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Ce au întreprins uzina din Bocșa, proiectanții și furnizorii ei 

pentru îndeplinirea sarcinilor 

Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 

1966 privind

REDUCEREA

ÎN ZIARUL DE AZI:

■ Pe ce arie și cu 
ce efect utilizați acti
vul de partid ? ■ Fer
ma agricolă — larg 
cadru de manifestare 
a spiritului gospodă
resc i! Criteriile de 
valoare ale cercetării 
științifice proprii Pe aeroportul Bâneasa, la sosirea oaspeților marocani

Foto : Agerpres

DE METAL molește inițiativa
creatoare

ing. Adrian PRODAM

(Continuare în pag. a IlI-a)

ACTUL

rea-
consumului de me-

— Intr-adevăr I Și n-am păstrat 
pentru noi observațiile critice, ci le-am

mocratice internaționale, a mobili
zării tuturor forțelor antiimperialis- 
te în lupta pentru cauza păcii și 
socialismului.

Cele' două părți au exprimat 
sprijinul .și solidaritatea lor de
plină cu lupta dreaptă a poporului 
.vietnamez împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, relevînd necesi
tatea imperioasă de a se respecta 
dreptul legitim al acestui popor 
de a-și rezolva de sine stătător pro
blemele unității naționale, ale 
dezvoltării patriei sale.

Convorbirile s-am desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

Cu acest prilej a avut loa un 
schimb de păreri privind situația 
internațională actuală, îndeosebi 
probleme legate de securitatea eu
ropeană, precum și probleme ce 
prezintă interes pentru cele două 
partide, pentru dezvoltarea relații
lor dintre ele, dintre poporul ro
mân și poporul norvegian.

în cursul discuțiilor, reprezen
tanții celor două partide au evi
dențiat necesitatea promovării con
secvente a unei politici de pace și 
securitate în Europa, de înțelegere 
și cooperare internațională și au 
subliniat însemnătatea întăririi 
unității mișcării muncitorești și de-

comunicat proiectanților, fie pentru 
a-și revedea proiectele, fie pentru a 
evita, pe viitor, utilizarea unor solu
ții constructive mai puțin avantajoase. 
Macaralele turn de 40 și 100 tm, de 
pildă, proiectate de Institutul de cer
cetări și proiectări pentru mașini de 
ridicat și transportat — Timișoara, care 
sînt primele realizări de acest gen 
din țară, conțin, după părerea noastră, 
o serie de părți componente mult su
pradimensionate. Le-am împărtășit 
proiectanților punctul nostru de vedere 
și urmează ca ei să întreprindă o se
rie de lucrări de reproiectare. Din pă
cate, abia în trimestrul IV al anului. 
De aceea, această rezervă nu apare 
în planul de reducere a consumului de 
metal pe 1967. ;

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, joi 
seara a sosit în Capitală o delegație 
a Partidului Comunist Marocan, 
condusă de tovarășul Aii Yata, se
cretar general al C.C. al P.C. Ma
rocan, care va face o vizită priete
nească în țara noastră. Din dele-

în privința podurilor rulante, a 
adăugat constructorul-șef al uzinei, 
trebuie remarcat că în ultimii arii 
s-au înregistrat însemnate progrese 
în îmbunătățirea caracteristicilor teh- 
nice-funcționale și reducerea, pe baza 
unor calcule riguroase, a greutăților 
lor proprii. Din păcate, chiar și în ca
zul acestor produse se ajunge, uneori, 
la o mare risipă de metal. Și iată de 
ce. Deși beneficiarii solicită poduri 
pentru regimuri de lucru diferențiate 
(ușor, mediu, greu) și pentru două 
condiții distincte de funcționare (în 
hale acoperite sau în aer liber), uzina 
dispune de un singur proiect și, ca 
atare, execută (și livrează) aceste pro
duse într-o variantă unică: pentru 
regim greu, cu amplasare în aer liber. 
Ceea ce e nerațional. Prin diversifica
rea podurilor rulante în funcție de cri
teriile de mai sus s-ar putea obține, 
neîndoielnic, o însemnată economie de 
metal.

în principalele secții ale uzinei ăm 
constatat că se acordă multă grijă 
croirii și șablonării tablei, că mate
rialele, inclusiv deșeurile, sînt bine 
gospodărite. Ne-au atras atenția, în

După cum se știe, plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 a trasat 
tuturor întreprinderilor din industria 
construcțiilor de mașini sarcina de a 
reduce sistematic consumul de metal, 
de a asigura, pe diferite căi, valorifi
carea lui superioară. Multe colective 
din această ramură au trecut neîntîr- 
ziat la transpunerea în fapt a acestei 
importante cerințe economice. Există 
însă unele uzine care și-au stabilit în 
acest sens obiective minore.

Să analizăm un asemenea caz. Pla
nul de reducere a consumului de me
tal pe anul 1967 al Uzinei de con
strucții metalice și mașini agricole din 
Bocșa prevede, în total, economisirea 
a 103,44 tone de metal. Comparată cu 
cele 54100 tone de metal pe care uzina 
le va utiliza anul acesta, cifra amin
tită indică o surprinzătoare dispropor
ție : economiile vor atinge la Bocșa 
0,19 la sută clin consumul total de me
tal planificat. Ne-am pus întrebarea : 
reflectă această cifră posibilitățile 
le de reducere a 
tal ale uzinei ?

— Măsurile de 
mului de metal 
Eduard Berenyi,

reducere a consu- 
— ne-a spus ing. 
constructorul-șef al 

uzinei — se referă exclusiv la produ
sele care se execută pe bază de pro
iecte proprii. Acestea au fost analizate 
cu multă grijă. Oricît am perfecționa 
însă produsele — în sensul micșorării 
greutății lor proprii — mai mult decît 
am prevăzut noi nu se poate econo
misi — în 1967 — pe această cale. 
Proiectele construcțiilor metalice grele, 
în general cu caracter de unicat, ne 
vin de la diferite institute de proiec
tări. De studiat, le studiem și pe a- 
cestea, e adevărat, dar numai pentru 
a stabili posibilitățile de execuție

— Ca specialiști, cred că v-ați dat 
totuși seama și în cazul produselor 
proiectate în afara uzinei, cel puțin 
cu aproximație, care sînt punctele lor 
„nevralgice" privind consumul de me
tal.

Joi la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a primit delegația 
Partidului Socialist Popular din 
Norvegia, formată din Knut Lofs- 
nes, președintele partidului, F. 
Gustavsen, lider al grupului parla
mentar al acestui partid, și K. G. 
Resi, redactor șef al ziarului „Orien- 
tering“ din Oslo.

La primire au participat tovară
șii Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

gațle face parte tovarășul Abdallah 
Layachi, membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al P. C. Marocan.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu,

membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Emil Bodnaraș
5 5

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresa Socialist 
Ungar, joi dimineața a plecat în 
R. P. Ungară tovarășul Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., împreună cu Gheor- 
ghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Ilie Verdeț, 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su- 
pleaht al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Virgil Tro
fin, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi de

secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, activiști de partid.

Cu același avion a plecat Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București. La aeroport au fost 
de față membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Feri- 

hegyi din Budapesta, oaspeții ro
mâni au fost întîmpinați de tovară
șii Zoltan Komocsin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Frigyes 
Puja, membru al C.C. al P.M.S.U., 
șeful secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U. A fost de față Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

Primirea la tovarășul Jânos Kâdâr
Joi după-amiază, tovarășul Jâ

nos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a primit pe tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Roșu și 
Dumitru Turcuș.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie și 
înțelegere deplină.

In aceeași zi au început convor
biri la care au participat din par
tea Partidului Comunist Român 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Roșu și Dumitru Turcuș, iar din 
partea Partidului Muncitoresc So
cialist .Ungar tovarășii Zoltan Ko
mocsin, Frigyes Puja și Jozsef 
Vince.

RĂSPUNDERII
Un stimulent 
sigur - 
intransigența

Apariția în „Scînteia" a articolului 
„Actul răspunderii" mă îndeamnă să 
iau public poziție față de întîmplări 
Si atitudini legate de gospodăria 
noastră.

De fiecare dată cînd ni s-au alo
cat fonduri de investiții, noi am 
căutat să le materializăm în diferite 
lucrări necesare ca irigarea unor te
renuri, ridicarea de construcții zoo
tehnice, în sectorul mecanic și alte
le. Printre obiectivele incluse în in
vestiții Pe 1966 se număra și un ate
lier mecanic cu o capacitate de 50 
de tractoare. Dispunînd de docu
mentația necesară, am încheiat din 
timp contract cu șantierul 31 al Gru
pului nr. 3 din cadrul Trustului re
gional de construcții Iași. Dar chiar 
din capul locului, constructorul a dat 
dovadă de multă lipsă de răspun
dere, tărăgănînd fără motiv lucrări
le, „acoperind" vreme îndelungată 
frontul de lucru pe șantier, doar cu 
cîțiva meseriași. Acest ritm de melc 
a făcut ca pînă la sfîrșitul anului

1966 să nu putem cheltui, din fon
dul de investiții, aproximativ 
1 100 000 de lei. Construcția începu
se, dar nu se mai termina, astfel că 
departamentul nostru Gostat a rea- 
probat valoarea fondurilor nechel
tuite anul trecut pentru continuarea 
construcției atelierului mecanic în 
1967. Spre a se eschiva de răspun
dere și de obligația de a plăti pena
lizările cuvenite,' constructorul a re
fuzat să recunoască contractul ini
tial, cerîndu-ne să semnăm încă 
unul pentru aceeași lucrare. Dar un 
nou contract, pe lingă că nu ar fi 
fost legal, i-ar fi dat posibilitatea să 
tărăgăneze în continuare lucrările. 
Cum era și firesc, considerînd pro
punerea constructorului drept lipsi
tă de răspundere, am refuzat înche
ierea acestei noi și inutile convenții.

Neavînd încotro, constructorul s-a 
apucat de treabă. După ritmul ac
tual de muncă, se pare că se va ține, 
în sfîrșit, de cuvînt, terminîndu-ne 
construcția pînă la 1 mai. De unde 
se vede că intransigența stimulează 
simțul răspunderii !

Ing. Mihai SÎRBU 
directorul gospodăriei 
de stat Popricani 
regiunea lași

(Continuare în pag. a V-a)

OCROTIRE FAȚĂ
Un profesor brașovean 

mi-a spus că a întreprins 
următorul sondaj: . la o 
oră de dirigenție și-apus 
elevii să aștearnă în scris 
ceea ce-știu despre mun
ca părinților lor. Rezul
tatele, contradictorii, me
rită atenție fiindcă pun 
în lumină un aspect edu
cativ de ordin principial. 
O bună parte dintre e- 
levi (clasa a Xl-a) au do
vedit că au o reprezen
tare precisă nu numai 
asupra activității tatălui 
sau a mamei, ci, în sens 
mai larg, asupra locului 
de muncă și a profesiu
nii' respective. Rîndurile 
unora aveau chiar fac
tura unor reportaje, sur- 
prinzînd cu maturitate e- 
lemente de viață vădii 
familiare. Cîțiva și-au pre
cizat intenția, convingă
tor argumentată, de a 
îmbrățișa aceeași profe
sie. Dar — adăuga pro
fesorul — am primit și 
destule foi aproape albe. 
Cunoștințe vagi, o înțe
legere superficială, în u-

opinii
i

nele cazuri.neputința mă
car de a indica coreei 
ocupația sau întreprinde
rea. E de tras vreo con
cluzie?

Discuțiile din ultima 
vreme despre educația ti
nerei generații ridică in
sistent în fața părințiloi 
următoarea întrebare: ce 
știți despre copiii dv.? Ea 
conține, în subtext, o re
plică dată acelei concep
ții greșite potrivit căreia, 
mărturisit sau nu, „în 
fond de-aia merge copi
lul la școală, să se ocu
pe școala de educația 
lui*. Părinții care judecă 
astfel, din nepricepere 
sau comoditate, lipsesc 
procesul educativ de u- 
nul din cei doi principali 
piloni de susținere ai săi. 
Matematic aproape, via

ța se răzbună pe aceas
tă conduită, relevînd epi
loguri cu gust amar. „Cum 
a fost posibil să se a- 
jungă aici? Cîte n-am 
făcut pentru el, avea tot 
ce-și doTea" este aria 
tristă a părintelui care — 
înțelegînd prin totul doar 
o grijă de ordin mate
rial — descoperă la un 
moment dat consecințele 
propriei sale ușurințe 
ale abdicării de la res
ponsabilitatea firească de 
educator. Morala e cu
prinsă în fabula însăși.

Dar ce legătură există 
între acest adevăr bine
cunoscut și mai sus-po- 
menitul sondaj? Intr-un 
caz avem de-a face cu 
cunoașterea copiilor de 
către părinți, în celălalt 
— cel de față — despre 
felul cum sînt cunoscuți

părinții de către copii. A- 
parent, două aspecte di
ferite. în realitate. ele se 
dovedesc. inseparabile, 
două fețe ale aceleiași 
medalii. în-ambele cazuri 
este vorba de, problema- 
cheie a formării .viitoarei 
personalități,- de comuni
carea reală și profundă 
dintre părinți și copii, de 
ceea ce sădește familia 
în sufletul urmașilor ei. 
Revenind la sondaj, s-ar 
putea zice că nu e defi
nitoriu și nici îngrijoră
tor faptul că un elev sau 
altul are doar cunoștințe 
vagi despre munca părin
ților săi. Accidental, poa
te. S-a constatat însă — 
și nu numai în acest caz 
— că rezultate mai bune, 
atît la învățătură cît și în 
comportare, dobîndesc 
tocmai acei copii care 
găsesc în părinții lor mo
dele de viață și deprind 
de la ei o atitudine res-

Victor VANTU

(Continuare în pag, a Il-a)

La invitația. C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, joi di- 

,’mineața a plecat în, R. S. Ceho
slovacă tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., împreună 

' cu Mihai Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Gheor
ghe Apostol, - Ilie Verdeț, membri 
ai Comitetului Executiv, ai Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
■Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., Virgil Trofin, se- 

' cretar al C.C. al P.C.R., membri ai

■ C.C. al P.C.R., șefi. de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, activiști de partid.

A fost de față Cestmir Cisar, am- 
' basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai amba- 

’ sadei.
(Agerpres)

★
La sosire, pe aeroportul din Pra- 

ga, oaspeții români au fost întîm
pinați de tovarășii V. Koucky, se- 

• cretar ■ al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia,- și O. Kaderka, șeful sec- 

' ției internaționale a C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. A fost de față I. 
Obradovici, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga.

înapoierea din Austria 
a delegației C.C. al P.C.R.

Joi seara, s-a înapoiat în Capi
tală, delegația C.C. al P.C.R. con
dusă de tovarășul Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care la in
vitația C.C. al P.C. din Austria 
a făcut o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.C.R., și Andrei

Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)
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FAPTUL! viitoarei

DIVERS
ce ane

puțin 
-vîrsței. 
acești 
opaci- 

muncă.

— Mai sînt cazuri

ți (Urmare din pag. I) De ce și încotro plea- idei — pe care nu numai tificat medical". La rîn-1 ■ 8 ----------—--------------- că tata în zorii fiecărei școala ci și familia e da dul său, băiatul își face

Empiric sau 
electronic ?

Anul trecut, 26 studCnți (o 
grupă) specializați în calculatoare 
electronice absolveau Facultatea | 
de electrotehnică din Timișoa
ra. Unde sînt el acum ? Mulți I 
au fost repartizați la întreprinderi | 
și în funcții care nu au nimic . 
comun cu pregătirea lor. Alexan
dru Pop lucrează la D.R.T.A.-Bra- | 
șov; Biter Tronț la Fabrica de ți
gări din Timișoara; Floriăn Șimon I 
mecanic șef la... topitoria de cî- | 
nepă Galata, de Ungă Oradea .
(la „Legume și fructe" n-o fi I
vreunul ?). O repartizare anapoda 
și păgubitoare. S-a socotit empi
ric, băbește. Se înțelege că pro
blema trebuie rezolvată rapid. 
Chiar electronic. In spiritul spe
cialității.

ACTIVUL DE
și cu ce efect utilizați

Felul în cate e organizată mu%ca 
activului de partid, efic'acitatea ei 
constituie o expresie concludentă ă 
stilului de muncă al fiecărui comitet 
de partid. A pune în dezbaterea ac
tivului problemele noi din diferite 
domenii ale construcției socialiste, a 
cltibztii împreună cu acesta asupra 
căilor -de rezolvare, înseamnă a fo
losi unul din cele mai eficiente mij
loace de manifestară a democratici 
interne de partid, a conducerii colec
tive. Discuțiile purtate cu numeroși 

, activiști de partid ne-au înlesnit să 
desprindem anumite concluzii pri
vind căile de perfecționare a muncii 
activului.

celași timp, trebuie subliniat că apor
tul activului este cu atîț mai sub
stanțial cu cit adunările sînt mai 
bine pregătite și se acordă atenția 
cuvenită aplicării propunerilor sale.

— Experiența noastră a arătat — 
constată tov. Mihai Telescu, secretar 
al Comitetului regional Banat al 
P.C.R. — că folosirea activului de 
partid nu trebuie să fie unilaterală ; 
este necesar ca el să fie antrenat în 
rezolvârea stuturpr . .piiobJ&ntȘlqr ac
tuale ale construcției socialiste, în- 

i .. .dezbaterea

Unicul criteriu de apre

Cum circulă 
copiii

ciere ■—aportul efectiv

Se pâre că cei mai mici pie
toni, copiii, nu cunosc îndeajuns 
regulile de circulație ; de ase
menea, se pare că nici cei din 
preajma lor nu le supraveghea
ză joaca. Iată o cifră la care 
trebuie să medităm : în Capita
lă, în primele Zece Zile ale lunii 
aprilie au avut loc 14 accidente 
de circulație ale căror victime 
ău fost copiii. Unele dintre 
au fost mortale. Educatori 
părinți (din nou !) atenție 1

ele.
Și

Revedere
Împrejurări vitrege l-au despăr

țit pe Francisc Boda, din Arad 
(Calea Aurel Vlaicu 179), de sora 
sa Ecaterina. Era în București, în 
1929 ; aveau doar cîțiva ani. De 
atunci nu s-au mai văzut. Și-au 
pierdut reciproc urma. In nenu
mărate rînduri, Fr. Boda a încer
cat să-și găsească sora. Fără suc
ces. Nu a renunțat: anul trecut 
s-a adresat Sfatului popular raio
nal 30 Decembrie (pe raza că
ruia s-au născut). Aici, salariații 
de la secția de stare civilă au 
pus inimă în rezolvarea acestei 
cereri neobișnuite. 1 s-a răspuns 
că în 1959 a fost trimis Sfatului 
popular Reșița certificatul de naș
tere al sorei lui. Au urmat noi de
mersuri la Reșița. Și, în sfîrșit, 
acum cîteva zile fratele și sora 
s-au îmbrățișat. Au multe să-și 
povestească. Nu s-au mai văzut 
de 38 de ani I

Folosirea sistematică a activului dă 
posibilitate comitetelor de partid 
să-și extindă continuu sfera de preo
cupări, să cuprindă un cerc larg de 
probleme, Să le analizeze în mod a- 
profundat și nu, așa cum se mai în- 
tîmplă pe alocuri, să cîrpească me
reu „anteriul lui Arvinte". Bineînțe
les, aceasta se poate realiza doar 
cind activul ajută efectiv comitetul 
de partid în rezolvarea principalelor 
sarcini. Merită relevată, în această 
privință, experiența Comitetului de 
partid de la Șantierul naval Galați, 
care a știut să folosească aportul ac
tivului atît în analizarea unor as
pecte importante ale activității eco
nomice (reducerea consumurilor spe
cifice, îmbunătățirea calității produ
selor, extinderea lucrărilor de mică 
mecanizare), cît si a unor laturi e- 
sențiale ale muncii organizatorice si 
ideologice . (întărirea organizațiilor 
de bază, pregătirea adunărilor gene
rale, cultivarea atitudinii noi față de 
muncă). Pe baza unor studii între
prinse cu ajutorul activului său. co
mitetul de partid de la uzina „30 De- 
cembrie“-Arad a propus conducerii 
administrative a uzinei un ansamblu 
de măsuri prin aplicarea căruia au 
putut fi reduse stocurile supranor- 
rrțative de materii prime, materiale 
și produse finite. La cooperativa a- 
gricolă din Recaș, regiunea Banat, 
activul de partid și-a adus contribu
ția la adoptarea unor soluții econo
mice privind irigarea în legumicul
tura. precum și extinderea culturilor 
de roșii timpurii.

în unele locuri găsești, la comite
tele de partid, liste cuprinzînd nu
mele tovarășilor din activul de par
tid. dar e cu neputință să afli în ce 
acțiuni au fost antrenați, care este 
aportul lor efectiv. Ce folos că în 
cooperativele agricole din Dumești și 
Oșesti. raionul Negrești, sau ftoșca 
și Țigănuș, raionul lași, au fost con
stituite active de partid dacă ele nu 
au fost atrase să participe efectiv la 
acțiunile de care depinde. întărirea 
economică a cooperativelor respec
tive ?Tavane 

mișcătoare 9
La blocul 37 din cartierul 

Nord-Ploiești — constructor 
Trustul regional de construcții 
— se petrece un fenomen ciu
dat : cad tavanele în bucăți. 
Așa s-a întîmplat în apartamen
tul locuit de familia lui Teodor 
Bătui. Un copil de un an și ju
mătate a scăpat ca prin minune. 
Aproape concomitent au în
ceput să se miște tavanele și la 
apartamentele 5, 6, 8. Intîrri- 
plarea este nemaipomenită. Oare 
tavanele din birourile Trustului 
regional de construcții, .sini. si>- .. 
lide ? întăriți-le ! Să avem pe 
cine trage la răspundere.

Dl. Pavlovici 
își permite!

Este vorba de fotbalistul Cor
nel Pavlovici (in prezent la A.S.A.- 
Tg. Mureș). Acela care, adese
ori, își permite în public, pe sta
dion, manifestări și gesturi luate 
din arsenalul mahalalei de odi
nioară. Nu de mult, echipa lui 
a susținut un meci la Cluj. Pa
vlovici, fentat de un jucător clu
jean, alunecă și cade. Publicul 
spectator se amuză. Enervat, Pa
vlovici se ridică și, cu un gest 
de huligan, își trage chilotul, ară- 
tîndu-și posteriorul. Este lesne 
de înțeles indignarea generală. Ce 
caută un individ, cu asemenea a- 
pucături degradante în lumea 
sportivă ? In loc să fie exemplar 
sancționat, duminica trecută a 
reapărut pe teren. Conducerea 
clubului se lasă „fentată" dar 
noi, spectatorii, nu admitem.

Instrument de lucru,

nu „constatator11 pasiv
nu poate 
expuneri 

el

, ,  __ —f-.. ( . uniri
membri ai activului de partid sînt 
suprasolicitați, îtt timp ce alții sînt 
folosiți sporadic, spune tov. Mihaî 
Telescu, secretar al-Comitetului re-t 
gional Banat al P.C.R. Așa, de exem
plu, unii tovarăși din activul comi
tetului de partid din secția Locomo
tive Diesel electrice de la U.C.M. 
Reșița fac parte, în același timp, din;1 
activul comițetului de partid pe uzi-; 
nă, precum și din cel al comitetului 
orășenesc. Alt aspect negativ îl con- ___ _________
stituie faptul că Uneori activul este cepind-.cu studierea și . 
folosit doar în studierea probleme- lor, coritmuîhd cu participarea la
lor economice, neglijînd controlul elaborarea hotărîrilor și terminînd cu
îndeplinirii hotărîrilor și ajutorul, 
practic cp trebuie jScbrdat orgașjzâ-;/ 
(iilor de^ partid. ii" ir,

— Uneori, aduiiările/CJi activul siiiț ' 
convocatei doar' la/indieatig'Stganu-: 
lui superior, atunci 'cină’ este •VdFb'a' 
de a prelucra unele documente sau. 
a analiza "anumite probleme cu carac
ter general, relevă tov. George 
Vaida. Oare asemenea probleme ca 
rentabilizarea și îmbunătățirea cali
tății produselor industriei locale, per
fecționarea activității în întreprin
derile forestiere, folosirea rațională 
a utilajelor și a timpului’ de lucru pe 
șantiere, n-ai merita să fie dezbătute 
în adunările cu activul ale comitete
lor raionale de partid Beiuș, Șimleu, 
Gurahonț sau Marghita ? Alteori, 
la adunarea cu activul sînt convocați 
toți membrii acestuia, chiar dacă unii 
nu au nici pe departe contingență cu 
problema ce urmează a fi dezbătiită. 
Ar fi greu să se aștepte o contribuție 
deosebită din partea tovarășilor din 
activul Comitetului raional de partid 
Simleu. care lucrează în industria 
minieră, atunci cînd se analizează 
problema asigurării furajelor nece
sare sectorului zootehnic.

— După părerea mea, arată ing. 
Traian Pruteanu, secretarul comite
tului de partid de la Șantierul Naval 
Galați. — rezultate bune se pot ob
ține nu prin fărîmițarea forțelor ac
tivului în zeci de treburi mărunte, ci 
prin concentrarea sa pe o durată mai 
îndelungată spre probleme importante 
și actuale, ca reducerea consumului 
de materiale sau îmbunătățirea cali
tății produselor. Oricum însă, atît în 
intervențiile operative, cît și în acți
unile de perspectivă, este deosebit de 
important ca diferitele colective de 
tovarăși din activ să lucreze pe baza 
unor tematici de studiu bine pregă
tite. Atît tutela măruntă, cît și me
toda ,,descurcați-vă cum știți" nu duc 
departe.

— Mai sînt multe probleme în a 
căror rezolvare activul de partid 
ne-ar fi de mare folos și nu reușim 
totdeauna. să găsim cele mai bune 
meitode de muncă — spunfe.Gheorghe 
Chiș1,' ''să.Wă'tarul comițetulțli' ;'d.ș; 'jpar- 
tid"'d'i’n: coripețătiva agricp.l^'.' Rșcaș, 
regluhea ''Bănat. 'Cred că',/, și. cu 
priiejtil instructajelor" periodice, în 
cadrul utior schimburi de experiență 
sau în 'pri-să, ar trebui mai larg 
popularizate cele mai eficace metode 
de muncă folosite în acest sens.

— Poate ar fi bine ca fiecare se
cretar de comitet orășenesc sau ra
ional de partid — completează tov. 
loan Hodișan, secreta? al Comitetu
lui orășenesc de partid Oradea — să 
se ocupe direct și permanent de în
drumarea muncii organizațiilor cu 
activul de partid în sectorul de care 
răspunde iar birourile comitetelor 
de partid să prevadă, în planurile lor 
de muncă, ce probleme vor pune în 
dezbaterea activului de partid. în a-

controlul. îndeplinirii saremilor. 
r* '■ ’’ ..

Âftj

a/recla:
instruire calitatea 
muncii

de. partid

Relațînd'' despre experiența' comi
tetului de partid de la Direcția navi
gației fluviale Galați .in folosirea ac
tivului, tov. Mehic Anatolie, secre
tarul comitetului, sublinia că în apre
cierea activității desfășurate în acest 
domeniu accentul nu trebuie pus pe 
numărul tovarășilor din activ (uneori 
se mai spune : „sînt cam puțini") sau 
al adunărilor la care aceștia au par
ticipat, ci ia rezultatele efective ob
ținute cu ajutorul lor. Economia de 
ședințe este întotdeauna folositoare.

Nivelul muncii activului e indi
solubil legat de grija manifes
tată pentru instruirea lui, astfel 
îneît să fie în permanență Ia curent 
cu problemele actuale ale politicii 
partidului, cu sarcinile ce decurg din 
acestea pentru orașul, întreprinderea 
sau cooperativa .respectivă. Referin- 
du-se la experiența organizației oră
șenești Galați a P.C.R. privind folo
sirea unui larg activ de partid în do
meniul muncii ideologice, tov. Ion 
Pătrășcu, secretar al Comitetului oră
șenesc, a arătat că atenția acordată' 
instruirii activului se reflectă nemij-' 
locit în calitatea muncii acestuia.. 
Anul trecut, faptul că diferitele co- ' 
lective de lectori și propagandiști 
care controlau desfășurarea învăță- 
mînt.ului de partid erau instruite doar ' 
cu prilejul trimiterii în cercuri sau în"' 
ajunul închiderii anului de învăță-'' 
mint a făcut ca în activitatea desfă
șurată pe teren ele să șe concentreze .) 
spre aspectele privind frecvența, Hi- 1 
ferite laturi organizatorice, neglijând; 
problemele de conținut ale propagan
dei de partid. îmbunătățirea instrui
rii, repartizarea lectorilor pe cercu
rile și cursurile ce urmează.a fi con
trolate în funcție de specialitatea lor, 
a contribuit Ia ridicarea nivelului în- 
vățămîntului de partid.

★
Chiar sumara investigație- între-, 

prinsă a scos în evidență marile re
zerve de îmbunătățire a muncii ac
tivului de partid ; esențial e însă ca 
ele să fie pretutindeni valorificate. 
Folosirea sistematică,.eficientă a acti
vului nu constituie, așa cum se crede 
uneori, doar o latură oarecare a 
muncii organizatorice, ci unul dintre' 
cele mai importante mijloace de a a- I 
sigura continua perfecționare a în- I 
tregii activități, a organizațiilor de | 
partid. I

Tudor OLARU, Ion PITICU, | 
Ion CHIUJDEA 6

ponsabilă față de îndato
ririle sociale avînd în 
centru munca. Că sînt și 
excepții? Excepția con
firmă regula.

Stați în schimb de vor
bă cU „vedetele școlii, 
cu cei certați cu discipli
na și învățătura, cu cei 
care-și irosesc prin ba
ruri și pe bulevard tim
pul și (nu mai 
grav) atributele 
Veți constata la 
cîțiva o. anume 
tate față de 
de strădaniile celor de- 
ăcasă, ocupația „babaci
lor" fiind ăprecitttă în ra
port strict cu finanțarea 
banilor de buzunar. Ve
nind la de-a gata, soco- 
(indu-se „vaccinați" îm
potriva obligațiilor lor e- 
lementare, ei manifestăa' 
desea un oarecare dis
preț față de munca pă
rinților, față de însuși 
principiul de a munci. 
JȘe unde această „filozo
fie" lucrativă, indolența 
băiatului . .„’deștept", spec-,. 
fator gl jjje'ții' cu. bilet de 
Iavdațe?'"Lv‘'

Primele simptome a- 
par încă din fragedă 
bopHaîîe;'- prin înlărițu- ' 
irea unor greșeli de 
educație „nevinovate" în
făptuite de părinți cu cea 
mai bună intenție Ei vor 
să-și ferească odrasla de 
„greutățile și necazurile 
din copilăria noastră; să 
nu mai treacă prin ce-am 
trecut noi". Dar această 
legitimă dorință, pe mă
sura condițiilor sociale de 
astăzi, conduce în unele 
cazuri la confuzie de pla
nuri: scutirea de greutăți 
șe traduce prin scutirea 
de efort, de efortul de a 
descoperi singur viața, 
de a face față unor obli
gații încă din anii copilă
riei (și, firește, pe măsura 
lor). Scutit la început de 
însușirea unor mici de
prinderi de muncă, co
coloșit, copilul începe să 
vadă în muncă ceva „ne
plăcut" de care el este 
ferit ca și de discuțiile 
/serioase" din familie.

zile? De ce se întoarce 
uneori vesel, altădată po
somorit? Cum apar /■lu
crurile de pe m'asă-și’din 
casă? Ce este hărnicia 
și lenea, ce preț au răs
plata și odihna? Prin clo
potul de sticlă făcut să-l 
„ocrotească", răspunsuri
le nu pătrund sau sînl 
ricoșate. Munca pare un 
pom de a țcărui /Boarfă

toare s-o cultive — se poa
te concepe o dezvoltare 
armonioasă a viitoarei 
personalități, o solidă pre 
gătire pentru viață — in
diferent de profesie — a 

' cetățeanului de mîine ?
Neglijînd această latură 
educativă — sau lăsînd-o 
exclusiv în seama'profe
sorilor — părinții în cauză 

. surpă fără voie una din-.

se îngrijesc alții, copilului 
nu-i rămîne decît să se 
împărtășească din fruc
tele lui, servite pe tavă. 
Iar cînd copilul e ditamai 
vlăjganul deprins să nu 
miște un deget...

Prevăd replica: copilul 
să-și trăiască copilăria. 
De necontestat — dacă 
îndărătul acestor cuvinte 
nu s-ar ascunde cîteodată 
o subapreciere a posibi
lităților lui reale de în
țelegere, potențate în zi
lele noastre. Potrivit vîrs- 
tei, destule exemple din 
jur pot să-i modeleze o 
reprezentare clară asupra 
muncii; a semnificației ei 
etice, ca sursă a tuturor 
valorilor materiale și spi
rituale. în afara acestei

■
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Consfătuirea pen*
tru constituirea

Consiliului Națio'

nai al Organizației
Pionierilor din Re-

publica Socialista
K'

Trei oameni
se joacă

baza de recepție din co- 
Periam sînt doi buiestrași

La 
muna 
neobișnuiți cu hamul. Cu cîteva 
zile în urmă, Nicolae Asan, șe
ful bazei, Vasile Baciu, maga
zionerul șef, și muncitorul Iacob 
Focht au înhămat caii la căru
ță (de fapt o platformă pe pne
uri). Voiau o distracție „tare". 
După cîteva sute de metri, caii 
nărăvași au răsturnat căruța; 
Vasile Baciu a fost accidentat 
mortal. Firește, n-au prevăzut 
un asemenea epilog. Deși n-ar fi 
fost greu. Chiar dacă era vorba 
de o joacă de oameni serioși.

Rolul activului de partid 
fi limitat la audierea unor 
sau dezbaterea unor probleme ; 
trebuie să participe efectiv la toate 
laturile muncii de partid, începînd 
de la elaborarea diferitelor studii 
sau materiale pentru plenarele co
mitetelor de partid și pînă la contro
lul aplicării măsurilor stabilite. După 
cum ne-a relatat tov. Gh. Cilibiu, 
șeful secției organizatorice a Comi- 

. ..telului regional Iași al P.C.R.. a in
trat în practica muncii biroului co
mitetului regional de partid ca îna
intea dezbaterii în plenare sau. în șe
dințe de birpu a! unor probleme ale 
muneji de partid, economice, sau so-

■ cial-culturale,. diferite., aspecte.' ale a- 
cestora 'să fie cercetâte. pe fer'eri de 
colective conduse de membri ai bi- 
roului . și..'.alcătuite-de..Ap'ehialiștr-din-•■ 
activul regional, care controlează și 
ajută organizațiile de . partid în .ve
derea îmbunătățirii activității. In a- 
cest fel, s-a procedat la pregătirea 
unor ședințe de analiză privind mă
surile pentru mai buna organizare a 
producției, realizarea planului de in
vestiții, stilul de muncă al organiza
țiilor de partid și U.T.C. privind 
munca în rîndurile tineretului.

Nu întotdeauna se înțelege însă că 
activul de partid este. în esență, un 
instrument de lucru, nu un factor 
decorativ. Deși Comitetul raional de 
partid Vaslui are în activul său nu
meroși specialiști în agricultură, cînd 
și-a propus să analizeze activitatea 
economico-financiară a gospodăriilor 
agricole de stat din raion, n-a tri
mis în prealabil colective formate 
din tovarăși din activul de partid 
care să controleze activitatea aces
tora, astfel îneît pe baza conclu
ziilor desprinse să stabilească măsuri 
judicioase menite să ducă la renta
bilizarea tuturor gospodăriilor.

— Folosirea activului de partid 
poate da rezultatele așteptate numai 
atunci cînd are un caracter perma
nent, nu de „campanie*1, „ocazional" 
— spune tov. George Vaida, șeful 
secției organizatorice a Comitetului 
regional Crișana al P.C.R. Or, activul 
mai e folosit în unele locuri numai 
cînd trebuie pregătită o plenară, se 
ivește o sarcină urgentă, s-a creat o 
situație dificilă sau e convocat doar 
cu prilejul unor date festive. Consi
der, de asemenea, că tovarășii din 
activ își îndeplinesc cu adevărat me
nirea cînd nu-și limitează rolul la 
simpla „înregistrare" a unor aspecte 
(cum s-au petrecut lucrurile la Com
plexul C.F.R. Oradea cu prilejul ana
lizării muncii de educare comunistă 
a tineretului), ci cînd ajută efectiv 
organizațiile de partid să-și îmbună
tățească activitatea.
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cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Tendințe de formalism

ce acționează ca o frînă

Ce manifestări de formalism se vă
desc în munca cu activul de partid ? 
Cum pot fi ele înlăturate î

«V f.
> '4 l

IS „Autoservirea" creste si pretinde mai 

multe mărfuri preambalate

Marșul victorios al „Gospodinei"

H Redescoperirea unor deliciurî 

traditionale
! ■ ... •

H Spiritul întreprinzător cîstigă teren

în comerțul orașului Cluj 
au fost luate în ultima vre
me o seamă de măsuri de 
natură să satisfacă mai bine 
cerințele consumatorilor și 
să asigure un grad ridicat 
de rentabilitate a fiecărei 
unități. Accentul principal 
se pune pe promovarea u- 
nor sisteme de deservire la 
nivelul cerințelor omului 
modern, al cărui timp este 
destul de drămuit și ale că
rui pretenții sînt din ce în 
ce mai complexe.

în sistemul comerțului a- 
limentar, de pildă, se dă o 
extindere mare unităților cu 
autoservire, unde după sta
tisticile întocmite pe ultimii 
ani economia de timp pen
tru cetățeni este de circa 40 
la sută față de cel pe care-1 
consacră aprovizionării la 
unitățile cu deservire clasi
că. în momentul de față 
există 14 autoserviri și în cu- 
rînd se vor deschide altele 
în cartierele Grigorescu, 
Gheorghieni și Someșeni. 
Cîteva date privind rentabi
litatea acestor magazine sînt 
edificatoare : autoservirea
nr. 2, cunoscută sub denu
mirea de „Sora" a realizat 
anul trecut peste 41 milioa
ne lei vînzări ; volumul vîn- 
zărilor pe metru pătrat de'

sală a ajuns la 115 000 lei și 
la peste 1 400 000 lei de vîn- 
zător. Autoservirea nr. 11 din 
str. Dr. Petru Groza a obți
nut pe metru pătrat spațiu 
comercial 103 000 lei și a- 
proape un milion lei de vîn- 
zător. într-un magazin simi
lar lor — cu deservire clasi
că — magazinul alimentar 
din Piața Victoriei, se 
realizează doar 19 000 lei pe 
mp șală de vînzare și 537 000 
lei de vînzător. Avantajele 
sistemului modem 
dente.

Productivitatea 
virilor este î 
tă de faptul că fabricile pro
ducătoare, care dispun de 
mijloace moderne de împa
chetare, nu trimit cantități 
mai mari de mărfuri pream- 
balate, care ar scuti perso
nalul comercial de o muncă 
suplimentară, făcută în con
diții de spațiu și igienă une
ori total necorespunzătoare.

Comercianții clujeni au 
reușit să reînvie o tradiție 

. practicată de negustorii lo
cali cu ani în urmă 
virea la domiciliu.
aproape
sînt lăsați la ore matinale la 
ușile, apartamentelor. Lapte
le ejtc depozitat noaptea în 
diferite puncte ale orașului

sînt evi-

autoser-
însă stînjeni-

— ser-
Zilnic,

30 000 litri lapte

de către I.C.I.L. în zori de 
zi, remizierii O.C.L. „Ali
mentara" îl încarcă pe căru
cioare și îl transportă la a- 
dresa indicată.

în. oraș, patra magazine 
alimentare au fost speciali
zate, la rîndul lor, pentru 
transportul mărfurilor 
mentare la domiciliu 
moto scutere) pe bază de 
comenzi telefonice. S-a 
cercat și distribuirea pîinii 
la domiciliu, însă aici tre
buie pus la punct sistemul 
de ambalare și transport.

Deservirea la domiciliu 
s-ar putea introduce și în 
sectorul produselor indus
triale — mobilă, televizoare, 
aparate de radio etc. dar 
Ministerul Comerțului Inte
rior nu și-a respectat anga
jamentul de a dota unitățile 
comerciale, pînă la sfîrșitul 
trimestrului I, cu două ca
mioane „Carpați",- care au 
fost prevăzute cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe 
acest an.

în alimentația publică, la
cătele șabloanelor și mono
tonia în alcătuirea meniuri
lor au început să fie sfărî- 
mațe, lăsînd unitățile să-și 
recîștige personalitatea sau 
să și-o formeze — dacă 
sînt mai noi. Acum la res-

ali-
(cu

în-

socoteala că are și el o. 
zi grea, ce mare lucru 
dacă va trage și el chiur 
Iul. Sau, măi mărișoi 
fiind, și înregistrînd trilrȘț- 
cheat „necazurile bătrpt 
nului", se vă -lăsa/ședuș; 
de prietenașul cafe-i va 
sugera vreo falsă formu
lă de viață, cu minimum 
de muncă.

Larg răspîndită, . îndeo
sebi întȘ-b serie de mări 
centre industriale ale ță
rii, ; ca și în multe, prota
șii, există ,o veche' și fru
moasă tradiție '— a șta
fetei transmise din tată-n 

’ fiti. „Dinăsti!" die 'ftiuri- ' 
cii, nuclee trainice ale u- 
nei conștiințe înaintate, 
ele dau măsura a ceea cer.- 
înseamnă o educație’ fă- 
cută prin pentru mu-n- 
eă.- 'Săptămânile tr&Guteh 
într-o secție a. uzinei „Vul
can" a avut loc o solem- 

' riităte bărbătească *și e- 
moționantă. Ieșind la 
pensie, Ion Păun I a pre- 

■ dat conducerea echipei 
celui pe,, care: l-a crescut 
nu . numai ca Urmaș 'de 
sînge,'lui,Ion .Păun II. O. 
bucurie cu; rădăcinile în
fipte undeva în urmă, în 

' "'ăifii’"d^
cat moral de părinte-edu- 
cator.

Pilduitoare într-un ast
fel de căz nu este atît 
transmiterea aceleiași me
serii, din tată-n fiu (con
tinuitatea în sine nu o- 
feră automat garanția reu
șitei), cît transmiterea u- 
nor valori înalt etice des
pre sensul' muncii șl al 
vieții:- Secretul. reușitei 

_ .părinților care, lasă ur
mași vrednici .constă în 

.. .crearea și întreținerea u- 
nui climat de familie 
clădit,nu pe scopuri mă
runte,. egoiste, . lucrative, 

■ci pe respectul față de 
muncă și îndatoririle so
ciale. Acolo unde nu e 
cultivat acest respect, u- 
șor se infiltrează concep
ția frauduloasă, potrivit 
căreia în viață nu e to

ci să 
„învîrtești" ceva.

tte punțile cele mai trai
nice de comunicare și în
țelegere între generații. 
Mult din respectul și dra
gostea copiilor se bizuie, 
încă din adolescență, pe 
înțelegerea ■ Stfădaniiloi, 
părintești-,■ pe' "însușirea 
cultului față de muncă,, 
împletit firesc ■ cu cele, 
lalte' atribute'’etice de, că,, 
pății -«-cinstea, drepta
tea,'Omenia,......

Există însă "și' o altă 
latură. Ce - imagine își' 
face copilul despre .at
mosfera de muncă, des
pre îndatoriri și răspun
deri, cînd își aude părin
tele: „m-a cîștigat cineva, 
la belciuge?", „mîine am 
o zi grea, o să mă duc tul să faci ceva, 
să-mi fac rost de un cer-

TRÂGEREÂ

AUTOTURISMELOR LOTO
La 18 aprilie 1967, Loto-Prono- în afara premiilor în autoturis- 

sport organizează „Tragerea aii-' me și bani, se mai acordă 100 de 
toturismelor Loto", după1 o nOiiă 
formulă tehnică, la care se atri
buie autoturisțne de diferite mărci 
și capacități în număr nelimitat: 
Renault 16, Renault 10'Major) cu 
scaune rabatabile, Renault Dau
phine. Trabant ' 601.

Se atribuie, de asemenea, dife
rite premii în bani pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 4 extrase, 
precum și premii fixe în bani pen
tru variantele cu 2 numere ciști- . 
gătoare din 4 extrase.

excursii, prin tragere la sorți, 
„Turul ’capitalelor" pe timp de 14. 
zile (Sofia—nPraga—Budapesta. 
— Leningrad — Moscova — Var
șovia și Berlin), pentru variantele 
cu 2 numere cîștigătoare din 4 ex
trase.

Se vor efectua 20 de extrageri, 
în total 80 de numere, în loc de 
12 extrageri (36 de numere), după 
formula anterioară.

Luni, 17 aprilie, este ultima zi' 
cînd se mai vînd bilete.

I

f

/

E2

taurantul „Continental" 
se poate mînca zilnic un 
„medalion clujean" sau
„mușehiuleț de porc a la Fe- 
leac", la berăria „Ursus" au 
fost reintroduse tocana, 
cremvurștii cu hrean și al
tele, iar seara î frigăruile 
asortate la grătar. Restauran
tul „Clujul", 1 cafe excela 
prin „gulașul la ; căldare", 

'"„tocana măcelărească" și 
alte specialități ; în curînd 
Se va deschide renovat res
taurantul „Vînătorul", cu 
mîhcăruri de vînat. Unele 
unități vor găti cu priori
tate preparate specifice 
altor regiuni, dar care și-au 
cîștigat un bine meritat re
nume și aici. La alcătuirea 
noilor meniuri și-au adus 
contribuția specialiști din 
toate unitățile, precum și 
vechi bucătari și chelneri, a- 
cum pensionari.

în alimentația publică 
bucătarul este un personaj 
marcant, dar fața lui nu 
putea fi văzută de client. 
Cîto ceva începe să se 
schimbe și în această privin
ță. Din cînd în cînd, la 
„Lacto-bar“ și în alte loca
luri, bucătarii, în ținută im
pecabilă, vin printre consu
matori, recomandîpdu-se, ce- 
rîndu-le părerea asupra pre
paratelor și soliei tînd propu
neri.

Oaspeții din alte localități 
și turiștii străini pot consul
ta meniurile unoț localuri 
chiar la hotelurile din apro
piere. La hotelul „Conti
nental" s-a introdus servirea 
la cerere, în camere, a micu
lui dejun, a unor mințituri, 
gustări, răcoritoare.

Și în alimentația publică 
se acordă atenție promovării 
metodelor rapide' de deser
vire cu preparate de bună 
calitate, ieftine. Acest servi
ciu îl fac în prezent 3 bufe
te mari expres și tun restau
rant cu autoservire. Printre

c
proiectele de extindere se 
numără și amenajarea a 10 
gherete demonbabile, care 
vor fi instalate în incinta u- 
nor întreprinderi și unde, 
pe un spațiu mic, se vor 
putea servi micul dejun, 
ceaiuri,, cafele, preparate 
de bucătărie, răcoritoare.

Cele mai populare unități 
de alimentație publică sînt 
„Gospodinele", deocamdată 
zece la număr, urmînd ca al
tele să se deschidă în viitor. 
Aici pot fi găsite în perma
nență pînă la 40 de sorti
mente de preparate. Anul 
tiecut, beneficiul net al 
„Gospodinelor" a fost de a- 
proape 300 000 lei, întrecînd 
de cîteva ori unități mari, 
cum este complexul „Bucu
rești" și altele, cu peste 100 
de salariați. „Gospodinele" 
clujene prestează și alte ser
vicii. De exemplu, cetățenii 
abonați la bucătăria de bloc 
din oraș pot lăsa sufertașele 
la „Cospodina" cea mai a- 
propiată, de unde, cu mo- 
to-scutere, sînt transportate 
la bucătăria de bloc ; cu a- 
celeași mijloace se reîntorc 
pline, abonatul ridicîndu-le 
la întoarcerea de la lucru. 
Acum, bucătăria de bloc are 
peste 600 de abonați, care 
pentru suma de 7 lei 
alege unul din cele
meniuri zilnice, ce li se aduc 
la cunoștință sîmbăta pentru 
săptămîna următoare. Bu
cătăria de bloc oferă și un 
meniu, cu 6—7 sortimente, 
astfel îneît poate satisface 
și pe consumatorii care nu 
sînt abonați. Completînd 
chestionarele ce le-au fost 
distribuite, multi abonați 
apreciază modul de desei- 
vire și calitatea mîncă- 
rurilor, fac sugestii de 
îmbunătățire. De altfel. în 
cei aproape 7 ani de exis
tență a acestor unități, pre
țul abonamentului a ră
mas același, în. timp ce ca-

s-au 
trecut,- 

adus

pot 
două

litatea și varietatea 
îmbunătățit. Anul 
bucătăria de bloc a 
un beneficiu de 82 000 lei. 
Acest mod de 
fiind solicitat, a mai 

o bucătărie 
noul cartier Gheor-

deservire 
fost 

dedeschisă 
bloc în 
ghieni.

Ca să 
țiativei 
jeni, 
tul că în sectorul de tex
tile, confecții, încălțăminte 
au fost deschise, în ultima 
vreme, magazine speciali 
zate cu confecții pentrr 
copii nou născuți, școlar' 
și adolescenți, care se im 
pun prin modul de pre
zentare. în prezent, în pa
vilionul rezervat expoziții
lor din parcul orașului, 
este în curs de organizare 
o așa-nunrită 
tîrg", unde 
ceea ce se 
în materie 
brăcăminte 
Merceologii 
regiune nu 
la depozite pentru a coman
da marfa, unde de obiebi nu 
văd tbt ce se găsește, ci 
vor vizita expoziția-tîrg. 
unde vor alege din ceea 
ce
Pe ,;■■ .
vor fi apoi preluate de 
depozit. Tot la această ex
poziție vor fi invitați spe
cialiști și consumatori, pen- ' 
tru a-și spune părerea des
pre calitatea mărfurilor.

Cu toate progresele în
registrate, în comerțul clu 
jean mai sînt încă destule 
lucruri de îndreptat., Sînt 
deficiențe pe care organele 
locale le cunosc, pe care 
cetățenii le semnalează 
continuare și, ca atare, 
așteaptă remedierea lor.

încheiem seria ini- . 
comercianților clu- ;. 

vom consemna fap- i

„expoziție- 
va fi expus toi 
produce în țară 
de textile, îm- 
și încălțăminte, 
unităților din 
vor mai merge

e.xistă și vor întocmi 
loc comenzile, care

în 
se

Al. MURESAN
corespondentul „Scînteii
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— — —m ■ sa ’ Directorul Uzinei de mecanică fină din Sinaia, Aurel Boghici,

| relatează despre experiența acumulată in

larg cadru de manifestare !
I
I
I
I
I
I

de ple- |
mai în- I

I
I

or or- q 

înfăp- I 
ir rnn-

I
I

a spiritului

Folosirea judicioasă a spațiilor

uzinale în cadrul acțiunii pentru

ne-a 
ne- 

ei

cu 
să 
o-

Ca unul ce lucrez de multă vre
me în agricultură, în cele ce ur
mează aș vrea să-mi. spun părerea 
în legătură cu unele probleme ri
dicate de hotărîrea recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., și; în mod 
deosebit, în legătură cu organiza
rea și desfășurarea muncii în ca
drul fermelor agricole.

După cum se știe conducerea ferJ 
mei — unitate de bază-în agricul-■ 
tura noastră de stat---- este încre^-- -

. dințată total specialistului, numit -în 
fruntea ei, care are dreptul de a 
dispune cum crede mai bine de 
toate mijloacele materiale și finan
ciare în scopul creșterii continue a' 
producției vegetale și animale, a 
rentabilității. Aceasta înseamnă a- 
ducerea în prim plan a factorului 
competență și conștiință, asigura
rea unui larg cîmp de manifestare 
priceperii și spiritului gospodăresc 
al celor chemați să pună în valoa
re potențialul productiv al pămîn- 
tului, baza materială și fondurile 
de care dispun aceste unități. Ase
menea măsuri care să permită spe
cialistului să-și practice meseria 
pentru care s-a pregătit, să condu
că nemijlocit producția în fermă, 
să-și pună în valoare capacitatea, 
erau absolut necesare. Am să mă 
folosesc de cîteva exemple.

Gospodăria noastră este o unita
te complexă, în care se cultivă ce
reale și plante furajere, se cresc 
diferite; specii , de- animale, se de/.- : 
voltă sectorul pomivitico). Din 1957 
au existat 27 de brigăzi, care an de 
an au avut aproximativ același nu
măr de muncitori. In schimb, nu
mărul salariaților intermediari a 
crescut de aproape trej ori, ajun
gînd în prezent la aproape o sută. 
De ce ? Pentru că schema prevede 
la fiecare grupă de 10—12 tracto
riști un responsabil, la fiecare 4 
tractoare cîte un mecanic de între
ținere, la cîte 10 tractoare un mon- 
tor, strungari, sudori, electricieni, 
tinichigii ș.a.m.d. Nimeni nu 
întrebat vreodată dacă avem
voie de toți, acești oameni, dacă 
își justifică salariul primit.

Curios este și faptul că deși, 
o asemenea schemă, puteam 
executăm în gospodărie bine și
perativ reparațiile capitale la trac
toare, am fost obligați să facem 
această operație la Centrul mecanic 
din Oradea, plătind însă cîte 27 000 
lei pentru fiecare tractor reparat, 
în afară de aceasta-și programul ti
pic funcționăresc al unora din aces
te cadre a cauzat neajunsuri. în pe
rioada campaniilor o serie de lu
crări încep o dată cu ivirea zori
lor și se termină la căderea nopții 
și mai tîrziu. Or, sînt situații cînd 
se întîmplă cam așa. Tractoristul 
vine la lucru la ora 6. Necazul este 
însă că, uneori, lucrul nu poate în
cepe nici măcar la această oră din 
lipsă de carburanți (seara tractoris
tul n-a putut alimenta mașina 
fiindcă, potrivit programului, maga
zinerul a plecat acasă, iar dimi
neața acesta revine la muncă abia 
la ora 7). Lucrurile nu se opresc 
aici. Chiar dacă ar fi prezent, ma
gazinerul nu eliberează materialul 
fără controlul preventiv al conta
bilului, care vine la birou abia la 
ora opt. în aceste condiții, e clar 
care poate fi randamentul zilnic 
al tractorului și tractoristului. 
Anomaliile manifestate în planifi
carea producției, în executarea 
investițiilor sau în problemele fi
nanciare au frînat dezvoltarea uni
tăților, aducerea lor la nivelul de 
rentabilitate cerut.

Sînt convins că asemenea anoma
lii vor dispare pe viitor. Măsurile 
stabilite de hotărîre, între care la 
loc de frunte trebuie pusă cointe
resarea materială substanțială a șe
fului de fermă și a celorlalți lucră
tori din aceste unități, îi vor deter
mina pe aceștia să-și schimbe ra
dical stilul de muncă, să planifice 
judicios, cu răspundere, producția 
și cheltuielile, să folosească în mod 
economic forța de muncă, utilajele 
și fondul de salarii, să întreprindă 
operativ asemenea măsuri care sa 
conducă la obținerea de producții 
cît mai ridicate și la un preț de 
cost cît mai redus. Ales după cri
teriul capacității și hărniciei, per
sonalul permanent al fermei, în 
frunte cu șeful acesteia, va trebui 
să muncească efectiv în producție, 
acolo unde este nevoie și cît este 
nevoie, să lucreze pe toate mașinile 
din dotația fermei, să folosească 
bine, din plin, timpul de muncă în 
toate sezoanele, să dea dovadă de

discernămînt și răspundere în rezol
varea multiplelor probleme pe care 
le ridică activitatea de zi cu zi. 
Bineînțeles, aceasta impune ridi
carea necontenită a calificării pro
fesionale a lucrătorilor din fermă, 
cunoașterea amănunțită, la perfec
ție — începînd cu șeful de fermă 
și terminînd cu ultimul lucrător — 
a profesiilor impuse de procesul de 
producție .. agricolă din., unitatea 
respectivă. ........

Nu este vorba deci de o simplă 
-schimbare a firmei, ci de principii 
de organizare cu totul noi,, de trans
formări profunde atît în structura 
organizatorică a unităților agricole 
de stat, cît mai ales în concepția 
și conduita întregului colectiv de 
muncă. Șeful fermei ar,e astfel pri
lejul să-și pună total în valoare ca
litățile de, conducător, să înlăture 
din muncă orice acțiune de prisos, 
să stimuleze inițiativa și spiritul 
creator al fiecărui lucrător.

O primă problemă pe care șeful 
de fermă, împreună cu celelalte or
gane, trebuie s-o rezolve este pro
filarea producției, planificarea ju
dicioasă a acesteia. Alegerea tre
buie făcută cu discernămînt, pe 
bază de calcule economice amănun
țite, care să arate clar care este efi
ciența economică a fiecărei ramuri 
propuse, care sînt sectoarele ce va
lorifică cel mai;,bine condițiile eco
nomice.și naturale existente, ce pro
ducții Se pot obține practfc la uni
tatea de suprafață sau de la fiecare 
animal și cu ce preț. Pînă acum, 
stabilirea suprafețelor cu diferite 
culturi, a producției pe hectar sau 
pe cap de animal a avut un puter
nic caractej-, subiectiv fiind în ge
neral opera celor de ia trust.

Gospodăria noastra, are, în ge
neral, terenuri nisipoase. Porumbul 
merge bine și avem și mare nevoie 
de el pentru creșterea animalelor. 
Cu toate acestea, an de an am fost 
obligați să cultivăm pe lîngă cele 
aproximativ 1 000 ha cu porumb, 
circa 1 200 hectare cu grîu 
o altă cultură nouă (cartofi 
rii, fasole etc.) care la noi 
dat niciodată recolte bune, 
rezultate am ajuns ? Am produs a- 
nuăl‘numai 5 000 tone de porumb, 
în loc de 10 000 tone necesare. Pen- 

' tru acoperirea deficitului am fost 
nevoi ți să cumpărăm porumb de 
la. „G.A.S. .Săcuieni, la preț dublu. .

Cu" toate aceste necazuri, 
talea noastră nu a lucrat 
pierderi. Dimpotrivă, 
am dat statului beneficii,

s-au promis pentru acest an 800 000 
lei — bani cu care să pregătim o 
parte din teren și să asigurăm ma
terialul săditor. Din aceșlia am pri
mit doar 140 000 lei, care nu ne-au 
ajuns nici pentru sîrmă.

în noile condiții stabilite < 
nară, șeful de fermă nu va mai în- 
tîmpina asemenea greutăți, va dis- 1 
pune la timpul oportun de fon
durile necesare, în așa fel îneît să I 

..satisfacă operativ nevoile produc- i 
ț.iei, să facă să fructifice cu maxi
mum de randament fiecare leu'in- -I 
vestit.. Este de datoria tuturor oi-- - 
ganelor interesate să asigure i 
tuirea punct cu punct a acestor con- 11 

■ di ții,' să elimine din munca lor tot I 
ceea ce este învechit, de prisos. | 

„Mă gîndesc, de exemplu, la unele . 
procedee greoaie, închistate, folosite , 
de Bancă în activitatea de finanța- I 
re și control. Ca să primească la i 
timp banii necesari pentru procu
rarea de insecticide sau executa
rea altor lucrări absolut obliga
torii. șeful de fermă nu va mai fi | 
nevoit să explice cauzele apariției , 
premature a buruienilor, ale coace
rii mai timpurii a porumbului etc. | 
îmi exprim, totodată, convinge- . 
rea că șeful fermei va fi scu
tit de corvoada celor 7—8 ședin- ’ 
țe lunare, obișnuite, pînă acum, și I 
a altor 6—7 zile de deplasare la ra- | 
ion și regiune, la organele -----
rioare, de obligația de a i 
zeci de situații, unele chiar ...........
le. în felul acesta el va putea să ■ 
participe efectiv și j 
procesul de producție 
ceea ce va determina 
rea activității acestor

I
I
I

supe- h 

întocmi | 
r inuti- I 

el va putea să a 
permanent la | 
ție în fermă, H

I 
i
g

îmbunătați- 
unități.

Emeric SZABO
Erou al Muncii Socialiste 
directorul G.A.S. Valea lui Mihai 
regiunea Crișana

și cite
timpu-1 
nu au

La ce

uni-' 
cu 

an de an 
dar 

acestea ar fi putut fi mult mai mari.
Măsurile stabilite de recenta ple

nară a C.C. al P.C.R. asigură înlă
turarea acestor neajunsuri. Rămîne 
de datoria fiecărui șef de uni
tate să militeze neobosit pentru 
aplicarea lor în viață, să orienteze 
judicios activitatea fermei, spre a- 
cele direcții care asigură o eficien
ță maximă, o participare mai ma
sivă a unităților noastre la satisfa
cerea nevoilor statului. Cu aceeași 
grijă trebuie să planificăm produc
ția pe unitatea de suprafață. Aceas
ta trebuie să exprime posibilitățile 
reale ale fiecărei ferme, să-i co
intereseze pe oameni să lupte pen
tru depășirea ei. Practic, consider 
că ar fi bine să se ia ca sarcină 
de plan media producției pe ulti
mii 4—5 ani, cu un adaos de 12—15 
la sută anual, pe măsura dezvoltă
rii mecanizării și chimizării.

Mergînd cu hotărîre pe calea ren
tabilizării va trebui să insistăm în 
mod deosebit pe continua dezvol
tare a mecanizării și chimizării. 
Ne trebuie însă mașini agrico
le foarte bune, realizate la un înalt 
.nivel calitativ, care să asigure o 
eficiență economică cît mai ridi
cată. Căci șeful de fermă nu va fi

■ " ; 'tractoare
mașini care nu asigură

în- 
cost.

sînt necesare măsuri 
permită folosirea cu 

randament -a fiecă-

de acord ’ să-și procure 
sau 
un randament satisfăcător, îi 
cârcă nejustificat prețul de 
Totodată, 
care să 
maximum de 
rui utilaj — condiție esențială pen
tru creșterea productivității muncii.

La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. s-a subliniat că actuala for
mă de organizare a generat multe 
neajunsuri' și în ce privește latura 
financiară a activității gospodări
ilor de stat. Așa este. în planul nos
tru de perspectivă este prevăzut să 
plantăm cu pomi și viță de vie 900 
hectare, culturi care asigură valori
ficarea superioară a terenurilor ni
sipoase. După, multe intervenții, ni

ȘTIINȚIFICĂ
a ES

A PRODUCȚIEI
în uzina noastră, în cadrul măsu

rilor pentru perfecționarea organiză
rii producției, am acordat o atenție 
deosebită utilizării cît mai raționale 
a suprafețelor de producție, urmărind 
obținerea unei producții maxime de 
pe fiecare mp de hală industrială. 
Am acumulat în acest sens o anumi
tă experiență care, după părerea 
noastră, poate fi utilă și altor colec
tive. Tocmai la aceasta am să mă 
refer în rîndurile de față..

Desigur, premizele de bază pen
tru perfecționarea continuă a orga
nizării în spațiu a procesului de 
producție au fost create, pe de o 
parte, prin specializarea uzinei în 
fabricația unor produse de înaltă 
precizie — pompe de injecție pentru 
■motoarele Diesel —.-iar- pe de altă 
parte, prin dotarea cu mașini-unelte 
moderne, de marc randament tehnic, 
în cele trei secții de prelucrare la 
rece, procesele tehnologice lc-am or
ganizat pe linii de fabricație. Acest 
gen de sectorizare a adus întreprin- 

I derii evidente avantaje tehnico-eco- 
nomice. Astfel, secția de strunguri 

1 automate a fost integrată cu toate 
mașinile-uneltc necesare, în așa fel 
Ca operațiile de după strunjire pe 

I mașini să se efectueze în același loc. 
. Dată fiind și existența în aceeași hală 
I a secției centrale de tratament termic

BUCUREȘTI

ÎN REGIUNEA

intre comune si raioane
*

Cîteva zile cu tem- < 
peratură mai ridicată 
au făcut ca pămîntul - 
să se încălzească sufi- < 
cient pentru a permite 
începerea însamînțării 
porumbului. în regiu
nea București acest mo
ment a fost urmărit cu 
multă atenție de către 
specialiști, de către lu
crătorii din gospodăriile 
de stat și membrii coo
perativelor agricole. A- 
cum se lucrează din 
plin la semănatul po
rumbului. Pînă în ziua 
de. 12 aprilie s-au și 
realizat 71 200 hectare, 
cele mai bune rezultate 
obținîndu-se în raioane
le Zimnicea, Alexandria, 
Lehliu și Urziceni.

Merită evidențiate 
rezultatele deosebit de 
bune obținute la se
mănatul porumbului în 
raionul Alexandria. Din 
cele 30 800 hectare pre
văzute a fi cultivate, 

, în acest an, au fost 
realizate 8 300 hectare, 
iar viteza de lucru creș
te de la o zi la alta.

în cursul lunii mar
tie s-a lucrat intens 
la pregătirea terenului. 
Așa se face că, o dată 
cu încălzirea solului, s-a 
putut trece din plin la 
semănat. Pînă în ziua 
de 12 aprilie, coopera
torii din Furculești în- 
sămînțaseră 1 100 hec
tare din cele 1 390 hec
tare prevăzute a fi cul
tivate cu porumb. A- 
ceeași preocupare pen
tru, grăbirea semănatu
lui și efectuarea unor 
lucrări de cea mai bună

calitate se poate întîlni forțe suficiente, au se- 
și la cooperativele agri- .-mânat- suprafețe foarte 
cole din comunele Pios- iniei cu porumb.
ca, Urlui, Lăceni, Po- -■ Sîpt posibilități ca 
roschia, care au realizat, toate ' cooperativele a- 

j._ gricole din raionul A-
lexandria să efectue
ze semănatul la timp și 
în condiții agrotehnice 
corespunzătoare. ~' 
neînțeles, cele 
mari eforturi pentru 
grăbirea semănatului 
trebuie făcute în raioa
nele Titu, Răcari, Dră- 
gănești Vlașca, Roșiori 
de Vede, Fetești, unde 
ritmul de lucru este cu 
mult sub posibilități. în 
raionul Titu s-au semă
nat, pînă la 12 aprilie, 
doar 560 hectare cu 
porumb, iar la Răcari 
— doar 512 hectare.

Timpul trece pe ne
văzute, iar întîrzierea 
însămînțării porumbu
lui poate fi păgubitoa
re. De aceea toate for
țele trebuie îndreptate 
spre grăbirea acestei lu
crări. Organele raiona
le au luat încă de pe 
acum măsuri de întra
jutorare a unităților ră
mase în urmă. Dar a- 
ceastă deplasai-^ de for
țe cere timp și cheltu
ială. Ar fi mult mai 
bine ca timpul și forțele 
existente în unități să 
fie folosite din plin 
printr-o muncă temei
nic organizată.

jumătate din suprafe
țele destinate culturii 
porumbului. Rezultatele 
obținute se datoresc și 
activității de îndrumare 
a Consiliului agricol ra
ional și a Uniunii raio
nale Alexandria a coo
perativelor agricole de 
producție.

Cu toate că peste tot 
s-a realizat, în sol, tem
peratura optimă la care 
trebuie să se facă se
mănatul porumbului, 
iar timpul continuă să 
se încălzească, în unele 
locuri ritmul de lucru 
este nesatisfăcător. 
Chiar și în raionul Ale
xandria, fruntaș pe re
giune, sînt unele uni
tăți în care se lucrea
ză încet. La cooperati
va agricolă „24 Ianua
rie" din comuna Țigă
nești, semănatul a în
ceput la timp, dar lu
crările s-au oprit tot 
atît de devreme. Mem
brii cooperativei au 
constatat că nu au teren 
pregătit. Rămînerea în 
urmă se datorește și 
faptului că o parte din 
tractoare au început să 
„obosească" 
vreme. în 
] 2 aprilie 
toare erau 
cooperativele agricole 
din comunele Licurici, 
Cornetul, Storobăneasa, 
Teleorman, deși au

înainte de 
ziua de 

două trac- 
defecte. Și

120și acoperiri, pentru cele peste 
de repere de serie mare din secția 
A, ciclul de fabricație s-a redus cu 
15 la sută, iar pentru cele 80 de 
repere de serie mică — cu peste 
20 la sută. Aceasta datorită, în spe
cial, evitării unor transporturi su
plimentare între secții, care se află 
la o distanță cu pînă la 1 200 metri 
una de alta. Iată un rezultat direct 
și concret.

Fabricația pompelor de injecție 
pentru tractor și a tuturor pieselor 
de precizie este concentrată în prin
cipala hală a uzinei, o construcție 
multietajată, de factură modernă, 
care oferă condiții optime de lucru. 
In această hală au fost organizate 
18 linii de fabricație. în fiecare caz 
în parte, prin determinarea carac
teristicilor și numărului de utilaje, 
ca și prin amplasamentul lor, s-a 
urmărit un echilibru între tendința 
de a se asigura un circuit cit mai 
scurt, care să micșoreze cheltuielile, 
de transport și ciclul de fabricățiej, 
și necesitatea de a se încărca cit măi' 
judicios toate utilajele. După mări
mea seriei de fabricație, specializa
rea liniilor s-a făcut pe grupe de 
repere înrudite tehnologic sau. pe re
pere distincte, cum este cazul, mai 
ales, la piesele de precizie, de serie 
foarte mare (unele ajungînd la apro
ximativ 1 milion de piese pe an), la 
care organizarea în flux este mult 
accentuată.

Nu de mult, o analiză a procesului 
de fabricație a evidențiat unele defi
ciențe în livrarea pieselor din secția 
de strunguri automate către secția de 
pompe de injecție pentru tractor. O 
sursă a acestor lipsuri o constituie 
unele „ștrangulări" existente în sec
ția de strunguri automate, atelierul 
de continuări. Studiul a fost efectuat 
de grupa de organizare științifică a 
producției, în colaborare cu specia
liștii din serviciul tehnolog-șef și din 
secțiile de fabricație. Concluzia la 
care s-a ajuns, analizîndu-se două 
grupuri de familii de repere a căror 
fabricație ar urma să se transfere

de la o secție la alta, a fost că va
rianta privind transferul reperelor 
pompei de alimentare este mai a- 
vantajoasâ,- necesitînd un număr mai 
redus de colaborări între secții (care 
lungesc ciclul de fabricație și trans
port) și asigurîpd o utilizare mai 
bună a disponibilului de capacitate, 
în mașini și spațiu, al halei noi.

Amplasamentul noii linii în hala 
nouă (secția I-a) a fost și el studiat 
în trei variante — observați multi
tudinea direcțiilor de investigare — 
fiind aleasă integrarea liniei de 
corpuri de pompă de alimentare cu 
întregul grup de repere, soluție care 
oferea cele mai multe avantaje teh
nice și organizatorice (transfer minim 
de utilaje, colaborări cu linii apro
piate, integrarea într-o fabricație cu 
specific apropiat etc.). întrucit în 
vechea secție reperele în cauză se 
executau pe 9 mașini-unelte, din a- 
cestea au fost transferate numai 3, 
restul au contribuit la eliminarea 
strangulărilor din secția de strunguri 
automate, respectiv la creșterea ca
pacității secției cu 15—20 la sută. 
Practic, după realizarea acestor or
ganizări, ritmicitatea fabricației pom
pelor de alimentare a încetat să mai 
constituie o problemă. Astăzi avem o 
producție decadală de 33 la sută.

O altă cale care a contribuit la fo
losirea mai judicioasă a suprafețelor 
a fost și continuă să fie înlocuirea 
utilajeldr universale cu mașini spe
cializate și speciale de mare produc
tivitate, Facem acest lucru continuu, 
ori de cîte ori este justificat de o efi-

ciență tehnico-economică mai mare. 
Iată cîteva exemple în acest sens. 
Pentru prelucrarea corpurilor pompei 
reper P.24—340, în vechea tehnolo
gie sc foloseau 9 utilaje pentru exe
cuția all operații diferite ; în pre
zent, un strung semiautomat și o 
mașină-agregat realizează aceleași 
operații, ceea ce a dus, pe de o 
parte, la reducerea manoperei la re
perul respectiv cu 3,43 minute pe 
piesă, iar pe de altă parte, la o re
ducere cu 40 la sută a suprafeței ne
cesare producției respective. Modifi
cările importante suferite de tehnolo
gia dc prelucrare a pulverizatoarelor 
pentru tractorul U-650 au afectat atît 
organizarea liniilor respective, cît și 
folosirea spațiilor pe aceste linii. Me
toda modernă dc împerechere prin 
rectificarea după contrapiesă, cu aju
torul unor mașini de înaltă precizie, 
dotată cu aparatură electronică de 
comandă și control, duce la realiza
rea directă a jocurilor de 0,002 mm, 
necesare la ansamblele de precizie și, 
astfel, la reducerea substanțială a 
prelucrărilor de rodaj manual. Din 
punct de vedere organizatoric s-au 
putut prelungi astfel liniile de pulve- 
rizatoarc pînă la prelucrarea finală, 
concentrîndu-se sub aceeași răspun
dere și pe un spațiu relativ mai re
dus toate operațiile din procesul teh
nologic al pieselor de precizie.

Efectul economic al acestei acțiuni, 
ca și al altora similare, se desprinde 
din tabelul următor, care înfățișează 
dinamica producției pe ani și pe 1 mp 
a pieselor de precizie.

Producția de piese de precizie pe ani și 1 mp

denumirea 
reperului 1965 1966 1967 1970 1970/1965

pulverizatoare 458 512 610 825 180 la sută
demenți de in-
jecție. 734 890 1 000 1 220 167 „ „
supape de re-
fulare-.:- 1 580 1 800 1 960 2 910 189 ,. .,

Studiile și măsurile întreprinse nu 
s-au rezumat doar la utilizarea cît 
mai bună a spațiului ocupat de utila
jele de prelucrare prin așchiere. Re
cent, în urma unui studiu aprofun
dat, au fost puse în funcțiune două in
stalații complexe de spălat piese cu 
ultrasunete, care au înlocuit activi
tatea a peste 12 puncte de spălare 
manuală ; spațiul economisit este de 
peste 100 mp, nemaivorbind de alte 
avantaje economice (300 000 lei eco
nomii), condiții optime de lucru (eli
minarea vaporilor de benzină și a 
eforturilor fizice). Si în secțiile auxi
liare s-a urmărit judicioasa 
rire a spațiilor.

Desigur, colectivul uzinei 
știent că nu s-a făcut totul, 
drul preocupărilor pentru organizarea 
științifică a producției trebuie să con
tinuăm studiile, pentru a pune în va
loare noi rezerve de folosire cît mai 
bună a fiecărui metru pătrat de su
prafață construită. în aceste zile,

gospodă-

este con- 
că în ca-

în consiliul tehnico-științific al uzinei 
vom lua în discuție alte două 
studii întocmite de grupa de organi
zare științifică a producției. Noile 
studii se ocupă de ameliorarea orga
nizării liniilor de precizie, cu alte 
cuvinte de gospodărirea a- 50 la sută 
din hala no.uă, care la un moment 
dat ni se părea organizată perfect. 
Autorii investigațiilor și soluțiilor 
propuse au'ajuns totuși la concluzia 
că modificările parțiale făcute în di
ferite etape, nefiind subordonate 
unei concepții unice, nu au fost în
totdeauna optime.

în încheiere aș vrea să precizez 
că, prin măsurile întreprinse pînă 
acum și prin studiile pe care le vom 
face în continuare, bazate pe analiza 
critică a organizării actuale și pe 
ameliorarea ei neîntreruptă, colecti
vul nostru este hotărît să realizeze 
producția anului 1970 — cu 184 la șută 
mai mare decît în 1965 — cu actua
lele suprafețe productive.

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
(Urinare din pag. I)

Bi- 
mai

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

schimb, mosoarele de distanțare din 
fontă — piese componente ale grape
lor cu discuri — care cîntăresc 4 kg 
fiecare. întrebăm pe ing. Petru Poto- 
ceanu, tehnologul șef al uzinei : de 
ce nu se confecționează aceste piese 
din mase plastice ?

— S-ar putea foarte bine și, după 
calculele noastre, pe această cale s-at 
înlocui anual 640 de tone de metal. 
Ne-ar costa însă mult mai scump. Așa 
că am i 
evidență pînă 
Făgăraș și Uzina de prelucrare a ma
selor plastice București vor găsi so
luții de ieftinire.

Din discuțiile avute la Bocșa — in
clusiv cu inginerul șef de concepție 
Dimitrie Galii — se desprinde și ur
mătoarea idee : proiectanții sînt che
mați să forțeze cu toată hotărîrea in
dustria siderurgică să asimileze în fa
bricație noi mărci de oțeluri. Cum ? 
Prevăzînd în proiecte utilizarea lor ți, 
mai ales, neacceptînd, sub nici un 
motiv, derogări de la sortimentele pre
scrise în proiecte.

Subscriem fără rezerve acestui punct 
de vedere. Sarcina de a reduce consu
mul de metal impune o mai strînsă 
colaborare, în acest scop, între proiec- 
tanți, executanți și furnizorii de 
metal.

Care este părerea proiectanților ?
— într-adevăr — ne-a spus ing. 

Lucian Roțca, adjunctul șefului secto
rului construcții al Institutului de 
proiectări pentru laminoare — unele 
construcții metalice pentru hale indus
triale, confecționate în uzina din 
Bocșa, ar putea îngloba mult mai puțin 
metal decît în prezent. Este o cerință 
pe care o vom asigura prin stabilirea 
— pe baza analizei multilaterale și mai 
amănunțite decît pînă acum a teme
lor de proiectare — a celor mai ra
ționale caracteristici și soluții (sarcini, 
suprafețe, număr de stîlpi, deschideri, 
înălțimi, travee) pentru fiecare proiect

renunțat. Ținem însă ideea în 
ă pînă cîncl Combinatul chimic

în parte. Consider, de altfel, că aceas
ta este principala cale ce ne stă în 
prezent' la îndemînă în scopul micșo
rării consumului de metal.

Eficiența strădaniilor proiectanților 
de aici va fi însă maximă numai dacă 
prevederile mult prea „acoperitoare" 
dintr-o seric de standarde și norme 
în vigoare vor fi revizuite și îmbu
nătățite, în spiritul. condițiilor și ce
rințelor actuale ale economiei. Nu
mai dacă anumite standarde ținute 
„în suspensie" de ani de zile vor in
tra, în sfîrșit, în vigoare, iar furni
zorii de metal vor respecta cu stric
tețe prevederile standardelor. La a- 
dresa furnizorilor de metal, proiec
tanții de la I.P.L. formulează și alte 
cerințe : să precizeze pe ce sortimen
te — din cele standardizate — se 
poate conta efectiv și permanent cînd 
proiectează (știut fiind că numai o 
parte dintre ele se produc), să li
vreze și-n cantități mai mici de 1 006 
tone așa-numitele „profile econo
mice".

La IPROMET, institut de proiec
tări care furnizează și în acest an o 
bună parte din proiectele pe baza 
cărora vor lucra constructorii din 
Bocșa, ne-am adresat inginerului șef 
al sectorului construcții, Pascu Cristea, 
care ne-a relatat că proiectanții de 
aici vor asigura și pe alte căi reduce
rea consumului de metal.

— Vom evita cu atenție orice exa
gerare în dimensionare, bazîndu-ne 
calculele pe stabilirea cît mai exactă 
a solicitărilor, comparînd două-trei 
variante de soluții constructive și a- 
legînd-o pe cea mai avantajoasă. Li
nele construcții puternic solicitate 
(stîlpi, grinzi de rulare, ferme) vor fi 
cu 10—12 la sută mai ușoare decît 
pînă acum, întrucît vom prevedea să 
fie executate dintr-un oțel cu carac
teristici superioare: 17. M 13. Am 
hotărît, de asemenea, să promovăm 
mai larg profilele expandate, care de
termină o reducere cu pînă la 35 la 
sută a greutății construcțiilor metali-

ce. Va trebui să punem la punct me
toda de calcul a construcțiilor din 
profile subțiri, care au marele avan
taj că pot determina o reducere cu 
15—25 la sută a greutății construc
țiilor metalice la care sînt folosite, și, 
pe această bază, să impunem cu per
severență utilizarea lor. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît ele se pot exe
cuta în țară într-o gamă foarte lar
gă.

Din discuția avută la IPROMET 
s-a mai desprins că uneori, deși au 
cele mai bune intenții, proiectanții 
nu pot renunța la anumite soluții ne
economice. Cine îi împiedică ? Fap
tul că normativul C.S.C.A.S. pentru 
calculul la starea limită, elaborat în 
1963, n-a intrat încă în vigoare, că 
unele standarde și normative prevăd, 
în scopuri „acoperitoare", cazuri de 
simultaneitate nereale, că Ministerul 
Industriei Construcțiilor nu asigură 
materiale ușoare pentru acoperișuri, a 
căror existență ar permite micșora
rea simțitoare a elementelor metali
ce de susținere și economisirea a 10 
kg oțel la fiecare metru pătrat da 
hală construită.

★
Din cele dc mai sus se desprinde 

că atît în uzină, cît și în institutele de 
proiectare se știe, în general, ce este 
de făcut pentru a se reduce substanțial 
consumul de metal. Important este ca 
măsurile preconizate să fie cît mii 
grabnic puse în aplicare, astfel îneît 
de avantajele lor să se beneficieze efec
tiv într-o cît mai lungă perioadă din 
acest an. Eforturile proiectanților și 
ale constructorilor de mașini de aci 
trebuie să se îmbine în mod organic 
cu cele ale siderurgiștilor. Considerăm 
că părerile și sugestiile formulate în 
ancheta de față merită să fie studiate 
cu atenție de către forurile de resort, 
în vederea rezolvării problemelor aflate 
încă în suspensie și adoptării unor .mă-* 
suri care să vină în sprijinul eforturi-* 
lor constructorilor de mașini de a re-i 
duce substanțial consumul de metal,.
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LE

CERCETĂRII

DE VALOARE
ALE

® Teatrul de Operă și Balet : LOHENGRIN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURISULUI — 19,30.
» Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O FEMEIE CU 
BANI — 19,30, (sala Studio) ; TARTUFFE — 19,30.
e Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚO1 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"» (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1)-: UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CANDIDA (spectacol amînat din 30 martie) — 19,30, 
(la Sala Palatului) : SFINTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
19,30, (sala Studio) ; ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : MORIȘCA — 20.
• Teatrul Mic : HANUL DE LA RĂSCRUCE — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă : FILE DE TEATRU — 19,30.
® Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : VASSA JELEZNOVA — 20.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

UNDE SE ÎMPOTMOLEȘTE
INIȚIATIVA CREATOARE?

ce 
cu

rezultate. Dar însăși 
as-

ȘTIINȚIFICE PROPRII
Activitatea de proiecta

re — domeniul specialită
ții mele — se încadrează 
în acele preocupări 
urmăresc utilizarea 
maximum de randament 
a realizărilor științei na
ționale. Dar nivelul proiec
telor, folosirea soluțiilor 
celor mai valoroase și mai 
eficiente din punct de ve
dere economic sînt condi
ționate în cea mai mare 
măsură de valoarea rezul
tatelor științifice și tehni
ce pe care le are la dis
poziție. în sectorul în care 
lucrez, Institutul de pro
iectări pentru industria 
materialelor și prefabri
catelor de construcție — 
se concentrează „-efortu
rile" multor sectoare 
științifice, începînd cu fi
zica, chimia, metalurgia.

Uneori aprecierea valo
rii unei cercetări se face 
în sine. Spre exemplifica
re voi aminti aici de re
zultatele cercetărilor pri
vind construirea ventila
toarelor de mare randa
ment, despre care se vor
bește uneori la modul su
perlativ, deși ele nu per
mit încă realizarea în 
țară a unor instalații 
bune de acest tip, conti- 
nuîndu-se cheltuirea de 
sume importante pentru 
achiziționarea lor din im
port. Or, pe plan interna
țional, asemenea instala
ții sînt realizate de multă 
vreme, unele atingînd 
randamente ce depășesc 
chiar 80 la sută.

Se înțelege că nu igno
rez cînd spun acestea 
condițiile concrete care 
există într-un loc sau al
tul, nivelul de la care se 
pornește într-un sector ști
ințific sau altul, dar mi 
se pare esențială rapor
tarea neîncetată și temei
nică la planul interna
țional. în zilele noastre, 
ceea ce denumim generic 
prin cuvintele „nivel mon- 
«•"nJ" — și reprezintă limi
ta de sus, „de vîrt", con
stituie criteriul hotărîtor, 
cel care-ți permite să a- 
preciezi cu maximă pre
cizie calitatea unui rezul
tat științific. Unora le vine 
însă mai ușor să creeze 
ceva din nou decît să 
controleze dacă el a mal 
fost realizat undeva, cind- 
va.

Exislă în majoritatea 
domeniilor științei noas
tre exemple de rezultate 
care răspund în mare mă
sură exigențelor acestor 
criterii de evaluare, 
fel, o realizare cum 
cuptorul rotativ pentru fa
bricile de ciment (cu o 
producție de 800 tone ci
ment pe zi) corespunde în 
mare măsură „haremuri
lor" mondiale și asigură 
rezolvarea la un nivel 
superior a unor importan
te cerințe ale economiei 
naționale ; la fel, nume
roase realizări din dome
niul construcției de utilaj 
petrolier, lubrificației sînt 
aplicate cu succes nu nu
mai în țară, dar și peste 
hotare — acolo unde ele 
au fost exportate sau soli
citate. Oricît am îm
părtăși însă entuziasmul 
energeticienilor noștri 
care se ocupă cu e- 
fectuarea de cercetări 
privind valorificarea mai 
eficientă a combustibililor 
inferiori (ligniți etc.) nu 
putem însă uita că ei nu 
au ajuns încă la obținerea 
unor soluții de instalații 
(arzătoare cu cărbune 
pulverizat) porespunză- 
toare, menite să fie utili
zate în marile centrale de 
forță ale țării, deși în a- 
cest domeniu specialiștii 
din alte țări au ajuns des
tul de departe, descope
rind soluții mai complexe, 
care permit obținerea 
unor randamente energe
tice sporite prin arderea 
directă (în turbinele cu 
gaze și chiar în motoare
le Diesel) a cărbunelui 
pulverizat.

Factorii de conținut ai 
„nivelului mondial" se 
reduc cred, în principal, 
la doi : indicele de origi
nalitate și cel de eficiență. 
Originalitatea rămîne un 
element ce conferă în 
mare măsură valoarea u-

dr. ing. Vasile POPOV1CI
proiectant-tehnolog la I.P.I.M.P.C.

nor 
originalitatea apare 
tăzi ca o revelare a unor 
căi noi, inedite, de obține
re a unei eficiențe econo
mice și științifice sporite. 
Astfel că elementul efica 
cității devine esențial, el 
expnmînd tocmai măsura 
în care o soluție științifi
că sau alta -permite rezol
varea într-un mod supe 
rior, comparabil cu planul 
mondial, a unor importan 
te cerințe ale economie', 
și culturii naționale.

Este esențial, cînd se 
emite o „judecată de va
loare" asupra linul rezul
tat științific, efectul prac
tic, aplicativ al acestuia 
în momentul de față cer
cetătorii din domeniul 
materialelor de construc
ție acordă atenție obți
nerii unor produse ce
ramice noi, de calitate 
superioară. Unele dintre 
acestea au și fost reali
zate — dar, după părerea 
mea, „certificatul" lor de 
valoare nu poate fi dat 
pînă cînd nu se va trece 
la producerea lor in
dustrială, la utilizarea lor. 
Or, pe moment nici nu 
există o perspectivă prea 
sigură în acest sens, de
oarece lipsesc aparatu
rile și instalațiile nece
sare. Totodată întreprin
derile și ministerele ar 
trebui să contribuie mai 
susținut la promovarea 
cu precădere a rezultate
lor cu adevărat valoroa
se. Nu trebuie să scăpăm 
din vedere că ceea ce nu 
corespunde la un moment 
dat necesităților unui 
numit loc de producție 
înseamnă întotdeauna 
lipsă de valoare ; un 
zultat ineficient într-o 
zină poate fi aplicat 
bune rezultate în 
De aceea, colectivele de 
invenții și inovații din în
treprinderi și ministere 
trebuie să privească mai 
larg rezultatele științifice, 
nu îngust, unilateral, con- 
siderîndu-le din perspec
tiva unor interese strict 
locale.

Se constată uneori că 
la exagerarea importan
ței unor rezultate ca și la 
minimalizarea nejustifi- 
cată a altora contribuie 
și forurile menite să popu
larizeze și să evalueze 
realizările științei noas
tre : publicațiile științi
fice, Oficiul de Stat pentru 
standarde și invenții, edi
turile, colectivele care se 
ocupă cu atribuirea diver
selor premii în cadrul 
Academiei etc. Publicarea 
unor realizări în paginile 
revistelor științifice^ de 
specialitate este privită de 
orice specialist ca o con
firmare a reușitei străda
niilor sale și are un rol 
stimulativ recunoscut. De 
exemplu, o lucrare ori
ginală de teimoener- 
getică trimisă spre pu
blicare revistei „Studii 
și cercetări de energe
tică", după mai multe 
luni de amînare, a fost 
trimisă, pentru consultare, 
unui specialist de înaltă 
calificare 
respectiv
George Bărănescu, mem
bru corespondent al A- 
cademiei) care conchi
dea, în referatul întocmit: 
„lucrarea este interesantă 
și originală și merită a fi 
publicată". Cu toate a- 
cestea, după o tăcere de 
peste un an și jumătate, 
redacția comunică auto
rului că nu-i poate publi
ca lucrarea deoarece... 
nu se încadrează în pro
filul revistei. De aseme
nea, redacțiile publica
țiilor pun uneori un ac
cent exagerat pe anumite 
formalități — de exemplu, 
condiția ca fiecare co
municare științifică să fie 
însoțită de o bibliografie 
vastă (dar pot exista și 
lucrări într-atît de inedite 
încît să nu necesite o bi
bliografie 1).

La Oficiul de Stat

pentru standarde și 
venții, for specializat 
cea mai mare măsură 
această preocupare 
precîatîvă, trebuie să
facă mai intens simțită 
dorința de a evalua în 
funcție de criteriul mon
dial importanța uneia sau 
alteia dintre realizări. 
Uneori, acesta se lasă 
prea mult influențat de 
ministere, care neavînd 
interes să aplice o anu
mită soluție științifică al
cătuiesc referate nefa
vorabile unor lucrări. O- 
ficiul pentru

standarde și invenții, ca 
organ neutru, ce ex
primă interesele cele 
mai largi ale econo
miei naționale în ansam
blul ei, trebuie să aibă un 
punct de vedere propriu, 
în baza căruia să apre
cieze nuanțat diferitele 
„noutății care apar.

Departe de a epuiza 
sfera extrem de vastă a 
acestei importante pro
bleme — criteriile de e- 
valuare a rezultatelor ști
inței proprii — în rîndu- 
rile de față mi-am pro
pus să o impun atenției 
specialiștilor, convins fi
ind că justa apreciere a 
realizărilor științei națio
nale reprezintă astăzi un 
factor stimulativ de prim 
ordin.

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

18.25 — Pentru tineretul școlar.
— Neobișnuita călătorie 
în lumea cărților.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară. 

— Agenda economică.
19.25 — Buletinul circulației ru

tiere.
19,30 — Comori de artă româ

nească. — Montaj fol
cloric.

20,00 — vSăptămîna.
20,45 — Avanpremiera.
21,00 — Reflector.
21,20 — Muzică

16 mm.

a- 
nu
Și 

re- 
u- 
cu 

altele.

în domeniul 
(prof. ing.

cinema
© RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pano
ramic (seria a Il-a) : PATRIA (completare Petrol
— cinemascop) — 9; 11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15. 
© ROBII : REPUBLICA — 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 
completarea Legenda ciocîrliei).
a RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;.21, TOMIS — 8,45; 11,15; 
13,45; 20,45, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21 (la toate completarea Pallady).
® INAMICUL PUBLIC NR. 1 : CINEMATECA 
10; 12; 14;
• BUMERANGUL — cinemascop : 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.
e CAVALERUL FĂRĂ ZALE : UNION (comple
tare Zece minute în lumea fluturilor) — 15,30; 18; 
20,30.
© DACII — cinemascop ; LUMINA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MIORIȚA - 9,45; 12,15; 14,45; 
17,30; 20, PROGRESUL — 11; 15.30; 18; 20,30, CO- 
TROCENI — 15,15; 18; 20,45, FLAMURA 
9,30; 12.
e SINGURĂTATEA ALERGĂTORULUI 
CURSĂ LUNGA — 9; 11,45; TOM JONES — 
.17,45; 20,45 : CENTRAL.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — I 
e SECRETUL CIFRULUI : DOINA — 11,30; 
16,15; 18,30, 20,45.
© LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GIULEȘTI 
(completare Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
• CĂSĂTOPtIE ÎN STIL ITALIAN : AURORA
(completare Pallady) — 9,15; 13,30; 15,45; BUZEȘTI 
(completare Pe urmele lui 1907) — 15,30; 18,15;
20.45.
© DIMINEAȚA DEVREME : AURORA (comple
tare Pallady) — 18,15; 20,30.
• PERSPECTIVA ÎN PICTURA — SCRISOARE 
DIN GERMANIA — DE LA ATOM LA CRISTAL
— MĂNUȘA — HRĂPĂREȚUL — HATMED — 
ADAM ȘI EVA : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ și ______
GALLO : DACIA (completare Ritmuri și imagini)
— 9—19,30 în continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : VIITORUL (completare 
Romanțe aspre) — 15,30; 18; 20,30.
9 SCARA CURAJULUI : EXCELSIOR — 
pletare Nicolae Labiș) — 9,45; 12; 14; 16,15;
20.45, FLAMURA (completare Petrol) — 16; 
20,30.
O OMUL
LANCE : -- O,Ol«, XA, IO,OU, AU,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45. 
© NUME ~ 
ciocîrliei)
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21/
« UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
UNIREA (completare Orizont științific nr. 1) —
11; 15,30; 18; 20,30.
O SĂRMANII FLĂCĂI : TOMIS (completare 
Pallady) — 16,15; 18,30.
o INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
(completare Pe urmele lui 1907)
16.15.
® TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA 
Pe urmele lui 1907) — 18,30; 20,45.
O MONDO CANE (ambele serii) : 
15,30; 19.
• NU SÎNT DEMN DE TINE ; MOȘILOR 
15,30; 18; 20,30.
e APELUL — cinemascop : MUNCA — 16; 18,15; 
20,30.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : POPULAR

expoziției de paleontologie — Cuater
narul în Oltenia etc. Nici una din 
aceste expoziții nu este gata, deși- 
planul pe 1966 afișat în holul muzeu
lui t ne arată că acestea trebuiau să 
fie realizate încă de anul trecut. Or
ganizarea unora dintre aceste expo
ziții este consemnată și fn decizia din 
17 decembrie 1965 a Sfatului popular 
al regiunii Oltenia.

S-a stabilit la Bacău să se facă o 
analiză a activității absolvenților din 
ultimii .ani ai școlii populare de.artă. 
Nu s-a realizat. în decursul anilor 
școala „a pierdut pe drum“ mulți 
elevi de la secțiile externe care 
pregătesc instructori. Acest fenomen 
se datorește în cea mai mare parte 
faptului că recrutarea cursanților se 
face necorespunzător. La 11 decem
brie 1966 s-a trimis o adresă la Casa' 
regională a creației populare cu ta
belul nominal al celor 220 de elevi 
care s-au pierdut din ultimele 5 pro
moții, ca și a celor care trebuiau să 
intre acum în anul II ; s-a revenit

fără a se fi stabilit precis ce anume 
se urmărește, fără să se fi realizat un 
studiu multilateral din care să se. 
contureze căile de rezolvare a pro
blemelor, studiu ale cărui concluzii să 
fie aprofundate, îmbogățite de par- 
ticipanții la discuții. Comitetul de 
cultură și artă al regiunii Oltenia a 
analizat în martie anul trecut activi
tatea bibliotecilor publice. A analizat 
e un fel de a spune, pentru că refe
ratul prezentat plenarei nu a făcut 
decît să se refere la cîteva situații 
cifrice privind numărul de cititori, al 
cărților distribuite, al unor acțiuni de 
popularizare a cărții realizate într-un 
raion sau altul, rezumîndu-se în rest 
la generalități. De aceea nu e de mi
rare că nici discuțiile din plenară nu 
au reușit să aprofundeze problemele 
acestui domeniu al culturii în re
giune, că nu s-au tras concluzii pe 
baza cărora să se stabilească măsuri 
concrete menite să ducă la înlătura
rea deficiențelor. în cele trei pagini 
de text pe care le cuprinde hotărîrea

O activitate atît de complexă cum 
este aceea a comitetelor de cultură și 
artă nu se poate desfășura fără a 
deschide cîmp larg inițiativelor crea
toare. Pornind de la cerințele locale, 
numeroase comitete de cultură și artă 
întreprind acțiuni eficiente care dup 
la perfecționarea și impulsionarea 
fenomenului cultural-artistic. Astfel, 
un festival de teatru folcloric care a 
antrenat un mare număr de artiști 
amatori de pe întreg cuprinsul re
giunii Bacău a readus în actualitate 
obiceiuri de o mare frumusețe. întîl- 
nirile periodice ale teatrelor din re
giunea Brașov au prilejuit, prin vizio
narea reciprocă a spectacolelor și

.' schimbul de opinii, răspîndirea ex
perienței artistice în acest domeniu; 
Acțiunea întreprinsă în regiunea Ol
tenia pentru valorificarea creației lui 
Brâncuși s-a concretizat în restaura
rea complexului de monumente de 
la Tg. Jiu, organizarea unei săli cu 
lucrări ale artistului în Muzeul de 
artă din Craiova, dezvelirea unor 
busturi ale lui Brâncuși, montarea 
unor plăci la locurile în care a trăit 
marele sculptor, urmînd să se restau
reze și casa Iui natală de la Hobița. 
Pentru a proteja vechi tradiții de 
artă în diferite tehnici locale, Comi
tetul de cultură și artă al regiunii Ma
ramureș a inițiat o întîlnire a crea
torilor populari, stabilind măsuri me
nite să ducă la stimularea activității 
acestora. Pot fi enumerate multe ase
menea inițiative valoroase.

Studierea atentă a situației de pe 
teren, a 
tic local 
pentru a 
eficiente ... .... 
tei. „în ultimii 
chestrelor de muzică populară din re
giunea noastră se desfășura într-un 
mod necorespunzător, ne spune tov. 
Ion Ciotloș, secretarul Comitetului de 
cultură și artă al regiunii București. 
Pentru a cunoaște cauzele acestei si
tuații, am întreprins un studiu pri
vind activitatea acestor formații. Un 
colectiv format din activiști ai comi
tetului, precum și din specialiști s-a 
deplasat la fiecare din aceste orches
tre, a vizionat spectacole, a urmărit 
turneele efectuate în regiune. A re
ieșit în mod evident că orchestrele 
noastre de muzică populară au un 
repertoriu învechit. în componența 
acestora pătrunseseră multe cadre 
slab pregătite, ceea ce ducea la in
terpretare necorespunzătoare, la pre
zentarea unor spectacole de slabă ca
litate. Aceste constatări au fost ana
lizate într-o ședință a biroului comi
tetului, la care au fost invitați mai 
mulți muzicieni și cercetători ai fol
clorului, care au făcut numeroase 
propuneri pentru perfecționarea ac
tivității orchestrelor. Rezultatul este 
că trei dintre aceste ansambluri și-au 
îmbogățit substanțial repertoriu] cu 
piese din folclorul regiunii, au îm
bunătățit calitatea spectacolelor. Iar 
orchestra populară din Oltenița, care 
continua să lîncezească. să consume 
fonduri importante fără a 
cate din punct de vedere 
fost desființată".

VA

fi justifi- 
artistic, a

fenomenului cultural-artis- 
este de o condiție esențială 
concepe și realiza inițiative 
în domeniul culturii și ar- 

ani activitatea or-

de birou 
acestora

finalitate

ușoară... pe

Ședințe fără

război 
Lenin 
închis
După 
închi-

război mon- 
cînd Lenin se 

in emigrație, în 
parte a Poloniei 
intra în compo-

14,45;

9; 10. 
13,45;

JUANA

(com- 
18,30; 
18,15

CARE L-A UCIS PE LIBERTY
BUCEGI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,

STRAIN : GLORIA (completare Legenda 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FE-

FLOREASCA
9; 11,30; 14;

(completare

VITAN

LOR ZBURĂTOARE — cinemascop ;
— 10,30; 15; 17,45; 20.30.
o ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ :
(completare Campionii Europei) — 15,30; 18; 20,30. 
® WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
• DRAGĂ BRIGITTE : CRÎNGAȘI (completare 
Umbra) — 15,15; 18; 20,30.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN ; FERENTARI 
(completare Poveste pe un metru patrat) — 15,30; 
18; 20.30.
O OGLINDA CU DOUA FEȚE : PACEA 
tare Hieroglifele pămîntului) — 11; 15,30;
e THERESE DESQUEYROUX :
15,30; 18; 20,30.
O BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : LIRA — 15,30; 
18; 20,30.
S JANDARMUL DIN SAINT TROPEZ — cine
mascop : VOLGA (completare Nicolae Labiș) — 
8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45,
SĂRII (completare Orizont științific nr. 
15,30; 18; 20,30.
• DILIGENTA : COSMOS
O INTRE DOI : COSMOS (completare 
„Dezvoltarea științei în România") — 
20,30.

FLACĂRA

(comple- 
18; 20,30.

RAHOVA

DRUMUL
1) -

Expoziția 
15,30; 18;

22,50
23,00

— Filmul artistic „Mi-am 
cumpărat un tată" — 
producție a Studiouri
lor sovietice.

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

concerte
La Ateneul Republicii Socia

liste România va avea loc astă 
seară, sub bagheta lui Jaromir 
Nohejl (R. S. Cehoslovacă), con
certul Orchestrei simfonice a ci
nematografiei. In program : 
Simfonia a Vil-a în re minor de 
A. Dvorak ; Concertul nr. 2 în 
do minor pentru pian și orches
tră de S. Rahmaninov. Solist : 
Dan Grigore ; Poemul simfonic 
„Moarte și transfigurație' 
R. Strauss.

Filarmonica de stat „George 
Enescu" prezintă la ora 20 în 
Sala mică a Palatului un con
cert de sonate. 
Leonora Geantă 1 
Florela Geantă la 
gram : sonate de 
thoven, Schubert 
Franck.

Interpretează 
la vioară și 
pian. In pro- 
Mozart, Bee- 

Câsar
Cum se vede, ședințele 

ale comitetelor, plenarele 
pot constitui o sursă de inițiative și 
rezolvări substanțiale. Nu totdeauna 
însă acestea sînt bine pregătite. Sînt 
cazuri cînd plenarele se convoacă

Sâptdmina viitoare pe ecrane

nou film despre LeninUn nou film despre Lenin

Personalitatea 
bogata activitate a lui 
Lenin constituie sur
sa de inspirație a fil
mului „LENIN IN 
POLONIA", distins 
cu premiul pentru re
gie la Cannes, 1966, 
care va fi prezentat 
in curînd 
premieră, 
producție 
lonă, în 
Serghei 
realizator 
filme 
chipul luminos al lui

și la noi, în 
Este o co- 
sovieto-po- 
regia lui 
Iutkevici, 

și al altor
care evocă

Lemn : „Omul cu ar
ma", „Iakov Sverd
lov" și „Povestiri des
pre Lenin". De astă 
dată, regizorul ne in
troduce in atmosfera 
anilor dinaintea pri
mului 
dial, 
afla 
acea 
care 
nența imperiului aus- 
tro-ungar: la Craco
via și în localitatea 
Poronin.

La baza scenariului 
scris de Evgheni Ga-

vrilovici și Serghei 
Iutkevici se află pe
rioada de la începu
tul primului 
mondial, cînd 
este arestat și 
la Nowy Târg, 
eliberarea din
soare, el părăsește Po
lonia, stabilindu-se in 
Elveția.

In rolul lui Lenin : 
Maksim Strauch; în 
rolul Nadejdei Krups- 
kaia: Ana Lisians- 
kaia.

Anchetă la comitetele

acestei ședințe, cu greu vei găsi vreo 
frază care să angajeze comitetul la o 
inițiativă concretă. De la plenara a- 
mintită „problemele bibliotecilor au 
mai fost discutate de cîteva ori — ne 
spune secretarul comitetului regional 
de cultură și artă, tov. Dumitru Ior- 
dache. în iunie, anul acesta, vom mai 
avea încă o plenară consacrată bi
bliotecilor". Necesitatea de a discuta 
atît de des aceleași probleme este o 
consecință a faptului că ședințele nu 
se soldează cu măsuri practice efi
ciente.

Comitetele de cultură și artă pot 
interveni -în toate domeniile activi
tății culturale dacă acționează ca fo
ruri de gîndire colectivă, unde se va
lorifică din plin competenta intelec
tualilor și experiența participanților. 
„La Craiova avem un colectiv care 
cercetează și culege dansurile cele 
mai valoroase din regiune. Recent 
s-a discutat și despre formarea altui 
colectiv care să studieze portul din 
diferite zone ale Olteniei", ne spune 
tov. D. Iordache. Posibilitățile de a 
valorifica competenta intelectualilor 
sînt însă mult mai mari. Discutînd 
cu un grup de artiști plastici din 
Craiova, am aflat că ei au în vedere, 
în săptămînile următoare, deplasarea 
în regiune pentru a cunoaște pe cei 
mai valoroși creatori populari ale că
ror produse ar 
prin magazinul 
plastic, ca o măsură de

aton populari ale că- 
putea fi distribuite 

local al Fondului 
______ ... . stimulare 
practică a artei populare. Aceste de
plasări ar fi pentru comitet, un prilej 
cît se poate de nimerit pentru a în
treprinde, cu ajutorul pictorilor, 
sculptorilor și al altor specialiști, un 
studiu din care să se tragă anumite 
concluzii, mai largi privind valorifi
carea creației populare.

Unele comitete de cultură nu sînt 
însă receptive la sugestii și iniția
tive. „Entuziasmat de succesul pe 
care l-a avut în regiunea Bacău, 
Festivalul teatrului folcloric, . m-am 
gîndit că ar fi util să desfășurăm o 
acțiune sistematică de valorificare a 
tradițiilor populare. Și în acest sens 
am propus comitetului regional de 
cultură și artă să organizăm o an
chetă etnografică. Dar nu am pri
mit nici un răspuns", ne spune tov. 
Traian Cantemir, șef de catedră la 
Institutul Pedagogic din Bacău. „Se 
duc demult discuții în legătură cu 
necesitatea unui cenaclu muzical, 
care să unească forțele muzicale din 
regiune, să le activizeze, să le va
lorifice în mod organizat în folosul 
vieții culturale locale", ne spune tov. 
Emil Zaborilă, directorul Filarmoni
cii din Bacău. Tov. Ștefan Georges
cu, pictor scenograf, ne semnala că 
„nici artiștii plastici din regiune nu 
sînt antrenați de comitet la rezol
varea unor probleme culturale de 
interes obștesc. Se vorbește de mult 
despre crearea unui cenaclu al ar
tiștilor plastici dar practic nu se 
văd rezultate".

Am întîlnit la Craiova, la Bacău, 
ca și în alte locuri, oameni de cul
tură care întreprind „pe cont pro
priu" studii privind diferite aspecte 
ale vieții cultural-artistice din re
giune, în domenii care țin direct de 
sfera comitetului de cultură și artă. 
Cîte rezervoare ignorate acum nu 
ar putea deveni surse importante 
de sugestii, păreri, concluzii care să 
constituie baza unor valoroase ini
țiative de mare eficiență în viața 
cultural-artistică a regiunilor.

Hotărîri judicioase
care mor in dosare

Mulți dintre participanții la an
cheta noastră remarcau faptul că o 
serie de inițiative ale comitetelor de 
cultură și artă rămîn nevalorificate. 
Nu există întotdeauna obiceiul de a 
se urmări ce se întîmplă cu măsu
rile propuse. „Avem o mulțime de 
monumente importante în regiune 
pentru care nu există nici un fel de 
material de popularizare care să 
poată fi pus la îndemîna vizitatori
lor, ne spune tov. Valeriu Grama, 
inspector la Comitetul regional de 
cultură și artă Oltenia. într-o ple
nară a comitetului, care a avut loc 
în 1965, s-a hotărît ca de materia
lele de popularizare să se ocupe în 
mod serios muzeele". Nu s-a mai 
urmărit însă și cît de serios au în
țeles conducerile acestor instituții 
să rezolve chestiunea. în trimes
trul I al acestui an trebuiau să fie 
gata expoziția permanentă de isto
rie pentru perioada secolul XIV — 
1877 ; reorganizarea completă a ex
poziției permanente de la secția 
„procesul lucrătorilor ceferiști și pe
troliști din iunie—iulie 1934“ ; orga
nizarea expoziției permanente de et
nografie la Casa Băniei; organizarea

din nou în 11 februarie 1967, dar tot 
nu s-a făcut nimic serios pentru se
lecționarea lor, deși mai e puțin pînă 
la deschiderea cursurilor. Aceasta în
seamnă că iar vor fi adunați în pri
pă așa cum s-a întîmplat în vară 
cînd din 160 de cursanți nu au venit 
decît 60 de persoane. Crearea unor 
cercuri de artă în care tinerii din 
sate să învețe de la creatorii popu
lari, organizarea sistematică a unor 
expoziții și expuneri la sate ar putea 
stimula cunoașterea și păstrarea va
lorilor artistice. Aceasta și urmărea ,. 
inițiativa comitetului. Dar ce s-a.. 
făcut ? S-a dat o circulară pentru 
descoperirea creatorilor populari ,și 
circulară a rămas.

Care mai este atunci rostul iniția
tivelor și hotărîrilor plenarelor co
mitetului dacă părerile care se ex
primă acolo, sugestiile care se fac 
sînt lăsate să moară în dosare ?

Ion CIUCHI

PREMIERĂ

TEATRALĂ

Joi seara a avut loc pe 
scena Teatrului „Barbu Dela- 
vrancea" din Capitală premie
ra piesei „Morișca" de Ion 
Luca, sub regia lui Călin Flo
rian.

Scrisă și jucată în 1936, co
media satirizează demagogia 
și șarlatania din mediul presei 
burgh.eze.

în rolurile principale au 
apărut : Cornel Gîrbea, Dorina 
Lazăr, George Bănică, Dimi- 
trie Dunea, Dominic Stanca, 
Dodo Iconomu, Adina Atana- 
siu-Poenaru.

(Agerpres)

Pe scena
Teatrului
de Opera
și Balet

Astă-seară, Teatrul de Oper< 
și Balet prezintă opera „Lohen
grin". Din distribuția spectacolu
lui fac parte Nicolae Florei, Oc
tavian Naghiu, Elena Dima, Do
rothea Balade, Ion Budoiu, Lu
cian Marinescu. Dirijor: Mircea 
Popă.

Spectacolul „Boema", care va 
avea loc mtine seară, va prilejui 
debutul lui Cornel Fînățeanu în 
rolul lui Rodolfo. Alți interpreți: 
Mihail Arnăutu, Alexandru Vîr- 
golici, Viorel Ban, Teodora Luca- 
ciu, Zoe Dragotescu. Va dirija 
Cornel Trăilescu.

Amatorii de balet au posibi
litatea să vadă duminică, la ma
tineu, spectacolul „Frumoasa din 
pădurea adormită", cu Alexa Me- 
zincescu, Sergiu Ștefanschi, Leni 
Dacian, Gabriela Danovschi.

în seara zilei de 16 aprilie, 
Teatrul de Operă și Balet prezin
tă, în reluare, opera „Răscoala" 
de Gheorghe Dumitrescu. Inspi
rată de romanul lui Liviu Re- 
breanu, această operă constituie 
O amplă frescă a răscoalelor ță
rănești de la care s-au împlinit 
recent 60 de ani. în distribuție: 
Ion Hvorov, Maria Crișan, Geor
ge Mircea, Valentin Teodorian, 
Nicolae Rafael, Constantin Ilies
cu, Mircea Buciu, Ladislav Ko
nya, Zoe Dragotescu, Maria Săn- 
dulescu. Dirijor: Constantin Pe- 
trovici.

10.

U-
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Vizita în România a directorului Programului
PLECAREA

ACAD. MIRON NICOLESCU 
ÎN U.R.S.S.

Acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socia
liste România, a plecat joi seara 
într-o vizită în Uniunea Sovietică, 
la invitația președintelui Acade
miei de Științe a U.R.S.S., acad. 
M. V. Keldîș. în timpul șederii 
sale în această țară, acad. Miron 
Nicolescu va vizita institute de 
cercetări academice și universita
re și va avea convorbiri CU Oa
meni de știință.

SOSIREA TOVARĂȘULUI 
GEORGE MACOVESCU 

DIN AUSTRIA

Joi s-a înapoiat în Capitală, ve
nind din Austria, George Maco- 
vescu, prim-adjUnct al ministrului 
afacerilor externe, care, la invita
ția secretarului de stat al Minis
terului Afacerilor Externe, Cari 
Bobleter, și a Asociației âustriace 
de politică externă și relații inter
naționale; a făcut o vizită în a- 
ceastă țară. La sosire, pe peronul 
Gării de Nord, au fost de față 
Vasile Gliga și Vasile Șandru, ad- 

■juncți ai ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E., precum și Johann Manz, 
ambasadorul Austriei la București.

VIZITELE
DELEGAȚIEI ECONOMICE 

A STATULUI IZRAEL
în zilele de miercuri și joi, dele

gația economică a statului Izrael, 
condusă de dl. Pinhaș Șapir, .minis
trul finanțelor, a" făcut- o călătorie 
în regiunile Ploiești și Brașov. Oas
peții au vizitat rafinăria Brazi și 
uzinele constructoare de -utilaj pe
trolier „1 Mai" dirt PloieștiȚ'uzinele 
„Tractorul "-Brașov, complexul tu
ristic Poiana Brașov și muzeele 
Bran și Peleș. Joi seara, delegația 
s-a înapoiat în Capitală.

★
Joi dimineața a plecat în Aus

tria o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, condusă de Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii, care, la invitația 
Uniunii Sindicatelor din Austria,

va face o vizită în această țară. 
Din delegație ‘mai face parte Pe
tru Despot, membru al Comitetu
lui Executiv al Consiliului Cen
tral.

★
Joi la amiază, Vasile Mateescu, 

președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Bucu
rești, împreună cu soția, a plecat 
spre Siria, unde va face o vizită 
la invitația guvernatorilor regiu- 
hilor Damasc și Kama.

•k
La Casa Prieteniei româno-sovie- 

tice din Arad a avut 10c joi după- 
amiază o manifestare prilejuită de 
sărbătorirea „Zilei cosmonauticii11 
în U.R.S.S. Despre zborul primului 
om în Cosmos și perspectivele ex
plorărilor' cosmice a vorbit lectorul 
universitar Tiberiu Toro, de la U- 
niversitatea din Timișoara. Parti- 
cipanții la adunare au Vizionat apoi 
un film documentar pe această 
temă.

(Agerpres)

Joi a sosit în capitală dl. Paul Gray 
Hoffman, directorul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
împreună cu soția. Oaspeții sînt în
soțiți de Raymond Etchats, repre
zentantul pentru Europa al Pro- 

1 gramului, și Guillaume de Spoel- 
‘ berch, asistentul special al direc
torului.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost salutați de Constantin Fli- 
tan, adjunct al ministrului atacă
rilor externe, ing. Mircea Voines- 
cu, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru problemele organizării 
muncii și producției și ale salari
zării, prof. David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, precum și de func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

în timpul vizitei, care va dura 
două zile, Paul Hoffman și persoa-

pentru dezvoltare
nele care îl însoțesc vor purta dis
cuții cu autoritățile competente ro
mâne interesate în cooperarea cu 
Programul Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare.

★

în cursul zilei, dl. Paul Hoffman 
și persoanele care îl însoțesc au 
fost primiți de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

Cu această ocazie, s-au discutat 
probleme ale colaborării dintre 
România și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare.

în aceeași zi, oaspeții au fost pri
miți de Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru pro
blemele organizării muncii și pro
ducției și ale salarizării.

Seara, ministrul afacerilor ex
terne. și soția au oferit un dineu 
în cinstea oaspeților.

Extinderea
realizări și

a-

perspective

Expoziții O.fl.I. peste hotare
îft cursul acestei luni, Oficiul Na

țional de Turism organizează pes
te- 'hotare alte trei expoziții care 
vor prezenta publicului imagini 
privind dezvoltarea turismului in 
țara noastră, precum și obiecte de 
artizanat și de artă populară ro
mânească.

Prima dintre acestea va fi des
chisă la Milano, în Italia, iar cele
lalte la Zagreb, în Iugoslavia, și la 
Linkăping, în Suedia.

Medie orară excelentă 
în prima etapă 
a „Cupei F.R.C."

V ft (f. ,.ț
"Cea" de-a 10-a ediție’'a tradițio

nalei . competiții cicliste pentru 
„Cupa P.R.C."' a început ieri pe o 
vreme favorabilă. Prima etapă, des
fășurată pe șoseaua București — 
Urziceni, de-ă lungul a 100 km, a 
prilejuit o dispută spectaculoasă, 
încheiată Cu o excelentă medie o- 
rară. Chiar de la plecare s-a rulat 
intr-un ritm susținut, care a fost 
menținut pină la sfirșitul etapei 
Victoria a fost decisă la sprintul 
final, unde bulgarul D. Koțev s-a 
impus in fața colegului său Ivan 
Bobekov, care a fost urmat de Ște
fan Suciu. Toți trei au fost crono
metrați în 2 h 15’36” (medie orară 
44,250 km). în același timp cu în
vingătorul au mai sosit în ordine: 
A. Savcev, A. Kirilov, C. Grigore, 
Gh. Moldoveana, lordanov, Ziegler, 
Gh. Suciu, 1. Ardeleana, Gabriel 
Moiceanu, V. Burlacu etc. Cel de-al 
doilea pluton, in care se afla și C. 
Dumitrescu (1), a sosit după aproa
pe 4 minute.

Astăzi de la ora 15, pe șoseaua 
București — Giurgiu (100 km) are 
loc cea de-a- doua etapă.

S P O R T
Campionatele mondiale 
de tenis de masă
Selecționata feminină a României, in turneul final

STOCKHOLM 13 (Agerpres). - 
Aseară la Stockholm, în cadru) 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă, s-au disputat ultimele în
tâlniri ale grupelor preliminare ale 
competițiilor pe echipe dotate cu 
cupele „Swaythling" și „Corbillon11 
Selecționata feminină a României 
a învins cu 3—1 echipa Suediei și 
s-a calificat în turneul final (Se
ria B) alături de echipele Ungariei, 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei. în

cealaltă serie (A) vor juca Japo
nia, Cehoslovacia, Anglia și R. D. 
Germană.

La masculin, echipa R. F. a Ger
maniei a învins, cu 5—3 echipa 
României și s-a calificat în conti
nuare. Iată seriile la masculin : 
A : Japonia, U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. F. a Germaniei; B : R. P. D. 
Coreeană, Suedia, Cehoslovacia Și 
Anglia.

Începînd de azi

Capitala găzduiește încă două 
competiții internaționale

După ce urcăm pe di
gul cu ajutorul căruia oa
menii au pus frîu revăr
sărilor rîului Osîm, pre
ședintele gospodăriei
gricole cooperative de 
muncă din Osnova, re
giunea Pleven, tov. Peter 
Atanasov, ne dă lămuriri 
despre sistemele de iri
gații construite aici, ca 
de altfel și în satele din 
apropiere.

în valea ce se deschi
de la răsărit de Osnova, 
cu cîțiva ani în urmă, pe 
mii de hectare, 
apele. Acolo se întind a- 
cum semănături și tarlale 
cu lucernă cît palma de 
înaltă, diguri trainice de 
pămînt apărînd aceste 
terenuri de revărsarea a- 
pelor Terenul a fost a- 
menajaf și pentru iriga
ții. Din loc în loc au fost 
săpate canale, pe care 
apa din rîu, absorbită de 
pompe puternice, ajunge 
pînă la plantele' ce se 
cultivă. în alt loc țăranii 
cooperatori au construit 
un baraj, în spatele că
ruia, din toamnă pînă-n 
primăvară, se adună 
700 000 mc de apă. 800 
de hectare din suprafața 
de care dispune coopera
tiva este irigată.’ Alte co
operative care au terenuri 
situate în valea rîului 
Osîm irigă în total 4 400 
de hectare. Nu departe 
de locul unde ne aflăm
— ne spune președintele
— s-a Construit lacul de 
acumulare Kameneț, în 
care se adună milioane 
de metri cubi de apă. 
Apele lacului irigă pă
mânturi cu o suprafață de 
peste 9 000 de hectare.

„Cultivăm cu lucernă 
280 de hectare — spune 
interlocutorul nostru. Din
tre acestea, vreo 230, iri
gate, ne dau tot atîta

bălteaU

masă verde cît 1 000 de 
hectare neirigate. Pe pă
mânturile irigate culegem 
cîte 5 000—6 000 kg po
rumb boabe la hectar. 
Irigațiile ne-au ajutat să 
asigurăm furaje din bel
șug pentru animale, să 
obținem mari cantități de 
legume, să sporim venitu
rile cooperativei. Anul 
trecut am vîndut statului 
2 milioane litri lapte, 300 
tone de cereale, 2,4 mi
lioane ouă, 16 000 kg. lînă 
și am realizat un venit

R. 
al 
de 

000

în regiunea Pleven 
ne-a informat tov. 
Țocev — secretar 
comitetului regional 
partid, sînt irigate 72
ha. Totodată, pe rîul Vit 
se construiește un impor
tant sistem de irigații care 
va cuprinde 62 000 hec
tare.

Tot la Pleven am vizi
tat uzina „Nlcola Vapța- 
rov", unde, printre altele, 
ni s-au arătat pompe 
pentru irigații — de la 
cele mai mici pînă la

DE LA TRIMISUL NOSTRU ÎN R. P. BULGARIA 
NICOLAE ENUȚA

de 1 700 000 leva. Venituri 
mari s-au obținut și din 
cultura legumelor",

Parcurgînd în acest9 
zile sute de kilometri pe 
șoselele Bulgariei, am 
văzut chiar în locuri unde 
nu te aștepți, pe platouri 
sau povîrnișuri pe care 
pînă departe nu zărești 
nici un rîu, suprafețe în
tinse de teren amenajate 
pentru irigații. Este vă
dită străduința țăranilor 
bulgari de a folosi cît 
mai gospodărește resur
sele de apă ca un mijloc 
eficient de sporire a pro
ducției agricole. în cursul 
discuțiilor purtate în co
operative, la Comitetul 
regional de partid Ple
ven, la Direcția econo
miei apelor din Sofia, ni 
s-a relatat că extinderea 
suprafețelor irigate este 
una din problemele im
portante ale dezvoltării 
agriculturii bulgare, că
reia organizdțiile de par
tid și organele de stat îi 
acordă o mare atenție.

cele cu un debit de 5 000 
litri pe secundă.

O imagine cuprinză
toare a eforturilor de
puse în R. P. Bulgaria 
pentru sporirea rodniciei 
pămîntului prin extin
derea irigațiilor, ne-a fost 
oferită la Direcția 
nomiei apelor din capi
tala țării. în fața 
hărți pe care sînt 
cate barajele 
mici, stațiile de pompare 
și suprafețele irigate, di
rectorul tehnic, Țanco 
Sobcev, ne-a vorbit des
pre rezultatele obținute 
și preocupările i 
în acest domeniu, 
arătat că din 
făcute, rezultă 
Bulgaria sînt 
de a iriga 3,2 
hectare din cele 4,8 mili
oane hectare teren arabil 
ale țării. Pentru ca posi
bilitățile să devină reali
tate este nevoie de un 
volum uriaș de muncă și 
de mari investiții. Pînă în 
prezent s-au realizat sis-

eco-

unei 
mar

inari și

actuale 
. El a 

cercetările 
că în R.P. 
posibilități 

milioane

teme de irigații pe_ o su
prafață de 
față de numai 37 000 cîte 
erau în 1944. S-au 
struit importante sisteme 
de irigații, cum este, de 
pildă, cel de la Topolni- 
ța, care irigă în regiunile 
Pazargic și Plovdiv peste 
60 000 de hectare.

Ce au adus economiei 
țării eforturile făcute pen
tru creșterea suprafețelor 
irigate ? Potrivit datelor 
ce ne-au fost prezentate, 
irigațiile asigură produc
ții de două ori, iar în u- 
nele cazuri de trei ori 
mai mari decît culturile 
neirigate. în medie pe 
țară porumbul irigat dă 
o producție de peste 5 000 
kg. boabe la hectar.

Pentru viitor se preve
de extinderea irigațiilor 
și adoptarea celei mai 
moderne tehnici în acest 
domeniu. Un mai mare ac- ■ 
cent se va pune pe con
strucția de conducte de 
aducțiune îngropate, ex
tinderea irigării prin as- 
persiune etc. Totodată va 
fi îmbunătățită exploata
rea sistemelor existente. 
Așa cum s-a arătat în do
cumentele celui de-al IX- 
lea Congres al P.C. Bul
gar, lărgirea continuă a 
suprafețelor irigate se 
impune în vederea obți
nerii unor rezultate maxi
me din îmbinarea celor 
doi factori — chimizarea 
și irigarea.

împreună cu dezvolta
rea mecanizării și chimi-. 
zării, extinderea continuă 
a suprafețelor irigate con
stituie un element de sea
mă în realizarea obiecti
vului stabilit de Congres 
— obținerea unei tot mai 
înalte productivități a 
muncii în agricultura bul
gară.

950 000 ha,

con-

NOUL MERS AL TRENURILOR

Unul din puținele momente de acalmie în pluton, surprins ieri, în prima etapă 
a „Cupei F.R.C.“,. disputată pe șos. București — Urziceni

Șah, în aula
Institutului
Petrol-Gaze

Aula Institutului de petrol 
și gaze (lingă sala Dalles) din 
Capitală va găzdui începînd 
de la 16,30 — întrecerile celei 
de-a 8-a ediții a turneului in
ternațional masculin de șah, 
organizat de federația română 
de specialitate.

Dintre concurenții străini 
care vor fi prezenți la acest 
turneu remarcăm pe marele 
maestru sovietic Vasiukov și 
pe maeștrii internaționali 
Fichtl (Cehoslovacia), Hen
nings (R. D. Germană), 
Pfleger (R.F.G.), Czerniak 
(Izrael) și Hăag (Ungaria).

Țara noastră va fi reprezen
tată de marele maestru inter
național Florin Gheorghiu, 
campionul României, maeștrii

internaționali Drimer (cîștigă- 
torul recentului turneu interna
țional de la Bognor Regis), 
Ghițescu și maeștrii Soos, 
Partoș, Ungureanu și alții.

Tenis, 
pe terenurile 
Progresul

Pe terenurile clubului sportiv 
Progresul din Capitală începe 
azi, la ora 14,30, întîlnirea 
internațională de tenis dintre 
echipele de tineret ale Româ
niei și U.R.S.S.

în primele două meciuri de 
simplu se vor întîlni : I. Santei- 
V. Kakulea și V. Marcu-A. 
Egorov. în meciul feminin se
lecționata orașului București- 
U.R.S.S. (tineret) vor avea loc 
întîlnirile : Dibar-Cealko și 
Horșia-Islanova.

Foto : M. Andreescu

I.

„Plapuma"
Există oameni care, în 

loc să analizeze cu simț de 
răspundere o anumită pro
blemă și să spună răspicat 
— cu siguranța pe care o 
dă competența — „da“ sau 
„nu", irosesc multă mate
rie cenușie în căutarea unei 
„plăpumi11 cu care să se 
acopere.

In industrie, ca și în ori
care alt sector, sistemul 
„plăpumilor11 este foarte 
dăunător și, de cele mai 
multe ori, duce la pier
deri însemnate pentru eco
nomie. Unii proiectanți, de 
pildă, au tendința de a fo
losi un coeficient de sigu
ranță exagerat. De ce ? A- 
ceasta este... plapuma lor. 
Documentarea aprofundată, 
studiile mai serioase cer 
eforturi. Plșpuma exa
gerării coeficientului de si
guranță simplifică însă si
tuația, acoperă superficiali
tatea în muncă. Iată și un 
caz concret. Stîlpii de inter
venție de 20 tone forță 
(masturi) au fost proiectați 
inițial din țeavă O.L.T.- 
65 cu grosimea peretelui de 
12 mm. Nouă ne-a părut 
exagerat. Revizuind proiec
tul, s-a constatat că „pla
puma" era prea groasă, de
oarece chiar țeava O.L.T.- 
45 cu peretele de 10 mm 
putea acoperi suficient co
moditatea lipsită de răs
pundere a proiectantului și, 
în plus, să ducă la însem
nate economii de metal. Un 
alt exemplu. Pentru turle 
de producție cu sarcina de 
60 și 100 tone forță, Minis
terul Petrolului elaborează 
STAS-ul 7211-65, cu data 
intrării în vigoare la 1 de
cembrie 1966, în care, prin
tre altele, se precizează că, 
cu acordul beneficiarului, 
pentru construcția turlelor 
de producție se pot folosi 
— și se recomandă — pră
jinile vechi de foraj puse

la dispoziție de către ba
zele tubulare ale Ministeru
lui Petrolului. In acest caz, 
materialul tubular livrat 
uzinei producătoare de tur
le (deci și uzinei noastre) 
va fi însoțit de un certifi
cat eliberat de furnizorul 
prăjinilor de foraj. Pină 
aici — toate sînt bune. Cînd 
a fost însă vorba ca. baze
le tubulare ale ministeru
lui mai sus menționat să 
asigure efectiv aceste pră
jini în condițiile arătate, 
cei cărora le incumbă a- 
ceastă răspundere au dat 
înapoi, în căutarea unei 
plăpumi convenabile. Și au 
găsit una : Oficiul de Stan
dardizare și Invenții le-a 
acordat, spre marea lor 
bucurie, o amînare pentru 
introducerea ' noului STAS 
pînă la 1 ianuarie 1968 ! 
Mă gîndesc însă că timpul 
trece repede și, tocmai în 
toiul iernii, în acel tîrziu 
ianuarie, ar putea rămîne 
din nou descoperiți...

După părerea mea, pen
tru a asigura calitatea co
respunzătoare a turlelor, 
există o singură soluție : 
să se ia măsuri pentru a- 
sigurarea prevederilor din 
STAS încă de pe acum, să 
nu conteze nimeni pe o 
nouă păsuire. (Nu mă du
miresc cum au putut s-o 
obțină și de data aceasta).

...Și încă o plapumă. 
Dosarul de inovații nr. 
35/1965 a fost trimis spre 
avizare Ministerului Petro
lului în toamna anului 
1965. Inovația propunea în
locuirea îmbinării prin ni- 
tuire cu fălțuirea tablelor 
de la barăcile metalice. 
Aplicată, ea ar fi adus 
uzinei economii de circa 
100 tone metal pe an. 
Pentru recompensarea ino
vatorului s-a cerut avi
zul principalilor benefi
ciari. S-a întîmplat însă ca

la montarea unei astfel de 
barăci în una din schelele 
Ministerului Petrolului să 
se producă un accident. 
Dar nu din pricina noului 
procedeu propus de inova
ție, ci pentru că nu s-au 
respectat normele tehnice 
de securitate. în loc să se 
analizeze cu competență 
și curaj cauzele accidentu
lui și să se ia apoi' măsuri 
organizatorice pentru înlă
turarea lor, ocolind răs
punderea, unii au etichetat

noul mod de îmbinare ca 
necorespunzător. Inovația 
nu a fost acceptată. Era 
mai simplu așa...

I-aș invita pe adepții 
plapumei să se dezbare de 
acest nărav al. acoperirii 
artificiale, în pofida căruia 
le poți prea lesne desco
peri... lipsa de răspundere.

Ing. Ilie ILIESCU 
directorul uzinei 
„24 Ianuarie" — Ploiești

„Bîrna“ din ochiul 
vecinului

Ca într-un mecanism, în 
orice proces de producție 
fiecare membru al colec-

nărui Cornel Vlădescu, de 
la sectorul AMC, de pildă, 
în loc să curețe electrozii

ce mare lucru, doi elec
trozi nu sînt costisitori. Ur
mările pe care le-ar fi a- 
tras nu mai pătrundeau 
însă în sfera lui de con
știință.

.Pînă'. la urmă, electrozii- 
au fost recondiționați, ca 
și optica tînărului cu pri
cina în ce priveșțe răspun
derea per.sonală în cele mai 
mici -amănunte ale acti
vității. . '

Dar'în relațiile de mun
că se •nașter în mod firesc, 
o interdependență de răs
pundere nu numai la ni
velul unor indivizi dispa-’ 
rați. ci și la nivelul unor 
colective, mai mici sau 
mai numeroase, din cadrul 
aceleiași întreprinderi. Ac
tul răspunderii îmbracă o 
formă colectivă mai cu 
seamă într-o unitate de 
tipul combinatului nostru, 
în care procesul de pro-

Colegiul Ministerului Căilor Ferate 
a aprobat noul mers al trenurilor de că
lători și marfă valabil de la 27 mai pînă 
la 30 septembrie 1967. Începînd cu a- 
cest an se vor elabora două grafice de 
circulație, unul de vară — valabil în 
intervalul de timp menționat mai sus -- 
și altul de iarnă, de la 1 octombrie la 
26 mai. ..

Viitorul grafic de circulație va cuprin
de o-seriei de îmbunătățiri-: înființarea 
de noi trenuri, legături mai bune în sta
fiile noduri cu garniturile de pe secțiile 
laterale, suplimentarea cu 2—3 sau mai 
multe vagoane a trenurilor de pe tra
seele cu trafic intens. Odată cu intrarea 
în vigoare a noului mers, vor intra în 
circulație trenurile rapide „Traian", care 
străbate distanța dintre București-Nord 
și Timișoara-Nord în 7 ore și 56 minute, 
„Transilvania" (București—Cluj în 7 

S ore și 31 minute), „Moldova" (Bucu
rești-Nord—lași în 5 ore și 29 minute) 
și „Tomis" (București-Nord—Constanța 
în 2 ore și 37 minute). Intre Timișoara și 

I Craiova va fi pus în circulație încă un 
tren rapid, precum și trenuri accelerate 
pe distanțele Deva—București și Cluj— 
lași.

De asemenea, se vor introduce trenuri

accelerate internaționale pe rufele 
Viena—Praga—Budapesta—Episcopia Bi
horului—Brașov—București-Nord—Man
galia și. Moscova^—Kiev—Vicșani—Bucu
rești—Ruse—Sofia.

in timpul sezonului de vară, între Ca
pitală și Mangalia vor fi în plus șase tre
nuri accelerate. De asemenea, se pre
vede înființarea trenurilor de persoane 
București—Videle și Brașov—Făgăraș. 
Totodată se vor prelungi cursele unor 
trenuri locale.

Pentru obiectivele industriale și eco
nomice mari, cum ar fi șantierele de 
construcții, combinatele și unitățile agri
cole socialiste s-au prevăzut marșrute 
tehnice și comerciale care ocolesc sau 
tranzitează fără prelucrare prin stafiile 
tehnice sau de triaj. In vederea ajungerii 
într-un timp cit mai scurt și în condiții 
optime a mărfurilor perisabile la desti
nație, s-au stabilit trasee specializate pe 
fiecare magistrală, iar pe restul liniilor 
trenuri directe de marfă. S-a reorgani
zat circulația trenurilor locale de marfă. 
De asemenea, s-a prevăzut un număr 
sporit de trenuri de colefărie formate 
din vagoane colective directe și cu des
cărcarea în trepte.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul 
estic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 12 grade la 
Mangalia și Constanța și 24 de 
grade la Baraolt. în București : 
Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Vîn
tul a suflat slab din est. Tem
peratura maximă a fost de 22 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 aprilie. în țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi 
locale în vestul țării. Vînt po
trivit din sud. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, iar maximele între 
14 și 24 de grade. în București : 
Vreme relativ frumoasă, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura ușor va
riabilă.

spre a ridica rentabilitatea 
combinatului. în legătură 

' cu aceasta, se desprinde 
însă și tendința, în unele 
cazuri, de a „pasa" altora 
răspunderea pentru defi
cientele ivite în procesul de 
producție. S-o luăm, de 
pildă, de la capătul fluxu
lui tehnologic, respectiv 

. secția confecții, pentru a 
urmări fluxul în sens in
vers. ca și mecanismul 
„pasării".

Care sînt cauzele bracu
lui la sacii dn hîrtie ? La 
fiecare fază de producție se 
dau drept cauze deficiente 
ale fazelor de producție an
terioare. La mașina de val
vă se dă vina pe cei care 
prepară cleiul, cît și pe cei 
care produc tuburile (sacii 
fără fund). în ochii celor 
de la mașinile de confecțio
nat tuburile, vinovați sînt 
tot cei care prepară cleiul,

La secția hîrtie, unii dau 
vina pe cei de la „fierbere", 
iar aceștia — pe cei de la 
„regenerare". Noroc că a- 
ceasta din urmă încheie 
fluxul tehnologic și-, ca ur
mare, cei ce lucrează aci 
întorc vina înapoi, spre cei 
de la „fierbere", cu care 
lucrează în circuit închis.

N-aș vrea să se creadă 
că aceste aspecte ar fi ca
racteristice activității com
binatului nostru. Nu ! Dar 
atunci cînd apar unele de
ficiențe în una sau alta din 
fazele procesului de pro
ducție. se mai găsesc la 
noi tovarăși care, în loc 
să-și vadă și propriile lip
suri, propria răspundere, 
răspunderea secției sau a 
sectorului în care lucrează, 
sînt tentați să vadă doar 
„paiul" sau „bîrna" din 
ochiul vecinului.

Am scris aceste rînduri, 
cu, intenția de a aduce o

tivului își are atribuțiile 
sale precis stabilite, așa fel 
îneît rezultatul eforturilor 
sale să se integreze pe de
plin în ansamblu. De aici 
și răspunderea personală a 
fiecărei „rotițe" de a se 
încadra în ritmul general, 
de a nu stînjeni mersul ce
lorlalte „angrenaje". Răs
punderea personală este o - 
obligație nu numai de or
din moral, de vreme ce 
contrariul ei duce la daune 
economice, uneori invers 
proporționale cu gradul de 
comoditate, de superficia
litate care le-a generat. Ti

de la silicometru, prin mij
loace chimice pentru a le 
ocroti suprafața lucioasă, 
(operație pe care o înde
plinește în mod curent, 
deoarece intră în atribu
țiile sale de muncă), a fo
losit șmirghelul. distrugîn- 
du-le stratul lucios. Elec
trozii au devenit astfel inu
tilizabili. Această faptă i- 
responsabilă. care în ulti
mă instanță ar fi dus Ia 
distrugerea unei instalații, 
a fost descoperită la timp, 
înainte de a se fi produs 
paguba. întrebat, tînărul 
nostru a dat din umeri :

ducție se desfășoară în flux 
tehnologic, în cadrul căruia 
fiecare secție și sector sînt 
dependente între ele.

Reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, 
creșterea productivității 
muncii. îmbunătățirea con
tinuă a calității produ
selor — sînt doar cîteva 
dintre preocupările noastre 
permanente, direcții în 
care am reușit să obținem 
unele rezultate bune. Mai 
sînt însă importante rezer
ve interne, de a căror valo
rificare ne preocupăm

dar și cei de la secția care 
fabrică hîrtia.

De ce cleiul, în viteza 
mașinii, mai stropește hîr
tia sau nu e constant în ca
litate, ceea ce duce, de a- 
semenea, la bracuri ? Cei 
care îl prepară răspund cu 
seninătate : numai rețeta 
este de vină...

modestă contribuție la co
rectarea opticii amatorilor 
de „pase" în ce privește 
răspunderea.

La'urenfiu POENARU 
secretar al Comitetului 
de partid, Combinatul 
de celuloză și hîrtie 
Suceava

Semnătura
Am cunoscut, zilele tre- tehnician la serviciul scu- 

cute, un om, Petre Voicu. ler-șef în uzina „Grivița

Roșie". De ce amintesc de 
el ? Pentru că, recent, și-a 
pus semnătura pe un bu
letin de lucru. Ce-i drept, 
indescifrabil, dar oricum 
și-a angajat prin hierogli
fele respective numele, ca
litatea de tehnician, con
știința. Buletinul însă, prin 
timpul de lucru acordat în 
mod exagerat, constituia o 
încălcare a celei mai ele
mentare normări a muncii. 
Pentru execuția unei ope
rații de rabotare a unei 
matrițe — lucrare efectuată 
de doi rabotori în 200 ore 
calendaristice — acorda cu 
generozitate 600 ore !

— Buletinul de lucru — 
fiind o piesă unică, deci 
fără normă tehnică — a 
fost întocmit înaintea exe
cuției lucrării ?

— Nu. După lucrare — 
mi-a răspuns Petre Voicu.

— Deci, dumneata cunoș- 
teai timpul înregistrat ?

— Da.
— Atunci de ce ai sem

nat un asemenea buletin ?
— Eu sînt disciplinat. 

Execut ordinele șefului de 
serviciu.

— Dar cu răspunderea pe 
care ți-o atribuie propria 
semnătură cum stăm ?

— ? ! ? (interlocutorul ri
dică din umeri).

— Semnătura te acuză de 
încălcarea legii.

— Garantează șeful de 
serviciu — ing. Ion Marin. 
E doar șef. Are greutate...

Din păcate, în urma in
vestigațiilor făcute, am 
aflat că nici semnătura in
ginerului Ion Marin nu era 
pusă acolo cu „greutate". 
La sesizarea organizației de 
partid, a șefului secției pre
lucrări mecanice vagoane 
(unde lucrează cei doi rabo
tori cu pricina) ing. Ion 
Marin și-a schimbat poziția 
asupra „prețului" sau a 
„prețuirii" piesei de cîteva 
ori. Mai întîi, a semnat 
pentru reducerea sumei, a- 
poi a revenit. De ce a re
venit ? I s-a muiat inima la 
rugămințile celor doi rabo
tori, care, la finele lunii.

au obținut un „cîștig" sub
stanțial, deși au lucrat atît 
de încet, îneît au pus pe 
ginduri pe colegii lor din 
atelier...

Cîteodată, colegilor de 
muncă li se cere părerea a- 
supra unui tovarăș sau al
tul. Oare fiecare cuvînt 
spus în asemenea împre
jurări nu constituie un act 
de mare răspundere ?

Ștefan Gheorghe este 
electrician. Din punct de 
vedere profesional, nimeni 
nu-i poate reproșa nimic. 
Și mie, la prima vedere, 
mi-a părut un om serios, 
preocupat de munca sa.

— Este un as în meserie 
— mi-a mărturisit locțiito
rul secretarului organizației 
de bază Marin Mezei si 
maistrul Anghel Călinescu. 
E conștiincios, harnic, se
rios în tot ceea ce face, 
respectuos.

Vorbeau despre el gata 
să pună „mîna în foc" — 
cum se spune. I-am crezut. 
Doar își asumaseră o răs
pundere.

Cînd, deodată, despre Ion 
Ștefan s-a aflat cu totul 
altceva :

— Bea foarte mult, își 
neglijează familia (are o fe
tită de 11 ani). întreține le
gături Imorale cu o femeie.

în fața unor asemenea 
acte, caracterizările de 
„răspundere" ale celor doi, 
care îi dăduseră un certifi
cat de cea mai bună pur
tare, s-au schimbat pe loc, 
„Da — au spus ei — ne-am 
înșelat". Dar oare simțul 
răspunderii poate îngădui 
atîta ușurință, atîta super
ficialitate în cunoașterea 
unui om alături de care 
lucrăm ani de zile ?

Alexandru TOMA 
membru al comitetului 
de partid — Uzinele 
„Grivița Roșie" — 
București
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Cabinetul grec 
în fața 
parlamentului

Astăzi, după o amînare ds 
48 de ore, guvernul prezidat de 
P. Kanelopoulos, lider al partidu
lui E.R.E., se va prezenta în par
lament cu scopul de a obține vo
tul de invesfitură. Potrivit ziarului 
„Ta Nea", guvernul nu va prezen
ta o declarafie-program, așa cum 
prevăd uzanfele, ci va da 'citire 
unui scurt comunicat guverna
mental în care va releva că’noul 
cabinet va încerca să treacă prin 
parlament proiectul de lege pri
vitor la schimbarea sistemului e-

CORESPONDENȚĂ 
DIN ATENA DE LA 
C. ALEXANDROAIE

lectoral proportional întărit cu sis
temul reprezentării proporționale 
simple — în cazul în care va ob
ține învestitura — și va fixa data 
alegerilor pentru 28 mai.

Presa de centru și sfînga con
sideră mai mult ca sigur că pre
mierul P. Kanelopoulos nu are 
încă mandatul de dizolvare a par
lamentului, iar presa de dreapta 
nu dezminte informațiile publica
te în acest sens.

Potrivit presei ateniene, toate 
eforturile întreprinse pînă în pre
zent de guvern în direcția asigu
rării majorității necesare obținerii 
investiturii parlamentului s-au sol
dat cu rezultate negative. în ! 
schimb a fost asigurată o majo
ritate parlamentară de ooozijie, I 
la care participă cinci partide, ma
joritate capabilă să respingă in- 9 
vestitura noului cabinet. în pre
zent se analizează propunerea ca I 
toate partidele de opoziție să I 
boicoteze dezbaterile parlamen
tului premergătoare votului de g 
încredere și să se prezinte doar 
în momentul votului. Cotidianul 
,,Ethnos" consideră că doar cîțiva 
deputaji ai partidelor liberal de
mocrat și național progresist de 
dreapta vor vota în favoarea în
vestiturii. Ziarele „Elefteria”, ,,To 
Vima", „Avghi", „Ethnos” și alte
le nu exclud posibilitatea încer
cării de formare a unui guvern 
de serviciu cu misiunea de a or- 
qaniza alegeri la data deja fixată. 
Partidele opozifiei au trecut la 
mobilizarea ■ maselor, organizînd 
mitinguri și demonstrații.

In acost context premierul 
P Kanelopoulos a declarat că 
s-ar putea ca guvernul să nu mai 
convoace parlamentul și că „ni
mic nu este sigur și nimic nu 
trebuie exclus pînă în ultimul 
moment’. Această declarație este 
interpretată de întreaga presa 
drept indiciu că în cazul în care 
guvernul va fi sigur că nu va 
ob)ine invesiifura, va lipi pe ușa 
parlamentului decretul de dizol
vare a forului legislativ.

încheierea vizitei delegației
C. C. al P. C. R. In Austria

Președintele I. B. Tito 
a primit pe 
ambasadorul român

ECRAN
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VIENA 13. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Joi dimineața, la sediul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Austria, au fost continuate con
vorbirile între delegația Comitetu
lui Central al partidului comunist 
Român, condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și o delegație a P.C. din 
Austria, alcătuită din Franz Muhri, 
președintele partidului, Friedl 
Furnberg, Alfred Ruschitzka, Franz 
Marek, Robert Dubovsky, Erwin 
Scharf, Maria Urban, membri ai 
Biroului Politic, și Heinrich Fritz, 
membru al C.C. al P.C. din Aus
tria. La încheierea convorbirilor, a 
fost aprobat Comunicatul, cu. pri
vire la vizita delegației C:C. al 
P.C.R. în Austria.

La prînz, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Gheor- 
ghe Pele, a oferit o masă în cinstea 
delegației C.C. al P.C.R. Au luat 
parte membrii delegației P.C. din 
Austria, care au participat la con
vorbirile de dimineață. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația C.C. al P.C.R. a plecat, pe 
calea aerului, spre patrie, fiind

însoțită la aeroportul Schwechat de 
Friedl Furnberg, 'Robert Dubosvky, 
membri ai Biroului Politic, Hein
rich Fritz, membru al C.C. al 
P.C.A. La plecare au fost de față 
ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Pele, și membri ai am
basadei.

BELGRAD 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și președinte al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, losip Broz Tito, l-a primit joi 
pe Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad.

A 20-a aniversare a Comisiei Economice a O.N.U.

pentru Europa
’0

erea ședinței festive
GENEVA 13. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: 

Joi a fost ultima zi a ședinței festive pentru aniversarea a două de
cenii de la înființarea Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.

Au luat cuvîntul numeroși con
ducători ai delegațiilor participan
te. Delegații Danemarcei și Olan
dei au insistat asupra necesității 
unei mai mari liberalizări a co
merțului Est-Vest, a dezvoltării 
schimbului de informații privind 
realizările în domeniile științei și 
tehnicii, precum și a turismului. 
Delegatul Ucrainei a propus crea
rea unui organ consultativ al Co-

misiei Economice pentru Europa 
pentru știință și tehnică.

Delegații Belgiei și Luxemburgu
lui au relevat însemnătatea unei 
mai active cooperări între repre
zentanții permanenți ai Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru Europa la 
Geneva.

Ședința festivă s-a încheiat prin 
adoptarea unei declarații.

Conferința O. S. A. de la Punta del Este

ÎNTRE NECESITAȚI REALE
Șl FĂGĂDUIELI UZATE

Înconjurată de un aparat de siguranță fără precedent, în locali
tatea balneară uruguayană Punta del Este iși desfășoară lucrările con
ferința președinților din țările O.S.A. (Lipsesc doar președinții bolivian 
și haitian).

în cea de a doua zi a conferin
ței a luat cuvîntul președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. El a adre
sat un apel țărilor latino'-ameri- 
cane să acționeze în vederea tra
ducerii în viață a unor „progra
me raționale de dezvoltare" pe o 
perioadă de zece ani și a promis 
că va cere Congresului S.U.A. „o 
contribuție substanțială", pentru a- 
cordarea unui ajutor în domeniul 
agriculturii, științei și tehnicii, să
nătății etc. Președintele Johnson 
nu a menționat cifra de 1,5 mi
liarde dolari propusă sub formă 
de ajutor suplimentar pentru ță
rile Americii Latine, conținută în 
mesajul pe care l-a adresat la 13 
martie Congresului S.U.A. în le
gătură cu aceasta, agenția U.P.I. 
arată că, înaintea plecării pre
ședintelui spre Punta del Este, Co
misia pentru afacerile externe a 
Senatului S.U.A. a refuzat să 
aprobe această cerere. La rîn- 
dul ei, agenția Associated Press, 
după ce subliniază că prin

cipalele cereri ale țărilor latino- 
americane se referă la acordarea 
unui tratament preferențial pentru 
produsele lor exportate în S.U.A. 
și la o ușurare a condițiilor de fo
losire a creditelor primite din 
partea Washingtonului, observă că 
în cuvîntarea sa „președintele nu 
și-a luat nici un fel de angajamen
te ferme". „Nu, există nici o sigu
ranță că promisiunile lui Johnson 
vor satisface guvernele latino-ame- 
ricane", menționează aceeași agen
ție.

în cursul ședinței plenare de joi, 
a luat cuvîntul președintele Ecua
dorului, Otto Arosemena Gomez, 
care a lansat un atac energic îm
potriva politicii Statelor Unite în 
America Latină. El a declarat că 
un număr de țări latino-america- 
ne continuă să aibă „divergențe 
profunde" cu S.U.A. în unele, pro
bleme importante, menționînd 
printre acestea exploatarea de că
tre marile monopoluri nord-ame- 
ricane a resurselor naturale din

CKESa

H Mari manifestații la Roma împotriva războiului dus de S.U.A

America Latină și relațiile comer
ciale dintre S.U.A. și celelalte țări 
ale emisferei occidentale. Ziariștii 
au notat faptul că președintele 
S.U.A. nu a aplaudat alături de 
ceilalți președinți cînd Arosemena 
și-a încheiat cuvîntarea.

La Punta del Este se discută e- 
forturile care ar trebui între
prinse pentru a elimina inegali
tățile uriașe dintre membrii 

O.S.A.

— încă un efort, drăguță!
Desen de Eugen TARU

SSBE Î3S

în Vietnam I 3 Tratativele
?; ‘4 v.

4 •’ V

anglo-vest-germane de la Londra Ii Masuri pentru prevenirea extinderii

„mareei negre" în
i. ; .....

Franța Hi La Aden a sosit un nou trimis special al guvernului britanic

Maniîestații Ia Roma de o amploare deosebită 
împotriva agresiunii americane în Vietnam au avut 
loc miercuri. La mitingul din Piazza Sant'Apostoli au luat cuvîntul de
putatul Lelio Basso, președintele Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, Enrico Berlinguer, membru al Biroului Politic și al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian, senatorul socialist Ferruccio Parri, 
Gino Bertoldi, membru al Direcțiunii Partidului Socialist Unificat, pre
cum și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. După miting, o co
loană masivă de demonstranți s-a îndreptat spre Via Veneto, unde 
se află ambasada Statelor Unite. A intervenit poliția, care a încercat 
să-i împrăștie pe demonstranți cu jeturi de apă. în cursul ciocnirilor 
au fost răniți 10 polițiști și un număr de manifestanți. Poliția a reținut 
30 de persoane. (Agerpres)

MADRID. Demonstrație împotriva agresiunii americane 
în Vietnam

„NU POT SA 
RAMIN PASIV, NI
CI SA MA ABȚIN 
SÂ IAU O POZI
ȚIE OSTILA CIND 
VAD CA ARE LOC 
UN RĂZBOI NE
DREPT" — a de
clarat pastorul 
Martin Luthei 
King, lider al 
populației negre 
din S.U.A. la Lor 
Angeles. El a ce
rut să se îmbine 
eforturile în lupla 
pentru egalitatea 
rasială cu lupta 
pentru curmarea 
războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL REPUBLICII FEDE
RALE A GERMANIEI, WILLY 
BRANDT, CARE SE AFLĂ ÎN- 
TR-O VIZITĂ OFICIALĂ DE 
TREI ZILE LA LONDRA, a avut 
miercuri și joi întrevederi cu pre
mierul britanic Harold Wilson, pre
cum și cu ministrul de externe 
George Brown. Surse autorizate 
britanice au anunțat că în timpul 
convorbirilor Brandt a dat asigu
rări interlocutorilor săi că guver
nul vest-german va sprijini even
tuala candidatură a Marii Britanii 
la Piața comună. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme vizînd re
lațiile Est-Vest (U.P.I.').

DELEGAȚIA MILITARĂ IUGO
SLAVĂ, condusă de generalul de 
armată Ivan Goșniak, secretar de 
stat pentru problemele apărării al 
R.S.F. Iugoslavia, care se află în 
vizită în R. P. Bulgaria, a fost pri
mită miercuri de Todor Jivkov, 
prim-secretar al -C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria.

REZULTATELE DEFINITIVE 
ALE ALEGERILOR MUNICIPALE 
DIN 11 COMITATE ALE ANGLIEI 
ȘI DIN ȚARA GALILOR confir
mă un avans net al conservatorilor, 
în defavoarea laburiștilor. Candi- 
dații conservatori înregistrează un 
ciștig de 66 de locuri, în timp ce 
laburiștii au pierdut 60. Conserva-

torii și-au asigurat pînă acum con
trolul în municipalitățile din comi
tatele Norfolk, West Sussex și Not
tingham. Alegerile' municipale, 
care au început luni, vor continua 
pină la sfirșitul săptăminii.

UN TRIMIS SPECIAL AL GU
VERNULUI BRITANIC, LOR
DUL SHACKLETON, MINISTRU 
FĂRĂ PORTOFOLIU, A SOSIT 
IERI LA ADEN. Inițiativa guvernu
lui englez a survenit după ce misiunea 
O.N.U. pentru Aden a părăsit subit, săp- 
tămîna trecută, acest teritoriu, acuzînd 
un boicot al activității sale din partea 
autorităților coloniale britanice.

( Reuter)

O SERIE DE MĂSURI STABILI
TE DE GUVERNUL FRANCEZ 
PENTRU A PREVENI EXTINDE
REA „MAREEI NEGRE" și a neu
traliza efectele negative ale aces
teia au fost anunțate de ministrul 
de interne al Franței, Christian 
Fouchet. Astfel, în următoarele 48 
de ore, peste 200 de nave militare 
și civile vor participa la acțiunea

„JUSTIȚIE" Miercuri, Pro- 
” 5 ' ces la curtea
cu jurr . din Montgomery (sta
tul Alabama — S.U.A.). A- 
cuzatul: Harvey • Conner. Vîr- 
sta: 57 ani. Profesia : Fost 
polițist. Cap de acuzare : 
La 20 noiembrie 1966 a lovit 
cu bastonul de cauciuc un tî- 
năr negru, James Earl Matley. 
Negrul- a murit. La interogato
riu : Da, -recunosc .că l-am 
lovit .în închisoare. Matley a 
căzut întins pe podea. Probe : 
Medicul legist a constatat la 
autopsie o comoție cerebrală 
puternică, dar n-a putut să 

- stabilească' formal dacă', de
cesul' se;.'.datora sau nu-, lovi
turii de baston.

Verdictul: Achitat... din lip
să de dovezi.

Zeița „justiției" e legată la 
ochi. Dar în Alabama poartă 
ochelari de un anumit fel ; 
prin ei un ucigaș apare ima
culat, dacă victima e un negru.

stabilească formal dacă: de-

PREMIU 
PENTRU 
MESAJ

Un cunoscut 
cercetător- j al 
operelor lui 
Stendhal, An- 
dră Strauss, a. 
înființat un nou , 

premiu literar internațional 
care să 
torului 
„Roșu 
este 
seze , _ __ ____
un, mesaj de respect 
cum a dorit Stendhal. Recent, 
la Paris, premiul a fost decernat 
pentru prima oară, scriitorului 
de origine franceză Pierre 
d’Harcourt pentru cartea sa 
„The Real Enemy" (Adevăra
tul dușman). Publicată în a- 
cest an într-o editură londone
ză, „The Real Enemy" este un 
roman autobiografic, a cărui 
acțiune se petrece în lagărele 
de concentrare naziste. Din ju
riu au făcut parte Andră 
Strauss, Andre Maurois, Paul 
Mousset, Yves Gandon și alte 
personalități literare.

poarte numele crea- 
nemuritorului roman 
și negru". Premiul 

menit să recompen- 
o operă „care aduce 

t uman".

CHARIOT - Charlie Cha
plin se identi- 

SUBIECT fic« cu. cine- matografia. 11 
cunoaștem ca 
actor, regizor, 

etc. Dar subiect

DE FILM
scenarist etc., 
de film ? Aflăm acum că prodi
gioasa carieră a marelui ci
neast va forma subiectul unui 
film intitulat : „Cel mai nostim 
om de pe pămînt". Producția 
casei Vernon Becker—Mel May. 
Comentariu — Douglas Fair
banks jr. Este o întreprindere 
temerară și de aceea specta
torii așteaptă cu emoție luna 
septembrie cînd este prevăzu
tă apariția pe ecrane.

împotriva poluării apelor teritoria
le ale Franței datorită scufundării 
petrolierului „Torrey Canyon". 
După cum a declarat ministrul 
francez, s-a hotărit, de asemenea, 
să.se renunțe la folosirea detergen- 
ților pentru neutralizarea petelor 
de petrol, întrucit aceștia prezintă 
riscuri prea mari pentru fauna și 
flora marină.

în fotografie : Un pescar francez 
strâbătînd o plajă inundată de va
lul de petrol de pe „Torrey Canyon"

STAREA SĂNĂTĂȚII FOSTU
LUI CANCELAR AL R.F. A GER
MANIEI, KONRAD ADENAUER, 
s-a înrăutățit, puterea de rezistență 
la boală a organismului său a slă
bit — anunță un buletin medical 
dat . publicității la Bonn. Konrad 
Adenauer în vîrstă de 91 de ani, 
suferă de o bronșită infecțioasă.

NOI INCIDENTE PROVOCATE DE PARTEA AMERICANA IN 
ZONA DEMILITARIZATĂ DIN COREEA. La Phenian a avut loc o 
conferință de presă în cadru] căreia Yang Moon So, șeful secției de 
presă a Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene, a comunicat 
că în noaptea de 12 spre 13 aprilie, partea, americană <a săvîrșit o nouă 
provocare gravă în zona demilitarizată. Personalul american a deschis 
focul împotriva părții R.P.D. Coreene, folosind mitraliere și alte arme 
automate, un aruncător de mine și un obuzier. în această situație, partea 
R.P.D. Coreene a deschis focul în scop de autoapărare, și a înăbușit 
atacul.

I

X 
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Ofensiva de primăvară — tradițională campanie de acțiuni revendicative ale 
oamenilor muncii japonezi — se desfășoară viguros în întreaga Japo-< 

nie. In fotografie: aspect de la o demonstrație din Tokio
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Relații economice Est-Vest
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Senatorul MORTON (republican din partea statului Kentucky), 
membru al Comisiei senatoriale pentru comerț, a declarat: „Comer
țul între Est și Vest trebuie să., constituie un element principal al po
liticii comerciale a Statelor Unite". Morton o declarat că guvernul 
S.U.A. trebuie să renunțe la îngrădirile impuse acum 20 de ani în 
comerțul cu țările socialiste. Președintele Comisiei senatoriale pentru 
comerț, MAGNUSON (democrat din partea statului Washington), a 
sprijinit propunerea senatorului Morton.

La rindul său, subsecretarul de stat al S.U.A., Nicholas KATZEN- 
BACH, intr-o scrisoare adresată Comisiei senatoriale pentru proble
mele bancare și monetare, a menționat că „S.U.A. ar acționa greșit 
dacă s-ar lipsi de posibilitățile reale privind îmbunătățirea relațiilor 
internaționale pe calea dezvoltării comerțului între Est și Vest".

ESRăspunzînd invita- 
®“ției societății „Im
perial Chemical Indus
tries" la 13 aprilie a 
sosit la Londra o dele
gație sovietică condusă 
de L. A. Kostandov, 
ministrul industriei 
chimice. în aceeași zi, 
în capitala Angliei a 
sosit o altă delegație 
sovietică condusă de 
F. F. Koziukov, locții
tor al ministrului in
dustriei cărbunelui al 
U.R.S.S.

^La Stockholm se a- 
flă în prezent o de

legație economică bul
gară condusă de Ava- 
kum Branicev, pre
ședintele Camerei de 
Comerț a R. P. Bulga
ria. Membrii delegației 
au avut convorbiri cu 
reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri suede
ze referitoare la posi

bilitățile extinderii co
merțului dintre cele 
două țări și sporirii 
volumului exportului 
bulgar în Suedia 
(B.T.A.).

E£! întreprinderea lu- 
“®goslavă de produse 
alimentare „Podravka" 
a încheiat recent un a- 
cord de cooperare în 
producție, pe timp de 
8 ani, cu firma vest- 
germană „A. Oetker", 
în baza căruia aceas
tă firmă va credita 
importarea de instala
ții de către întreprin
derea iugoslavă, pre
cum și pregătirea de 
specialiști în vederea 
producerii unor noi 
sortimente de produse 
alimentare. „Podrav
ka" va rambursa aces
te credite prin expor
tarea produselor sale.

gfflln urma convorbi
torilor care au avut 
loc la Varșovia între 
Ministerul Comerțului 
Exterior al Poloniei și 
Ambasada S.U.A. s-a 
realizat o înțelegere, 
conform căreia au fost 
modificate condițiile 
de rambursare a cre
ditului rezultat dirv^,»' 
cordul din 1964, pe 
baza căruia Polonia a 
achiziționat mărfuri 
agricole.

Pe baza înțelegerii 
realizate, care se re
feră la restul de 26 
de milioane de dolari 
care trebuie rambur
sați, Polonia a remis 
guvernului S.U.A. în 
ianuarie și aprilie 
1967 9 milioane dolari 
și va mai remite în 
perioada 1967—1976 o 
sumă în valoare de 7,6 
milioane dolari.

P. C. din Marea Britanie și aderarea Angliei la C.E.E.
Partidul Comunist din Marea Britanie a dat publicității cr bro

șură în care critică intențiile Angliei de. a adera la Piața comună. 
Integrarea Angliei în Comunitatea Economică Europeană, se arată în 
broșură, va duce la o dezorganizare a economiei țării, la sporirea șo
majului și la creșterea costului vieții. Acest act ar slăbi independența 
națională a Marii Britanii, redueîndu-i dreptul de a adopta hotărîri 
proprii în numeroase probleme, nu numai economice, ci și politice. 
Anglia va pierde avantajul sistemului tarifar preferențial, de care se 
bucură în comerțul cu țările Commonwealthului. Partidul Comunist 
menționează că această hotărîre ar mări și mai mult deficitul ba
lanței de. plăți. Marea Britanie, subliniază broșuri), trebuie să contri
buie la dezvoltarea comerțului cu toate țările lumii.

9 Ministerul britanic al comer- 
1 țului a anunțat joi că defi- 
I citul balanței comerciale a Angliei 

s-a cifrat în luna martie la 12 mi
lioane lire sterline, după ce în fe- 

Ibruarie se stabilise la un milion 
lire sterline. Se precizează că va- 

I loarea exporturilor a scăzut în 
martie cu 30 milioane lire sterline, 

Iiar cea a importurilor cu 24 mili
oane lire sterline, în raport cu 
luna precedentă.

!• Consiliu) Central al Băncii Fe
derale vest-germane, întrunit joi 
la Frankfurt pe Main, a hotărit re-

I ducerea taxei de scont de la 4 la 
sută la 3,5 la sută.

i e Un miliard de franci vor fi 
Icheltuiți în viitorii cinci, ani pen

tru- construcția de calculatoare e- 
Ilectronice în Franța. în acest scop 

a fost încheiat un contract între 
stat și un grup de firme electronice 
franceze. în viitorii ani, în Franța 

Ivor fi introduse calculatoare elec
tronice. atît în domeniul gestiunii 
comerciale și economice, cit și în

■ domeniul cercetărilor științifice și 
militare.

Tonaje record
Raportul anual publicat de 

„Lloyd’s Register of Shipping" 
(Administrația societății de 
navigație Lloyd’s) arată că în 
anul 1966 navele construite in 
lume au atins un tonaj total 
de 14,3 milioane de tone. Anul 
acesta cifra va fi depășită. 47 
la sută din tonajul mondial 
îl reprezintă construcțiile din 
șantierele japoneze — de două 
ori mai multe nave decît în 
Marea Britanie, Suedia și Ger
mania federală, luate laolaltă.

Capacitatea vaselor crește 
și. viteza devine mai rapidă.. E- 
xemple : petrolierul „Idemetsu- 
Maru" de 205 000 de tone și 
un petrolier de 275 000 de tone 
in curs de construcție. Pină la 
ce tonaj se va ajunge ? — se 
întreabă raportul „Lloyd’s".

SIRIA CERE 
REVIZUIREA A- 
CORDULUI CU 
COMPANIA A- 
MERICANĂ TAP- 
LINE. Guvernul 
Siriei a cerut com
paniei americane 
Tapline („Conduc
ta petrolieră trans- 
arabică") să-și tri
mită reprezentan
ții la Damasc pen
tru a începe cu 
autoritățile siriene 
negocieri în • ve
derea revizuirii a- 
ccrdului dintre Si
ria și companie, 
încheiat în 1952, și 
restabilirii dreptu
rilor Siriei, a a- 
nunțat postul de 
radio Damasc.

ÎN PREGĂTIRE:

„Procesul Contergan"
Procuratura din Aachen (R.F.G.) a încheiat pregă

tirile în vederea așa-numitului „proces Contergan".
Este vorba de procesul împotriva celor vinovați 

de fabricarea preparatului „Contergan" care, admi
nistrat mamelor în timpul sarcinii, a determinat mal
formații ale copiilor. Se apreciază că numai în 
R.F.G. numărul victimelor se ridică la 2 500—4 000. 
Plus 3 000—4 000 în alte țări.

Ancheta a durat șase ani. Au fost audiați circa 
1 000 de martori și 100 de experți. în fața comple
tului de judecată al tribunalului regional Aachen vor 
compare ca inculpați procuristul Herman Wirtz și 8 
dintre funcționarii firmei „Chemie Griinenthal".

în actul de acuzare, care are aproape 7 000 de 
file, se arată că un congres al medicilor, care a 
avut loc la Dusseldorf, a conchis că malformațiile 
noilor născuți se datorau acțiunii „Conterganului". 
Deși în 1960 s-a interzis vînzarea liberă a medica
mentului, el a mai fost distribuit timp de un an pe 
baza prescripției medicale. Capetele de acuzare: 
omor prin imprudență, rănire cu premeditare, încăl
carea legii privind circulația medicamentelor.
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