică.

Noile 
acordarea titlurilor 
fice reglementează 
darea titlurilor de doefor și 
doctor docent, făcîndu-le 
accesibile unui cerc mai 
lui'g ‘de tinpri oameni de. 
știință, dar în practică a- 
ceste posibilități sporite nu 
pot fi valorificate. Unul 
dintre motive îl constituie 
numărul insuficient de-con
ducători științifici. Astfel, 
anual își iau diploma a- 
proape 200 de ingineri chi- 
miști specializați- în chimie 
organică, în timp ce în în
treaga țară există numai 
trei profesori de speciali
tate cu drept dea condu
ce lucrări de doctorat ; a- 
ceasta face ca drumul 
spre doctorat să fie barat 
pentru foarte mulți tineri, 
iar calitatea lucrărilor de 
dizertație să sufere adese
ori din cauza supraaglome
rării îndrumătorilor. Fără 
îndoială că există un nu
măr mai mare de oameni 
de știință capabili să con
ducă lucrări de dizertație 
și doar o anumită inerție a 
forurilor în cauză împiedi
că îmbunătățirea situației

Pentru ca tinerii cerce
tători de azi să fie la înăl
țimea sarcinilor ce le stai, 
în față, să poată contribu' 
la progresul științei româ
nești este nevoie de un 
efort sporit, bine orientat 
și plin de abnegație, atît 
din partea lor, cît și din 
partea colectivelor în care 
ei se formează și cresc.

Reali- 
știmțifice și nivelul 

competența 
să constituie 
criteriu al 
în cariera

GLORIA 
ciocîrlici) 
16;
9;

18,15;
11,15;

FER-
(com-
nr. 1)

TO-

(completare în poar- 
— 15.30; 18; 20,30.
GALLO: PACEA - 
18; 20.30.

9 ZILE RECI: CRINGAȘ1 
(completare Muntele) — 15,15;
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Sosirea ministrului 
industriei 
cărbunelui 
al U. R. S. S.

La invitația ministrului minelor, 
Bujor Almășan, luni dimineața a 
sosit în Capitală ministrul indus
triei cărbunelui al U.R.S.S., B. F. 
Bratcenko, însoțit de un grup de 
specialiști. Ministrul sovietic va 
face în țara noastră o vizită de 
studii în domeniul industriei car
bonifere. La sosire, pe aeroportul 
Bâneasa, oaspetele a fost salutat de 
Bujor Almășan și alte cadre de 
conducere din Ministerul Minelor. 
A fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

(Agerpres)0 DELEGAȚIEA COMSOMOLULUI NE VIZITEAZĂ ȚARA
Luni dimineață a sosit în Capi

tală o delegație a Comsomolului 
condusă de Serghei Pavlov, prim- 
secretar al C.C; al U.T.C.L., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., face o 
vizită de prietenie în țara noastră. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Pe
tru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., secretari ai C.C. al U.T.C., 
membri ai Biroului, activiști ai 
C.C. al U.T.C. A fost de față A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, precum și 
membri ai ambasadei.

în cursul zilei, tovarășul Petru 
Enache a primit la C.C. al U.T.C. 
delegația U.T.C.L. condusă de Ser
ghei Pavlov. La primire au partici
pat secretari și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C. A fost de față A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. Seara, în cins
tea delegației Comsomolului, Se
cretariatul C.C. al U.T.C. a oferit 
o masă tovărășească.

(Agerpres)

dumirea noului 
ambasador a! 
Republicii Socialiste 
România in Iran

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Pavel Silard a fost 
numit în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Iran, 
în locul tovarășului Ion Drîn- 
ceanu.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea a conti

nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros în 
vestul țării. Ploi izolate au că
zut în Banat. Vîntul a suflat 
slab pină la potrivit din sectorul 
sudic. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 12 
grade la Sulina, Mangalia și 
Constanța și 28 de grade la 
Turnu Măgurele.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 aprilie. în țară : 
vremea se menține călduroasă 
la început, apoi se va răci ușor. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse de ploaie, însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice, 
mai ales în nord-vestul țării 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar maximele între 13 
și 23 de grade. în București : 
vreme călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul Va 
fi schimbător. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

CONCURS DOTAT CU PREMII 
PENTRU MOTORETELE „CARPAȚI"
Ministerul Comer

țului Interior, in cola
borare cu Ministerul 
Industriei Construcți
ilor de Mașini și Fe
derația română de 
motociclism organi
zează intre 21—23 
aprilie a.c. un con
curs republican de 
regularitate și rezis
tență pentru verifica
rea calităților moto
retei românești „Car- 
pați“. Concursul se 
va desfășura pe un 
parcurs de 700 km, 
in trei etape : Bucu
rești — Pitești — Fim. 
Vilcea — Călimănești 
'etapa I), Sibiu — 
Făgăraș — Brașov ie- 
tapa a Il-a) și Predeal 
— Ploiești — Bucu
rești (etapa a lll-ai.

Ministerul Comer
țului Interior a dotat 
concursul cu premii 
in obiecte în valoare 
de 15 000 lei pentru 
primii 10 clasați. Mi

nisterul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini a oferit cele 30 
motorete pentru con
curs, cu piesele de 
schimb aferente. La 
startul concursului se 
vor afla cei1 mai bunt 
cunoscători al acestei 
discipline sportive — 
maeștri ai sportului, 
sportivi fruntași. E- 
xistă o preocupare 
ca, în viitor, să se 
organizeze un concurs 
la care să participe 
și amatori.

Scopul acestui con
curs este să scoată in 
evidență caracteristi
cile pozitive ale mo
toretei „Carpați" : re
zistență, consum re
dus de combustibil 
etc. Uzinele producă
toare au adus moto
retei numeroase îm
bunătățiri, de la pri
mul produs pină la 
cele aflate in prezent

Vizitele delegației
Asociației de prietenie China-România • -T

în cursul călătoriei pe care o în
treprinde în țara noastră, delegația 
Asociației de prietenie China-Ro
mânia, condusă de Liu Lu-min, 
membru al Consiliului . Asociației, 
a vizitat regiunile Dobrogea, Galați 
și Bacău.

în drum spre Constanța, membrii 
delegației au vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție „Prietenia ro- 
mâno-chineză“ din comuna Munle- 
nii-Buzău, regiunea București. DeSosirea in Capitală a președintelui Partidului Socialist Popular din Norvegia

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală Knut Lofsnes, președinte
le Partidului Socialist Popular din 
Norvegia, care, la invitația Insti
tutului român pentru relații cultu
rale cu străinătatea, va face o vi
zită în țara noastră.

CONVORBIRI INTRE DELEGAȚIILE ECONOMICE ALE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA SI STATULUI IZRAEL

I

La Ministerul Comerțului Exte
rior au început luni convorbirile 
între delegațiile economice ale Re
publicii Socialiste România și sta
tului Izrael, privind probleme le
gate de dezvoltarea schimburilor 
comerciale și de cooperare econo
mică și tehnico-științifică dintre 
cele două țări. Delegația română 
este condusă de Gheorghe Cioară,

Cronica
OASPEȚI

DIN R.S.F. IUGOSLAVIA
înLuni au sosit într-o vizită 

țara noastră Enver Humo, șeful sec
ției internaționale a Secretariatului 
Federal pentru Informații al R.S.F. 
Iugoslavia, și Vasa Dobrosavljevici, 
directorul Secretariatului pentru 
informații al regiunii autonome 
Voivodina. La gară, oaspeții au fost 
întîmpinați de Aurelian Nestor, se
cretar general al Uniunii ziariștilor, 
de reprezentanți ai Direcției presei 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și ai Institutului român pentru re
lații culturale cu străinătatea.

SEARA DE FILME 
LA AMBASADA 
R.P.D. COREENE

Cu prilejul introducerii sistemu
lui de învățămînt tehnic obligato
riu de 9 ani în R.P.D. Coreeană, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Kim The Hi, a organizat 
luni, la sediul ambasadei, o seară 
de filme.

SESIUNEA
COMITETULUI NAȚIONAL 

PENTRU DECENIUL 
HIDROLOGIC 

INTERNAȚIONAL
La Comitetul de Stat al Apelor 

a avut Ioc a II-a sesiune a Comi
tetului Național pentru Deceniul 
Hidrologic Internațional, care coor
donează acțiunile inițiate de 
U.N.E.S.C.O. în scopul cunoașterii 
științifice a apelor de pe glob, prin 
colaborare între statele participan
te la această manifestare.

Participanții — specialiști în do
meniul hidrologiei și reprezentanți 
ai unor ministere interesate — au 
analizat realizările obținute în 
1966 îti activitatea stațiilor hidro
logice care contribuie la culegerea 
datelor din programul Deceniului. 
De asemenea, au fost relevate re
zultatele în cercetarea hidrologică 
și meteorologică, în perfecționarea 
metodelor de investigație și măsu
rători în hidrologie, proiectarea și 

in magazinele de spe
cialitate. Printre aces
te perfecționări e- 
nunțăm mărirea pu
terii motorului, peste 
cea prevăzută în nor
ma internă, a produ
sului ; motoretele 
construite în ultimii 
ani dezvoltă o putere 
de 2,7 — 2,9 C.P. ceea 
ce se răsfringe pozi
tiv asupra capacității 
de urcare a pantelor.

Acestor calități li 
se adaugă și avanta
jele ce le prezintă 
pentru cumpărători 
— pot fi cumpărate 
cu plata în rate. Mun
citorii, alți salartați 
și militarii iși pot pro
cura motorete cu un 
acont de 15 la sută, 
tar restul plă'.ibil în 
20 de rate, membrii 
C.A.P. cu 30 la sută 
acont și restul in 12 
rate. 

asemenea, au vizitat întreprinderi 
industriale, cartiere .de locuințe, 
șantiere, muzee din'cele trei re
giuni.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Constanța și 
la Comitetul orășenesc Brăila al 
P.C.R.

Vizita delegației continuă.
(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., și 
de membri ai conducerii institu
tului.

(Agerpres)

ministrul comerțului exterior, iar 
cea izraeliană de Pinhas Sapir, mi
nistrul finanțelor.

La convorbiri participă, de ase
menea, Eliezer Doron, ministrul Iz- 
raelului la București.

★

în cinstea oaspeților, ministrul 
Gheorghe Cioară a oferit un dejun.

(Agerpres)

exploatarea lucrărilor hidrotehnice. 
Alte probleme dezbătute se referă 
la studiul repartizării teritoriale a 
precipitațiilor și evaporației, stu
diul aluviunilor fluviale, al debi
telor de apă și metodelor de ela
borare a prognozelor hidrologice.

(Agerpres)

■ _ ■ .... ■ -■ ’

Examene peritiv obținerea 

autorizației de proiectare

si executare a instalațiilor electrice
> *

în conformitate cu 
prevederile Regula
mentului pentru utili
zarea energiei apro
bat prin H.C.M. nr. 
316 din 1966 și a Nor
mativului. C.S.C.A.S. 
nr. 1—7 62 se aduce 
la cunoștință electri
cienilor cu cărți de 
calificare, precum și 
tuturor institutelor 
de proiectare, institu
țiilor, întreprinderi
lor, cooperativelor etc. 
la care aceștia sini an
gajați, ținerea exame
nului pentru obține
rea autorizației de 
proiectare și execu
tare a instalațiilor e- 
lectrice de utilizare 
(valabilă numai pen-

I.R.E. 
mă 
marți 30 
Suceava 
2 iunie; 
tenia —

luni
Iași — vineri 

I.R.E.B. — 
mai; I.R.E. 
— miercuri 
I.R.E. Argeș 

mai;

(Agerpres)

In cîteva rînduri
AZI LA STOCKHOLM

Primele meciuri
ale „mondialelor" 
de tenis de masă

Cea de-a 29-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă începe astăzi la Sto
ckholm, reunind circa 400 de 
jucători și jucătoare din 54 
de țări. întrecerile pe echipe, 
pentru cupele „Siuaythling" 
(masculin) și „Corbillon" (fe
minin), se vor desfășura de azi 
pînă duminică, iar probele in
dividuale vor începe marți, 18 
aprilie, finalele urmind să se 
dispute in seara zilei de 21 
aprilie.

România este reprezentată la 
aceste campionate de trei ju
cătoare : Maria Alexandru, 
Eleonora Mihalca, Carmen 
Crișan și patru jucători: Do
rin Giurgiucă, Radu Negules- 
cu, Adalbert Rethi, Gheorghe 
Cobîrzan. în competiția femi
nină echipa noastră joacă in 
grupa a 6-a, împreună cu for
mațiile Suediei, Scoției și 
Cambodgiei. Echipa noastră 
masculină face parte din gru
pa a 8-a, alături de reprezen
tativele R. F. a Germaniei, 
Portugaliei, Irlandei, Elveției 
și Izraelulul.

ÎN CURÎND VA APĂREA REVISTA

„MAGAZIN

Ziua internațională a foștilor deținuți 

și deportați politici antifasciștiI

I
I

I

I

în curînd va apărea o nouă 
publicație lunară, Magazin is
toric — revistă de cultură is
torică. Destinată unor catego
rii largi de cititori, ea va a- 
borda o problematică variată 
din domeniul istoriei naționale 
și universale. Istoria patriei, 
din cele mai vechi timpuri și 
pină în contemporaneitate, 
mișcarea democratică și revo
luționară din țara noastră, lo
cul poporului român în isto
ria universală, contribuția sa 
la îmbogățirea patrimoniului 
cultural al omenirii — iată 
cîteva din subiectele care se 
vor bucura de o susținută a- 
tenție în coloanele revistei. în 
paginile ei, cititorii vor găsi 
documente și memorii inedite 
ale unor personalități române 
și străine, materiale privitoa
re la culturi și civilizații mai 
puțin cunoscute, la procese 
care au făcut vîlvă, la enigme 
istorice și culise ale diploma
ției, la episoade ale celui

MW

Deschiderea unor expoziții
Luni la prînz,. într-unul din pavili

oanele Expoziției din Piața Scînteii 
din Capitală s-a deschis o ex
poziție de mijloace de transport 
auto și utilaje pentru construcții de 
drumuri, organizată de firma „Vol- 
vest A.B.“ din cadrul grupului in
dustrial „Volvo" din Suedia. La des
chidere au luat parte membri ai con
ducerii unor ministere economice, ai 
Camerei de Comerț, ai unor între
prinderi de comerț exterior și uzine 
bucureștene, specialiști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul am-

iunie; I.R.E. Mara
mureș — luni 12 iu
nie ; I.R.E. București 
— marți 13 iunie;
I.R.E.  Bacău — joi 15 
iunie; I.R.E. Sibiu —

tru sectorul socialist) 
la următoarele între
prinderi de electrici
tate : I.R.E.-Ploiești, 
în ziua de simbătă 22 
aprilie a.c.; I.R.E.-Ba- 
nat în ziua de marți joi 22 iunie; I.R.E. 
25 aprilie ;.1.R.E.-Bra- Cluj — joi 29 iunie 
șov — joi 27 aprilie ; și I.R.E, Dobrogea — 
I.R.E. Galați — joi 4 marți 4 iulie a.c. 
mai; I.R.E. Hunedoa
ra — luni 8 mai;
I.R.E.
12 mai, 
joi 18 
Crișana 
24 mai;
— simbătă 27

Mureș-Autono- 
Maghiară — 

mai; I.R.E. 
— vineri 
I.R.E. Ol- 

miercuri 7

Condițiile de obți
nere a autorizației 
sînt cele prevăzute în 
regulamentul de mai 
sus. La înscriere, pre
zentarea actului de 
calificare ca electri
cian și a unei copii 
după acesta este obli
gatorie. Informații 
suplimentare se pot 
obține la întreprinde
rile regionale de 
lectricitate.

4
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• ILIE NĂSTASE - ÎNVINGĂTOR Lfl DUBLU MIXT SI 
ÎNVINS Lfl SIMPLU ÎN FINALELE TURNEULUI DE Lfl 
CANNES ® GH. MINCU fl STABILIT UN NOU RECORD 
Lfl TBILISI • DUPĂ PRIMUL TUR, ROMĂNIA-AUSTRIfl 
3,5-1,5 Lfl ȘAH FEMININ ® V. CIOCÎLTEfi - PE LOCUL 
ZECE ÎN TURNEUL ZONAL DE Lfl HALLE

LA CANNES (Franța) s-a înche
iat turneul internațional de tenis 
la care au participat sportivi din 
Europa, America și Australia.

La dublu mixt, Ilie Năstase, a- 
vînd ca parteneră pe franceza Mo
nique Salfati, a învins în finală 
perechea Pinto Bravo (Chile) — 
Kathy Harter (S.U.A.) cu 6—1, 14—16, 
7—5. După această disputată fina
lă, Năstase a jucat finala probei 
de simplu bărbați cu cehoslovacul 
Jan Kodes, cedînd cu 4—6, 2—6. (în 
semifinale, Năstase îl eliminase pe 
polonezul Gasiorek cu 3—6, 6—4, 
6—2).

La dublu bărbați, Ilie Năstase 
și Petre Mărmureanu au întrecut în 
sferturile de finală cu 6—2, 6—3 
cuplul austriac Pokorny—Schultheis, 
dar au fost eliminați în semifi
nale, cu 4—6, 6—2, 6—1, de pe
rechea cehoslovacă Kolecek-Kou- 
kal. 

de-al doilea război mondial 
etc.

Printre colaboratorii Maga
zinului istoric se vor număra 
istorici, scriitori, publiciști, 
cadre didactice din învăță- 
mîntul de toate gradele, cer
cetători din institute, de la 
arhive și muzee, etnografi, Pa
ginile revistei vor fi deschise 
tuturor celor Care se preo
cupă de probleme privind is
toria politică, socială, diplo
matică, istoria economiei, știin
ței, tehnicii, culturii.

La început de drum, revista 
Magazin istoric se adresează 
cititorilor din întreaga țară, so- 
licitîndu-le păreri și sugestii 
asupra profilului și conținutu
lui tematic. Redacția revistei 
Magazin istoric iși exprimă 
dorința de a întreține o per
manentă legătură cu cititorii 
săi, așteptînd de pe acum 
corespondențe pe adresa : 
București, Raionul 30 Decem
brie, Str. Academiei nr. 39—41.

o?

I
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basadorul Suediei la București, Olof 
Gustav Bjurstrom, Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Comerț, 
Ulf Wollin, director la grupul in
dustrial „Volvo", și Jan Kuylenstiema, 
directorul expoziției.

Expoziția, care cuprinde mai multe 
tipuri de autoturisme, utilaje și mo
toare, va rămîne deschisă pînă în ziua 
de 18 aprilie.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
ambasada Suediei a oferit un cocteil, 
iar după-amiază a avut loc o confe
rință de presă.

*

în aceeași zi, în alt pavilion, între
prinderea ungară de comerț exterioi 
„Nikex", din Budapesta, a deschis o 
expoziție de mașini și utilaje pentru 
industria de construcții. Sînt expuse 
mașini de tăiat oțel-beton și de șlefuit 
parchete, vibratoare, pompe de mortar, 
tencuitoare etc.

La deschidere, printre persoanele 
oficiale se afla și Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București.

★

La sediul Agenției economice a 
R.S. Cehoslovace din București, din 
strada Oțctari nr. 3, s-a deschis luni 
o interesantă expoziție de material 
documentar tebnico-economic. Or
ganizată de întreprinderea de comerț 
exterior „Strojirnpoit", din Praga, ex
poziția' da' posibilitatea vizitatorilor să 
facă cunoștință cu o gamă variată de 
mașini-unelte, scule și instrumente de 
măsură, mașini pentru prelucrarea 
lemnului, instalații terasiere și alte 
utilaje complexe.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte specialiști din întreprinde
rile de comerț exterior, ministere eco
nomice, institute de cercetări și pro
iectări și uzine constructoare dc ma
șini.

Cuvîntul dc deschidere a fost rostit 
de Vladimir Hlavacek, atașat comer
cial al ambasadei Republicii Socia
liste Cehoslovace în București.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
15 aprilie.

LA TBILISI au luat sfîrșit întrece
rile concursului internațional de 
haltere dotat cu „Cupa prieteniei", 
Ia care au participat sportivi din 
15 țări, printre care și România.

In ultima zi a concursului, spor
tivul român Gheorghe Mincu a rea
lizat un nou record al României la 
categoria grea, cu 462,5 kg (162,5 +
127.5 + 172,5). Vechiul record era de 
460 kg și îi aparținea tot lui. Mincu 
s-a clasat pe locul patru, în urma 
lui Viktor Andreev (U.R.S.S.) —
547.5 kg, Ernest Verona (Cuba) — 
485 kg și Manfred Riger (R. D. Ger
mană) — 470 kg.

O performanță excelentă a rea
lizat halterofilul sovietic Jan Taits, 
care a stabilit un nou record mon
dial la categoria semigrea: 490 kg 
(155 + 147,5 + 187,5).

La 11 aprilie se împlinesc 22 de 
ani de cînd porțile sinistrului la
găr de concentrare de la Buchen
wald s-au prăbușit sub loviturile 
tancurilor sovietice, punînd capăt 
activității ultimei „uzine a morții", 
între zidurile căreia au fost exter
minați mișelește luptători neînfri- 
cați pentru libertatea popoarelor, 
bărbați, femei, tineri, în total 55 000 
de oameni. De atunci, în fiecare 
an, foștii luptători din rezistență, 
toți cei care au cunoscut ororile 
din lagărele naziste — grupați în 
„Federația internațională a luptă
torilor din rezistență, a victimelor 
și deținuților fascismului" (F.I.R.) 
— patrioții din toate țările, cinstesc 
în această zi memoria victimelor 
fascismului, manifestîndu-și hotă- 
rîrea de a lupta împotriva reînvie
rii fascismului și militarismului, 
pentru pace și securitate interna
țională.

Numeroasele manifestări orga
nizate de către foștii luptători din 
rezistență în perioada postbelică, 
atitudinea lor față de principalele 
aspecte ale situației internaționale 
arată, de altfel, că aceștia parti
cipă activ la lupta popoarelor pen
tru preîntîmpinarea unei noi con
flagrații mondiale. Cu aceeași fer

ulti- 
al

La Berlin, ca și in 
toate orașele și sa
tele din R. D. Germa
nă, domnește în pre
zent o atmosferă în
suflețită. Au mai ră
mas puține zile pînă 
la deschiderea celui 
de-al VÎI-lea Congres 
al Partidului Socialist 
Unit din Germania, 
ale cărui lucrări voi 
începe la 17 aprilie. 
Presa, radioul, televi
ziunea acordă un loc 
de frunte rezultate
lor obținute de o se
rie de întreprinderi 
industriale care și-au 
îndeplinit înainte de 
termen angajamente
le luate în cinstea 
Congresului.

In perioada care 
s-a scurs de la 
mul Congres 
P.S.U.G. au intrat în 
funcțiune numeroase 
obiective industriale. 
Astfel, la oțelăriile 
din Brandenburg, lin
gă Berlin, a început 
să producă un lami
nor de lingouri, cu o 
capacitate anuală de 
1,7 milioane tone. 
Un alt laminor de 
țevi, cu o capacitate 
anuală de 68 000 tone 
a intrat în funcțiune 
la Finow. La Swedt a 
intrat parțial în func
țiune . o rafinărie, iar 
la Wilhelm 
Stadt-Guben o 
prindere de 
sintetice. Anul 
și-a început activita
tea prima centrală a- 
tomo-electrică din 
R. D. Germană, cu o 
capacitate de 70 me
gawați.

în ultimii 4 ani ve
nitul național a cres
cut cu 18 la sută, 
producția industrială

cu 
de

și productivitatea au 
sporit cu 24 la sută, 
în industria chimico 
producția a sporit cu 
38 la sută, iar în in
dustria electronică 
47 la sută față 
1962.

La conferințele de 
partid desfășurate pe 
districte, comuniștii 
au dezbătut pe larg 
în ultimele săptă
mîni problemele ren
tabilității întreprin
derilor, ale reducerii 
prețului de cost, ca 
și ale îmbunătățirii 
calității produselor,

probleme care pre
ocupă intens condu
cerea de partid și de 
stat, pe toți oamenii 
muncii din R. D 
Germană. De altfel, 
cu cîteva luni în 
urmă, în coloanele 
ziarelor a început o 
largă dezbatere pe 
teme ale construcției 
socialiste. Articole 
scrise de oameni ai 
muncii ridică proble
me de o arzătoare 
actualitate pe plan 
economic, politic, so
cial și cultural, re- 
flectînd grija de a 
contribui cu toate ca
pacitățile la înflori
rea statului lor so
cialist.

Ținînd seama de 
faptul că investițiile 
hotărăsc ritmul dez
voltării de mîine, de 
la cel de-al VI-leo 
Congres al P.S.U.G. 
au fost investite în 
economia națională

Pieck 
între- 
fibre 

trecut

LA VIENA a început meciul in
ternațional feminin de șah dintre 
reprezentativele României și Aus
triei. După primul tur, scorul este 
de 3,5—1,5 puncte în favoarea e- 
chipei românești. Nicolau a cîști- 
gat la Kattinger. Polihroniade a în
vins-o pe Sand. Partidele Teodo- 
rescu — Bauer, Makai — Kaspe- 
rowski și Perevosnic — Hauser 
s-au încheiat remiză.

TURNEUL ZONAL DE ȘAH, des
fășurat timp de trei săptămîni la 
Halle, s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru internațional maghiar 
Lajos Portisch, care a totalizat 15,5 
puncte din 19 partide. Maestrul 
român Victor Ciocîltea, a avut o 
evoluție nesatisfăcătoare, ocupînd 
locul zece cu 9 puncte. Iată primii 
cinci în clasamentul final : 1. — 
L. Portisch (Ungaria) 15 puncte;
2. — Hort (Cehoslovacia) 15
puncte; 3—4. Uhlmann (R. D. Ger
mană), Matulovici (Iugoslavia) 13 
puncte ; 5 — Zinn (R. D. Germană)
11,5 puncte.

Pentru turneul interzonal s-au ca
lificat Portisch și Hort. Cel de-al 
treilea calificat va fi stabilit în 
urma unui meci de baraj între Ma
tulovici și Uhlmann. 

mitate cu care au înfierat, la tim
pul său, ororile fascismului, meto
dele sale de înjosire și desconsi
derare a personalității umane, foș
tii luptători din rezistență condam
nă orice încălcare a principiilor 
care trebuie să călăuzească rela
țiile între state, militează pentru 
respectarea suveranității națio
nale, neamestecul în treburile in
terne, egalitatea în drepturi și a- 
vantajul reciproc. Înfierînd agre
siunea S.U.A. în Vietnam, cea mai 
flagrantă încălcare a dreptului 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta, luptătorii din rezistență își 
unesc glasul cu cel al popoarelor 
din întreaga lume, care cer înce
tarea imediată a agresiunii ame
ricane în Vietnam, retragerea tru
pelor străine din Vietnamul de sud 
și aplicarea acordurilor de la Ge
neva.

. Luptătorii antifasciști din Repu
blica Socialistă România care par
ticipă cu toate forțele lor la con
struirea vieții noi în patria noastră, 
care sprijină din toată inima poli
tica ei externă, se solidarizează 
cu acțiunile întreprinse pe plan 
internațional în scopul consolidării 
păcii și securității în lume.

în 
D. 
tot
e-

peste miliarde
mărci. Ziarele relevă 
că în anul 1966 in
vestițiile au crescut 
cu 31 la sută față de 
anul 1962. In acest 
răstimp revoluția teh
nică a adus cu sine 
mari schimbări, 
întreprihderile R. 
Germane pătrund 
mai multe mașini 
lectronice, se lărgeș
te automatizarea. A- 
ceasta a dus la creș
terea necesităților de 
personal calificat. A- 
nul trecut 29 la sută 
din numărul munci

CORESPONDENȚĂ DIN BERLIN 
DE LA ȘT. DEJU

torilor și funcționari
lor au urmat diverse 
cursuri de calificare, 

în anii care au tre
cut de la Congresul 
precedent al P.S.U.G., 
legătura tot mai 
strînsă dintre partid 
și masele largi popu
lare și-a găsit o ex
presie în creșterea 
permanentă a rîndu- 
rilor partidului. Nu
mai în districtul Dres
den peste 20 000 de 
oameni au devenit 
comuniști în această 
perioadă. în dis
trictul Karl Marx- 
Stadt au fost primițf 
în partid în aceiași 
ani 21 000 de oa
meni ai muncii. De 
relevat că între cele 
două congrese nu
mărul membrilor de 
partid a crescut în 
ansamblu cu 250 000, 
ajungînd azi la 2 mi
lioane.

PROBA DE 5 KM din cadrul con
cursului internațional de schi fond de 
la Kiruna (Suedia) a fost cîștigată de 
sovietica Rita Akina, cu timpul de 
20'28". La combinata nordică pe pri
mul loc s-a clasat polonezul Jan 
Kapolak, cu 445 puncte.

AUSTRALIANUL TONY ROCHE a 
cîștigat proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional de te
nis de la San Juan (Porto Rico). în 
finală el a dispus cu 6—2, 6—4 de 
Charles Passarell (Porto Rico). Re
zultatele celorlalte finale : simplu 
femei : Ann Haydon (Anglia) — Vir
ginia Wade (Anglia) 7—5, 6—1 ; dublu 
bărbați: Roche, Newcombe (Austra
lia) — Koch, Mandarino (Brazilia) 
1—6, 6—1, 6—2.

în 
ale 
el
se

ediția

CURSA CICLISTĂ de 5 etane, 
desfășurată în Algeria, s-a încheiat 
cu victoria lui W. Huster (R. D. Ger
mană), care a acoperit 800 km 
21h 12’39”. Primele zece locuri 
clasamentului au fost ocupate de 
cliștii din R. D. Germană, care 
pregătesc în Algeria pentru 
din acest an a „Cursei Păcii".

1NTR-UN MECX contînd pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa Republicii Malgașe 
(Madagascar) a învins cu 4—2 (1—1) 
selecționata Tanzaniei. Meciul, dispu
tat la Tananarive, a fost urmărit de 
12 000 de spectatori.

CONTINUÎNDU-ȘI PREGĂTIRILE 
în vederea Campionatului Europei, 
echipa de fotbal a Cehoslovaciei a 
întîlnit la Trnava, într-un meci de 
verificare, formația vest-germană 
Eintracht Frankfurt. Victoria a reve
nit fotbaliștilor cehoslovaci cu 2—1 
(1-1).


