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Fabrica de confecții Oradea și întreprinderea minieră Barza

AȚI IDENTIFICAT REZER

TIMPULUI DE MUNCA?
CUM LE FRUCTIFICAT!?

In toate întreprinderile industriale se 
desfășoară o largă acțiune de organiza
re științifică a producției și a muncii, 
care are o însemnătate deosebită pentru 
ridicarea eficienței generale a activității 
economice. Un accent deosebit se pune, 
în cadrui acestei acțiuni, pe iolosirea 
completă și cît mai productivă a timpu
lui de muncă. Studiile și analizele între
prinse au scos Ia iveală resursele nefolosi
te încă in domeniul timpului de muncă, 
cauzele care mal determină irosirea iui, 
precum șl măsurile ce se cer luate pentru 
iructliicarea lor la maximum, în iolosul 
producției. Aceste analize au stîrnit un 
puternic ecou în masa largă a muncito
rilor, inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor, mobilizând inițiativa lor in 
Identliicarea rezervelor timpului de lu
cru și in folosirea lui cit mal eficientă. 
In dezbaterile multilaterale care au avut 
foc, colectivele dintr-o serie de între
prinderi au formulat propuneri valoroa
se menite să asigure înlăturarea tuturor 
„portițelor" de risipire a timpului de 
muncă, valorificarea lui completă și pro
ductivă, desfășurarea in condiții nor-
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Șantierul naval Galați. Al doilea mineralier de 12 500 tone „Anina" a fost lansat recent la apă
Foto : Agerpres

male a activității de producție. In alte 
întreprinderi analizele sint in curs.

Publicâm în pagina a IlI-a 
concluziile acestei anchete.
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Dejun oferit de tovarășul
Ion Gheorghe Maurer in cinstea
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în laboratorul.de înaltă tensiune de la uzina „Electroputere" Craiova Foto : M. Andreescu

De ce ignorafi cea mai 
complexă polivitamină- 
SPORTUL? ancheta socială

MAI ARE SPOR

TUL NEVOIE DE 

VREO RECOMAN

DARE ?
Pătrunzînd între hota

rele legendei, aflăm că în 
secolul IX î.e.n., Pitia.' 
preoteasa oracolului de la 
Delfi, recomanda exerciții 
fizice pentru tămăduirea 
bolilor, centru sănătatea 
poporului din Peloponez. 
Versurile lui Homer si 
Pindar, sculpturile lui Mi
ron și Policlet. dar mai a- 
les Jocurile Olimpice, care 
au durat în vechea Eladă 
12 secole, constituie si azi 
un strălucit exemplu al vi
talității sportului în lumea 
antică, al importantei cu 
care era privită cultura fi
zică, devenită obligatorie 
pentru tineret încă din vre
mea lui Solon (sec. VI 
î.e.n.).

Dar. după secole și mi
lenii. sportul mai este ne

cesar azi ? Din trecutul în
depărtat să facem un salt 
spre un viitor si mai înde
părtat. Un autor de litera
tură științifico-fantastică 
își imagina omul viitorului 
ca pe o ființă diformă, cu 
brațele si picioarele atro
fiate. în vreme ce capul și 
gura căpătau proporții ne
măsurate. Această viziune 
dantescă era explicată de 
autor prin dezvoltarea ne
limitată a tehnicii, care ar 
prelua toate eforturile fi
zice. ale omului, transfor- 
mîndu-1 într-un animal se
dentar. o moluscă fără altă 
activitate în afară de gîn- 
dire si hrănire.

Viziunea aparține. evi
dent. unui sceptic, unui au
tor care privește viitorul 
prin ochelari fumurii, dar 
inspirația sa nu e cu totul 
gratuită întrucît pornește, 
(aiungînd la absurd), de la 
constatarea mai caracteris
tică a progresului în so
cietatea modernă: maxi
mum de randament crea
tor prin minimum de efort 
(fizic. în primul rînd).

Intr-adevăr. specializa
rea și diversificarea unel

telor, de la bormașina e- 
lectrică pînă la întregi u- 
zine automate, extinderea 
mijloacelor de transport, 
de la lift la aeronava cu 
reacție, au început să re
ducă substantia] cantitatea 
de mișcare și de efort fizic 
a unor categorii tot mai 
largi de oameni. Concomi
tent, urbanizarea, aglome
rarea în așezări unde be
tonul șl asfaltul iau locul 
vegetației, iar industria și 
automobilele rarefiază oxi
genul si poluează atmos
fera. agravează— consecin
țele sedentarismului pu- 
nînd problema sănătății fi
zice și psihice a omului 
contemporan.

Există remedii ? Mai 
multe, dar se pare că cel 
mai bun, cel mai simplu si 
mai eficace remediu ră- 
mîne și cel mai vechi, des
coperit și verificat cu mi- 

s lenii în urmă : sportul.
Sportul, educația fizică, 

mișcarea în aer liber sînt 
astăzi mai necesare ca ori- 
cînd. tocmai pentru că se 
dezvoltă condițiile în care 
și muncitorul manual în
cepe să devină un om sta

tic. Dar exercițiul fizic de
vine un comandament, o 
datorie elementară, mai ales 
atunci cînd vorbim despre 
copii și tineret, întrucît 
sportul are un mare efect în 
dezvoltarea spirituală și tru- 
oească a individului.

UN ADEVĂR CARE 

SE UITĂ: SUPOR

TUL INTELECTULUI 

E FIZICUL

Pare de neînțeles, dar se 
mai găsesc părinți care își 
„feresc" copiii de exerci
țiile fizice. în multe scoli 
se manifestă tendința de 
evazionism, de sustragere 
de la orele de educație fi
zică și sport, invocîndu-se

Paul DIACONESCU

Capitala, cu populația sa numeroasă, 
are nevoie de cantități mari de legume. 
In decursul anilor, în jurul orașului s-a 
format o zonă legumicolă puternică, 
multe cooperative agricole și unele gos
podării de stat specializîndu-se în a- 
ceastă ramură de producție.

In această primăvară, piața Capitalei 
este mai bine aprovizionată cu legume. 
Este rezultatul măsurilor tehnice și or
ganizatorice luate de organele de spe
cialitate, a) muncii harnice a cooperato
rilor și lucrătorilor din gospodăriile de 
stat. Totuși, unele sortimente, în spe
cial verdețurile — spanacul, ceapa ver
de, salata — au apărut cu întîrziere, 
abia după 15 aprilie, în cantități insu
ficiente și în .unele cazuri de calitate 
necorespunzătoare. în mod firesc, con
sumatorii și-au pus întrebarea : de 
ce abia de la această dată benefi
ciem de vitamine în stare naturală, 
cînd acest lucru era posibil cu o 
lună în urmă ? Unii motivează că 
primăvara a fost rece. Este ade
vărat dar grădinarii au la îndemînă 
metode și mijloace pentru obținerea» 
unor producții mari și cît mai timpurii 
de legume, chiar și atunci cînd primă
vara este mai capricioasă. Situația în- 
tîlnită pe teren arată că în această 
direcție, continuă să dăinuie o carență : 
nerealizarea suprafețelor care urmează 
să fie cultivate cu legume de primă 
apariție și mai ales nivelul scăzut al 
agrotehnicii aplicate. Din această cau
ză, producția este mică și se obține 
cu întîrziere.

In articolul „Nerespectarea scaden
țelor poate avea repercusiuni în aprovi
zionarea cu legume a pieței", publicat 
în „Scînteia" din 2 martie a.c., se cri
tica faptul că în toamnă nu s-au reali
zat decît 3 400 ha din cele 5 000 ha 
prevăzute a fi cultivate cu verdețuri în 
cooperativele agricole. Intre acestea erau 
și unele unități din regiunea București 
și din comunele aparținînd Capitalei. 
Se sublinia, totodată, recomandarea 
Consiliului Superior al Agriculturii de 
a se semăna și planta verdețurile res
pective primăvara cît mai devreme, în
dată ce teremil permite. Scadențele au 
sosit. Ce arată situația de pe teren în 
ce privește producția de legume ?

In regiunea București, organele ,de 
specialitate au contractat cantitatea de 
978 tone spanac față de 940 tone cît 
se prevăzuse inițial. Din păcate, pînă 
la această dată nu s-au preluat decît 
185 tone. O situație asemănătoare este 
în comunele aparținînd orașului Bucu
rești, unde, după cum se apreciază la 
întreprinderea orășenească de valorifi
care a legumelor și fructelor, se vor 
realiza numai 500 tone din cele 914 
tone cît s-a contractat. S-ar putea spu
ne de ce atîta vorbă pentru „acest spa
nac" ? Nu trebuie uitat că această le
gumă ține piața mai bine de o lună de 
zile. Pe de altă parte, o mare cantitate 
este folosită la deshidratat. După cum 
am aflat de la Departamentul pentru

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a ofe
rit marți un dejun în cinstea de
legației guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă 
de Ninko Stefanov, președintele Co
mitetului pentru controlul de stat, 
și a delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, condusă de Leo
nid Fedorovici lliciov, locțiitor a) 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care se află în țara noas
tră cu prilejul celei de-a 90-a ani-

versări a cuceririi independenței de 
stat a României.

Au partiaipat Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnaraș, prim-vice- 
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de 
niștri, membri ai guvernului, 
juneți ai ministrului afacerilor 
terne și alte persoane oficiale.

Dejunul s-a desfășurat înt.r-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

Mi- 
ad- 
ex-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a adresat reginei Juliana o telegramă de felicitare cu pri
lejul zilei naționale a Olandei.

In răspunsul său regina Juliana a mulțumit președintelui Consiliului 
de Stat pentru felicitările primite.
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(Continuare în pag. a Il-a)

Ion HERTEG
Florea CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Impiesiile culese încă de la 
primele contacte cu Iranul, țară 
al cărei trecut milenar este bine 
cunoscut, sînt deosebit de bo
gate întemeiat ca un prim mare 
imperiu al lumii cu 2 500 de ani 
în urmă, statul persan, ce se în
tindea în acea vreme de la Indus 
pînă la gura Nilului și se mărgi
nea cu Marea Mediterană, Ma
rea Neagră, 
Și 
cut perioade 
rire 
Cirus, Darius 
decădere ca urmare a unor puter
nice lovituri primite de la Alezan- 
dru cel Mare sau Cezar, de la 
Genghis-han și Tamerlan. Persanii 
renășteau de fiecare dată din ce
nușa imperiilor zdrobite, menți- 
nîndu-și în mod remarcabil în
deosebi vigoarea culturală recu
noscută de milenii. Acest popor 
a dat lumii chiar și în vremea 
cînd țara zăcea în ruină poeți 
străluciți, scriitori și oameni de 
știință de renume.

In anii noștri Iranul, străvechea 
Persie, este din nou în atenlia 
lumii. Aceasta îndeosebi după ce 
în subsolul său s-au descoperit 
și a început exploatarea — la 
siîrșitul secolului trecut — a unor 
uriașe zăcăminte de petrol.

Efortul spre modernizare, con
tinuat și dezvoltat astăzi, este o 
caracteristică a activității guver- 

I' nului și poporului iranian. Acesta 
, a căpătat contururile unui pro- 
I gram vast care, așa cum spunea 

primul ministru Amir Abbas Hove- 
ida, a angajat țara pe calea unor 
transformări de fond, concretiza
te în reforma agrară care a avut 
drept rezultat eliberarea și îm
proprietărirea țăranilor, trecerea 
resurselor energetice și a păduri
lor în mîna statului, desfășura
rea unei vaste acțiuni de alfabe
tizare a populației și de îmbună
tățire a stării de sănătate și igie
nă etc.

înainte de orice, gazdele noas
tre ospitaliere au ținut să ne 
facă cunoștință tocmai cu a- 
ceste preocupări, pentru că așa 
cum ne spunea dl. Nikukhah, 
adjunct al ministrului informațiilor,

Oceanul

începînd

Marea Caspicâ 
Indian, a cunoș- 
de maximă înflo- 
de pe vremea lui 
și Xerxe, dar și de

I. CUMPANAȘU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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TEORIA CULPEI di)
3. Culpa in de Paul EVERAC

eligendo
Rămîne să examinăm în 

continuare celelalte două 
feluri de culpă : în a alege 
și în a controla.

Penfru valorificarea maxi
mă a capacităjii productive 
se cuvine, știe oricine, ca 
omul potrivit să muncească 
la locul potrivit. Dacă mun
cește la loc nepotrivit, știin
ța lui, cită o are, se scurge 
pe alături, rămîne improduc- 
tivă, iar munca pe care o 
face iese prost, cu randa
ment scăzut. Sînt amîndouă 
pagubele aicea : și „dam
num emergens* — faptul 
că munca merge cu randa
ment scăzut, și „lucrum ces
sans" — faptul că toată pre
gătirea lui, în care s-au in
vestii eforturi și bani, în ve
derea unui beneficiu publ'C, 
se duce pe apa sîmbetei. 
Pagubă dublă. Cu toate 
astea cazurile nu sînt rare, 
și presa le-a semnalai cînd 
agronomul lucrează în side
rurgie, silvicul în contabili-

fate, minarul în transporturi 
efc. Unii lucrează dedesub
tul calificării lor, în munci 
care nu cer specializare, și 
aici se produce o altă pier
dere. Mai sînt unii care lu
crează deasupra calificării 
lor, în posturi pentru care 
sînt nechemafi, și unde pa
guba p» care o produc e 
neîndoielnică. Unii sînt păs
trați în locuri unde nu dau 
randament, pe considerente 
umanitare, aljii pe conside
rente familiarista sau pe 
cine știe ce considerente. 
S-a semnalat și trimiterea în 
mod mecanic sau repetat la 
schimb de experiență In 
străinătate a unor cadre 
care, la întoarcere, s-au pro
filat în alte munci, nemai- 
fransmifînd nici un fel de 
experiență din cea pe care 
se bănuiește că ar fi adus-o
cu ei. Toate acestea sînt pa- / subiectiv, adică nepotrivirea 
gube. Se pune întrebarea : 
c»ne sînt cei care angajează 
pe siderurgist în industria 
textilă iau pe petrolist la 
Aprozar, sau trimit pe cutare 
la o perfecționare din care 
el se thfoarce ca dintr-o

croazieră de agrement, sau 
păstrează pe un ins vădit 
inapt la o muncă de tinete 
și răspundere ? Adică de ce 
și prin cine se face această 
gestiune păgubitoare e ta
lentului, capacității de mun
că, priceperii și calificării ? 
Directorul de întreprindere, 
conducătorul de unitate, co
lectivul de conducere sînt 
și gospodarii forjelor și re
surselor umane. Dacă se 
produce o pagubă la nivel 
de calificare sau de descalifi
care, ea se repercutează și 
în lucruri dar evident și în 
oameni. Cine a ales acești 
oameni î A alege oamenii 
și a-i forma este o răspun
dere, și nu dintre cele mai 
mici. Cînd se produce o pa
gubă evidentă, e ținut >n 
vedere în special factorul 
obiectiv, declanșator. Cel

dintre posibilitatea omului 
și necesitățile muncii, nepo
trivire care operează lent, 
în timp, rămîne uneori mai 
tn umbră. Iar pierderea 
cealalfă, capacitatea altcui
va, care n-a fost folosită

Integral, deși era utilă, a- 
ceea nu se contabilizează 
aproape nicăieri, pentru că 
de ea nu se mai răspunde. 
Se regretă cel mulf, dar nu 
se răspunde. Culpa „in eli
gendo" nu funcționează.

N-aș putea spune că un 
salariat se angajează ușu- 
ratec. El este cercetat cu 
oarecare scrupul, în special 
pe lucrurile care sînt ușor 
de relevat. Dar cercetarea 
randamentului lui, factor de 
prim ordin, esențial, se face 
uneori ulterior. Or, directo
rul a angajat în esență un 
copărlaș la eforful de renta
bilizare a întreprinderii lui 
și atunci trebuie să răspun
dă de omul pe care îl are 
acolo. Cointeresat la progre
sul întreprinderii, el trebuie 
să fie și răspunzător cînd în 
sectorul deficient a angajat 
un om nepotrivit sau cînd 
fine blocată o capacitate în 
eforturi mici și sterile. Răs
punzător nu în sens adminis
trativ, ci 
rialicește.

culpabil male- 
Și invers : cînd

») Vezi
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„Scînteia
6 mai.

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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FAPTUL
cîteva

DIVERS debil, 
a ve-

favo- 
pre- 
unor 
com- 
prin

mii de purtători ai 
G.M.A. într-o e- 
care nu exista « 
pistă pentru pro-

bunele tradiții
.1...... -7

între undiță 
și năvod

Nu este un caz izolat. Des
pre transportul produselor a- 
limentare in vagoane de în
grășăminte chimice s-a mai 
scris. Revenim. Unitățile co
merciale din Constanța au pri
mit de la întreprinderea de 
industrializare și desfacere a 
peștelui Tulcea un vagon cu 
7 400 kg pește. Surpriză: in va
gon peștele părea tăvălit prin 
făină, gata pentru tigaie. (Se se 
intimplase? Cei de la Tulcea 
au încărcat peștele intr-un va
gon în care se transportase su- 
perfosfat. (Voia să-l ingrașe?). 
Deocamdată, vinovatul (G.F.R.- 
ul sau l.I.D.P.-Tulcea?) tace 
ca peștele. Cu undița nu faceți 
nimic, nu prinde momeala/ 
Aruncați năvodul. E mai sigur.

® "H ® Jiedilitare

Brașovul — unul din cele mai fru
moase, mai pitorești orașe ale țării 

întotdeauna și 
bună gospodă- 
întrecerea pe 
cîteva rînduri

Invitație
în ziua de 28 aprilie, el, șeful 

de coloană de la auto
baza Bocșa (Banat), a dat u- 
nui grup de 3 șoferi (Marin 
Caplea, Oprea Oprică, Ilie 
Fota) o basculantă de 5 tone 
să se plimbe cu ea pînă la Dă- 
buleni (Oltenia). Și în contul 
autobazei, băieții s-au plimbat 
au autobasculanta pînă la 4 
mai (7 zile) sute de kilometri. 
Aveau și foaie de parcurs în 
regulă (seria AX 001494) sem
nată de șeful eoloanei și con
trasemnată de șeful autobazei. 
Lipsea.o singură semnătură: a 
controlului financiar intern. 
Este valabilă și post-operato- 
rie. Poftiți, tovarăși, semnați I

încotro, 
Fănică ?

Un om cu o roabă trece pe u- 
fifă. Și în roabă,, o capră moartă. 
„Unde-o îngropi, Fănică 7” N-o 
îngrop încă. O duc la sfat. E asi
gurată la ADAS. Șî cei de la 
sfatul popular trebuie să vadă că 
a murit, n-am făcut-o pastramă.

Așa se obișnuiește în comuna 
Vînători (Pașcani). Și-a dat ob
ștescul sfîrșit dumneaei oaia, ca- 

vifica — o plimbi pe drum 
statul popular) cu toată pom

pa. E dispoziție. Nu se duce ve
terinarul la fața locului, lese tova
rășul de la șfat pe trepte, și zice 
sfrîmbînd puțintel din nas;'„E 
moartă, Fănică I 1ngroap-o iute și 
vino să-ți pun ștampila*.

De-o muri o vacă, cum o duci, 
Fănică î

Toată 
încrederea!

Astăzi urmează ca executorul 
judecătoresc să pună în aplicare 
decizia civilă privind evacuarea 
familiei Haita (București, Intrarea 
Polonă 5) din locuința ce i-a fost 
repartizată legal. Familia respecti
vă locuia într-o cămărujă. Prin e- 
liberarea unei camere corespunză
toare, la etaj, S.G.L. al raionului 
1 Mai a emis un ordin de repar
tizare pentru familia Haita, lată 
însă că un alt colocatar, care are 
locuinfă bună (el și sofie) cere in
sistent... extindere, deschide ac
țiune și cîștigă. Și azi urmează ca 
executorul să procedeze la „trans
ferul” familiei Haita (bărbat, sofie, 
copil) în camera ce o ocu
pase mai înainte, lărgind pen
tru dumnealui, omul cu trecere, 
spafiui locuibil. Un aci de nedrep
tate comis în humele dreptății 7 
Sperăm că acesta nu-i totuși ulti
mul cuvînt al Justifiei.

Sfîrsif*
Vasile Putianu, educator la 

Grupul școlar al Combinatului 
siderurgic Galați, invita aproape 
în fiecare zi elevii la film. Rula 
chiar în. școală. Dintre filmele 
prezentate, 37 au rulat ilegal, 
fără aviz de programare și acte 
de distribuire. Doar cu acordul 
lui Ștefan Burdușel, gestionar la 
magazia de filme a orașului Ga
lați. încasările — 14 806 lei 
— au fost împărțite frățește. 
Nu se certau niciodată. Probabil 
nici cînd își vor primi pedeapsa 
nu se vor certa. Sau va cere unul 
o parte mai mare ? N-am crede.

»5

Gazde bune
Stellan Constantin (cu 5 con

damnări) și Antonie Antonov 
(mai modest, numai cu 2) fă
ceau vizite, deși nu erau in
vitați, unor cetățeni onești din 
Timișoara, exact atunci cînd 
gazdele lipseau de acasă. Cu
prinși de plictiseală, încărcau 
în valiză bani, bijuterii și alte 
obiecte mici, dar cu valoare 
mare. Și iată așa, încurcînd 
(distrați 1) orarul vizitelor 
permise, au intrat inoportun în 
11 locuințe. într-a 12-a au dat 
de gazde. Amabile și îndato
ritoare, gazdele l-au recoman
dat călduros la miliție. Și atît 
de mult le-au plăcut tovarăși
lor de la miliție noile cunoș
tințe, îneît nu se îndură să le 
lase să plece. Stau șl acum 
acolo. S-au întins la vorbăl

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIJA 
Ștefan DINICA

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I— a fost apreciat 
pentru tradiția sa de

Irire. De altfel, în 
țară, el s-a situat în 
pe locuri fruntașe.

Iată însă că pentru 
Ide mai multă vreme 

calnici ori vizitatori — felul în care 
arată astăzi multe sectoare ale aces- 

Ituia sub aspectul gospodăririi și 
mai ales al acțiunilor de salubritate 
și înfrumusețare a devenit de neîn
țeles.

INici în primăverile trecute brașo
venii n-au avut motive să fie prea 
mulțumiți de starea străzilor și a 

I trotuarelor. Dar în acest an, topirea 
zăpezii le-a dezvăluit un tablou greu 
de imaginat. De la Dîrste la Barto
lomeu, de la Uzina Rulmentul și 

Ipînă la Pietrele lui Solomon, stră
zile principale arătau ca scurmate. 
Din această cauză, în unele zone

I transportul a fost serios stînjenlt, iar 
pe alocuri chiar vremelnic întrerupt. 
Conducătorii orașului au găsit repede

Io explicație : ..Străzile sînt vechi, nu 
au o fundație destul de rezistentă, 
traficul este deosebit de intens". In

■ privința structurii străzilor, într-ade
văr așa stau lucrurile: multe din ele 
sînt foarte vechi și nu au o fundație 
corespunzătoare traficului actual. Dar 
explicația degradării lor brusce, în 
numai cîteva luni, trebuie căutată 
mai ales în întreținerea defectuoasă. 
Ultima iarnă, de exemplu, a fost bo
gată în zăpadă. Deși încă din august 
1966 s-a întocmit un plan cu măsuri 
concrete, care să asigure evacuarea 
operativă a zăpezii și combaterea a- 
lunecușului. căderea zăpezii i-a gă
sit cu totul nepregătit! pe cei de la 
I.C.B. S-a aoționat cu întîrziere și 
Ineficient. Tasată de autovehicole. 
zăpada n-a mai putut fi evacuată cu 
mijloace mecanice sau manuale. S-a 
recurs atunci la sare. Din situația 
existentă la I.R.C. (întreprinderea de 
reparații și construcții) reiese că în 
această iarnă s-au depus pe străzi 
150 tone de sare, cantitate de 25 ori 
mai mare decît cea folosită în iarna 
1964—65 I Și ce s-a întîmplat ? Ne- 
fiind umplute cu bitum, apa s-a in-

■ filtrat printre rosturile dintre calu
puri,--pînă Ia fundație, pe care a în
muiat-o. Iată deci ■ cauza hîrtoapelor 
și denivelărilor survenite_pe multe 
din străzile 
str. Lungă etc.) 
de circa 25 de

La degradarea 
an a străzilor a 
factor : lucrările de întreținere și 
reparații de slabă calitate, efectuate 
anii trecuți pe multe din arterele 
orașului. Aceasta este de altfel cauza 
care a facilitat și deteriorarea unor 
străzi asfaltate cum sînt Bulevardul 
Lenin, Calea Bucureștiului (parțial) 
etc. Deși întregul oraș are aspectul 
unui șantier din cauza străzilor des
făcute. pretutindeni se lucrează fără 
documentație, fără deviz, munca este 
defectuos organizată, fără o concep
ție clară și un plan bine stabilit 
Procedura defectuoasă de lucru nu 
permite urmărirea cheltuielilor pe 
străzi, iar banca nu efectuează nici 
un control asupra sumelor plătite. 
Toate acestea fac să nu se poată 
cunoaște nici măcar cu aproximație 
volumul și valoarea lucrărilor ce ur
mează să se efectueze în continu
are, se cheltuiesc 
importante. Există 
execută lucrări 
în fiecare an și 
Am aflat, între 
are nici măcar 
specialitate, iar 
fac inginerul Mihai Imbrea, șeful sec
țiunii de gospodărire comunală, și in
ginerul Tiberiu Olaru, ambii ingineri 
silvici. Poate ar fi bine ca experiența 
orașului București — pare-se încă 
insuficient generalizată — să fie a- 
plicată șl la Brașov, in sensul ca pe 
cît mai multe artere de qirculație să 
se execute lucrări definitive, pe in
frastructuri. betonate, care să su
porte un trafic intens, de lungă du
rată.

Să ne oprim acum asupra unei 
alte laturi a gospodăririi orașului: 
curățenia. Cutreierînd în aceste zile 
unele cartiere ale Brașovului, întîl- 
nești nu puține aspecte care Impre
sionează neplăcut: străzi nemătu
rate, grămezi de gunoi neridicate de 
multe zile, hiitil împrăștiate de vînt, 
garduri aplecate într-o rînă, spații 
verzi distruse.

...Poposim pe Calea București. Pe 
locul unde odinioară se afla o fabri
că de cherestea se întinde un mai
dan în toată regula. Tot atît de ne
plăcut Impresionează și depozitele 
O.C.L.-ului și T.R.V.A.-ei, niște ba
răci părăginite, existente în această 
zonă. Numai la doi pași se află piața 
cartierului ; dar nici ea nu este mai 
arătoasă și mai îngrijită.

Cartierul Steagul roșu. Aici ș-au 
dat în folosință peste 6 000 de aparta
mente, un adevărat orășel. Construc
torul a înaintat mult spre răsărit. 
Dar urmele șantierului — gropile de 
var — au rămas. în jur, resturile 
unor foste depozite de materiale de 
construcții supără și ele impietînd 
asupra frumuseții noilor construcții.

Ne aflăm tntr-un alt cartier nou 
al orașului, cartierul Primăverii. 
Deși ultimele blocuri s-au dat în 
folosință cu 4 ani în urmă, spatiile 
dintre ele nu sînt amenajate nici 
astăzi. Abia acum se lucrează la a- 
menajarea căilor de acces, dar dacă 
lucrările vor continua în ritmul de 
pînă acum, este greu de crezut că 
vor fi terminate mai curînd decît în 
10 ani.

Din inițiativa sfatului popular re- 
I gional, au fost întreprinse unele ac

țiuni în vederea amenajării și înfru
musețării intrărilor în oraș. Aseme
nea lucrări s-au executat .în special 
Ia intrarea dinspre București. între 
Timiș și Brașov. Dar șî în acest caz 
gospodarii s-au oprit la jumătatea 
drumului. Așa. de pildă, prima ima
gine pe care o sesizează cel care vine

cei ce cunosc 
Brașovul — lo-

pavate (13 Decembrie, 
însumînd o distantă 
kilometri.
accentuată din acest 
contribuit și un alt

lneficlent sume 
străzi unde șe 

de reparații aproape 
tot nerepara,te rămîn. 
altele, că I,R.C.-ul nu 
un singur inginer de 
recepția lucrărilor o

*!>•' W 
dinspre Sf. Gheorghe este aceea 
unor gropi de 
dinspre Făgăraș 
sie neplăcută.

Brașovul este 
care natura s-a 
generoasă. Locurile pitorești care-1 
înconjoară și care pornesc chiar din 
zona centrală constituie puncte de 
destindere pentru localnici și de a- 
tracție pentru oaspeți. E firesc deci 
ca amenajarea și înfrumusețarea a- 
cestora să stea în atenția gospodari
lor. Din păcate însă, locuri ca Tîm- 
pa, Dealul Cetățuii, Dealul Melcilor, 
Valea Răcădăului etc. sînt aproape 
lăsate în părăsire. Aleile care urcă 
spre Tîmpa sînt neamenajate și pe 
alocuri deteriorate. Accesul prin par
tea de țăsărit. cel mai spectaculos, 
este mult îngreunat de lipsa trepte
lor și a balustradelor, care s-au stri
cat de multă vreme. Chiar sus, la 
Poiană. îndeosebi în preajma stației 
telefericului, terenul este neamena- 
iat. prost întreținut, nu s-a plantat 
un arbust sau o floare.

Cele mai multe din deficiențele 
care se manifestă în gospodărirea 
orașului nu sînt noi. Nu o dată ele au 
fost sesizate comitetului executiv de 
către cetățeni si deputați. s-au ridi
cat în sesiunile sfatului popular, s-au 
analizat în ședințele comitetului exe
cutiv, multe au fost chiar „prinse" în 
decizii ale sfatului popular 
nesc. Totuși, ele au rămas 
vate. Vina principală revine 
tulul executiv. în activitatea 
se manifestă — în această 
— superficialitate, formalism. Măsu
rile luate în cadrul sesiunilor 
și ședințelor de comitet executiv, 
deși multe înscrise în decizii, cu 
termene fixe, n-au fost urmă
rite. De fiecare dată, cu prile
jul unei noi ședințe de comitet exe
cutiv, se constata că unele hotărîri 
sau măsuri n-au fost duse la înde
plinire. Atunci ele erau trecute din 
nou în decizii și situația se repeta. 
Așa se face că probleme ca amenaja
rea intrărilor dinspre Făgăraș, Bran 
sau Sf. Gheorghe, amenajarea tere
nurilor din fata atelierelor de auto
motoare, construirea unui trotuar pe

a
gunoi, ' iar intrarea 
lasă și ea o impre-

unul din orașele cu 
dovedit deosebit de

orășe- 
nerezoi- 
comite-

căruia 
privință

strada Zizin au fost înscrise în pla
nul de înfrumusețare a orașului încă 
în 1965. Aceeași soartă au avut-o și 
alte hotărîri și planuri de măsuri, 
cum ar fi: stabilirea locurilor de afi- 
șaj, crearea unei stații de incinerare 
a gunoaielor, amenajarea de spatii 
verzi și straturi cu flori pe drumul 
Brașov — Poiana Brașovului, regle
mentarea circulației mașinilor apar- 
tinînd șantierelor de construcții (care 
murdăresc străzile), repararea și pu
nerea la punct a unor utilaje care 
zac de multă vreme defecte în cadrul 
I.C.B. etc și multe, multe altele.

Comisia permanentă de resort ar 
fi putut aduce o contribuție prețioa
să la ridicarea nivelului de gospo
dărire a orașului și lichidarea defi
ciențelor existente. Din păcate, con
tribuția ei a fost minimă, mani- 
festînd o slabă combativitate fată de 
ineficacitatea activității comitetului 
executiv în această privință. Temati
ca problemelor de 
cupat în ultima 
noră, iar studiile 
dovedit fără efect, 
putea să fie altfel, 
ședințe era însuși 
înlocuit al f.C.B.

Președintele comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc, to
varășul Gheorghe Dumitrescu, a 
vizitat un mare număr de orașe de 
peste hotare. Vorbește cu mult inte
res și competentă despre cele vă
zute. Dar ce a ciștigat Brașovul în 
urma acestor vizite 7 Deocamdată, 
nimic mai mult decît comandarea 
unui schi-lift. E cam puțin I

Orașul Brașov are toate condițiile 
să redevină în scurtă vreme unul din 
orașele cele mai bine gospodărite. 
Aici, există și tradiție, și oameni ini
moși. Totul este ca sfaturile populare 
regional și orășenesc să manifeste 
mai multă inițiativă și exigentă în a- 
ceastă privință, să mobilizeze. într-o 
mai mare măsură organele în sarci
na cărora cade gospodărirea și în
frumusețarea orașului, deputății și 
prin ei masele largi de cetățeni.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

care s-a o- 
vreme este mi- 
întreprinse s-au 
De fapt nici nu 

de vreme ce pre- 
directorul recent

tuirile locale. Conducerea 
școlii nu acceptă nici măcar 
ideea unei soluții de com
promis — folosirea sălii 
pentru ambele scopuri, in- 
vocînd perspectiva unor o- 
cupații mai serioase ca : a- 
menajarea unui laborator 
pentru studierea limbilor 
străine etc.

Nimeni nu poate nega 
importanța metodelor mo
derne de studiu, nimeni nu 
are intenția de a diminpa 
cîtuși de puțin însemnăta
tea celorlalte materii în 
contextul programei de în- 
vățămînt. dar în discuțiile 
purtate am simțit că se 
creează o falsă, o artifi
cială antinomie între edu
cația fizică și celelalte o- 
blecte, că se stabilește o 
greșită scară a valorilor, 
în care educația fizică e 
așezată la periferia preo
cupărilor. în unele școli ru
rale — școala din Peci- 
neaga e o excepție — di
rectorii 
norma 
ore de 
tru că 
ore expediate ușor

stanța. De la activitatea 
sportivă de club trebuia 
făcut saltul la activitatea 
sportivă de masă. întrucît 
nici performerii și nici re
cordurile. oricît de nume
roase ar fi ele, nu pot da 
măsura sănătății fizice a 
unei națiuni. Vorbele fru
moase. declarațiile gratuite 
despre sportul de masă nu 
ne pot ajuta cu nimic. în 
Constanta au fost declarați 
zeci de 
insignei 
pocă în 
singură
bele respective... Bineînțe
les că atragerea tineretului 
la sport ne interesează în 
primul rînd, dar n-ar tre
bui să uităm nici adulții, 
oamenii între 25—45 de ani 
al căror sedentarism 
rizează îmbătrînirea 
matură și apariția 
maladii ce ar putea fi 
bătute sau amînate 
sport".

Cunosc părinții efectele 
binefăcătoare ale sportu
lui ? Am ascultat cu plă
cere părerile tov. Gheorghe 
loan, șef de serviciu la 
C.E.C.-Dobrogea. tatăl unui 
elev în clasa a Xl-a, mem
bru în echipa de baschet a 
școlii. „Am pornit de la 
ideea că un copil care face 
sport are o preocupare în 
orele libere. Mă refer la 
sportul organizat, și nu la 
jocurile încropite pe străzi 
ori pe maidane, nesuprave
gheate de nimeni, lipsite de 
disciplină, de. igienă etc. 
Dacă sportul ■ are vreo, in
fluență asupra învățăturii ? 
Am să dau un exemplu : 
toti componenții echipei de 
baschet care au absolvit în 
anul trecut Liceul nr. 2 au 
intrat cil succes în învăță- 
mîntul superior. Evident 
că asta depinde foarte mult 
de părinți, de profesorii de 
educație fizică, de climatul 
educativ în care se desfă
șoară programul de antre
nament. Dar sportul are 
efecte cu mult mai impor
tante și mai adînci, pe 
care le-am urmărit direct

pretexte sub care se as
cund, în multe cazuri, con
cepții greșite despre rolul 
important al sportului în 
dezvoltarea copilului și a- 
dolescentulul. Iată 
explicații:

„Copilul meu e 
după o oră de sport .. 
nit răcit acasă" (Maria Ro- 
bescu. casnică, mama unui 
băiat de 12 ani).

„Fetita mea are un pro- 
gam destul de încărcat.,

afară de școală învață 
acasă pianul" și o limbă' 
străină. De altfel, am ob
servat că educația fizică o 
obosea peste măsură" (Au
gustin Petrescu, tatăl unei 
eleye/în clasa a IlI-a).

„Nici eu n-am făcut sport 
și, slavă domnului, nu su
făr de nimic. Mie să-mi 
știe matematică și fizică, 
că asta ti întreabă la exa
mene". (Mihai Receanu. 
maistru forjor, tatăl unui 
băiat în clasa a VIII-a).

Din 10 părinți ai căror 
copii sînt scutiți de orele 
de educație fizică. 1 a in
vocat teama de îmbolnă
vire sau accident, 3, debi
litatea și oboseala copiilor; 
6 Importanta materiilor 
pentru care copiii trebuie 
să aibă mai mult timp de 
pregătire.

în afară de larghețea și 
lipsa de răspundere cu care 
unii medici eliberează cer
tificate de scutire, se 
levă cu putere optica 
formată a unor părinți. 
Cultura fizică, cred aceș
tia, nu are nici un rol în 
dezvoltarea copiilor lor, ba 
chiar, dimpotrivă, consti
tuie un soi de obstacol în 
pregătirea lor intelectuală, 
le „fură" timpul de învăță
tură. îî îndeamnă spre 
„zburdălnicie" și ocupații 
facile.

Există o falsă tendință, 
pozitivă în intenție, spre 
intelectualizare. spre aglo
merarea elevilor cu preocu
pări alese, 
elită. ~ 
zuri 
sînt justificate, unii 
fiind înzestrați cu 
și calități ‘ 
situații, 
puține, e 
modă, de 
bism.

— Pare 
mă vedere,' 
încercări de 
la orele de 
am întîlnit 
rural, ne relatează Romu
lus Zaharia, șeful secției 
sport-turism a Comitetului 
regional-Dobrogea al U.T.C. 
La liceul din Topraisar 
după un consult medical de 
specialitate. aproximativ 
50 la sută din posesorii de 
scutiri medicale s-au dove
dit a fi perfect anti pentru 
educația fizică. Motivele 
invocate de părinți sînt di
verse. reflectă o „teamă", 
dacă se poate spune așa. de 
aer si de efort, precum si 
goana după medii generale 
foarte bune, indiferent dacă 
nota la educația fizică ar 
putea,.’.eventual, să le strice.

~ în toate cazurile, 
există o infinitate de | 
texte, se pornește de 
greșeală de principiu, 
nume se uită faptul 
suportul intelectului 
fizicul, afirmă dr. 
Pădureleanu din 
Asimilarea noilor 
ale științelor și a . 
lor legate de acestea, 
cesitatea tot mai imperioa
să de a cunoaște limbi 
străine, deprinderea de a 
cînta la un instrument, etc. 
fac parte din cultura tînă- 
rului de azi, sînt. părți in
tegrante ale unui 
spiritual complex, 
de însăși 
vietîi moderne. Dar, 
ner. savant, profesor 
muzician, spirit genial sau 
muritor de rînd. omul e 
îmbinarea a două elemen
te : suflet și trup, psihic și 
fizic. între care există o 
strînsă corelație, o strictă 
interdependentă.

Anticii cunoșteau acest 
adevăr. Unul din marii fi
lozofi al Greciei, Platon, își 
trage numele de la activi
tatea sa din tinerețe în 
palestre și gimnazii (,.pla- 
tos" însemna „lat în spe
te"). Iar Sofocle șl alti gîn- 
ditori șl artiști n-au 
nici el străini de sport. E- 
poca modernă înregistrează, 
de asemenea, numeroase 
exemple de cărturari și ar
tiști. care alături de noble
țea gîndirii și a creației au 
pus în. tinerețe noblețea, cu 
nimic mai prejos, a sportu
lui.

Cea mai
re- 
de-

I

complexă

își completează 
de învătămînt cu 
educație fizică pen- 
sînt mai „comode", 

prin
TIPUL

SPORTIVULUI

a-

polivitaniină
„subțiri", de 

Dacă, în unele ca- 
eforturile părinților 

copii 
talente 

deosebite. în alte 
și nu cele 
vorba doar 
un gen de

mai 
de o 
sno-

pri-curios la o
dar asemenea 
evazionism de 
educație fizică 
$i în mediul

SPORTUL
în evoluția fiului meu. în 
urmă cu cîtiva ani îi cam 
lipsea voința, ambiția de a 
duce pînă la capăt proble
mele de matematică, era 
cam lasă-mă să te las. Ei 
bine, sportul l-a făcut să 
devină mai dinamic, mai 
activ, mai combativ, aș pu
tea spune chiar și în ce 
privește învățătura. A des
coperit. voluptatea finali
zării. Totodată, s-a dezvol
tat la el spiritul de echipă, 
simțul /colectiv. înțelegerea 
intr-ajutorării, cu alte cu
vinte. trăsături morale 
care mă bucură mai mult 
decît victoriile sportive sau 
notele din catalog".

trimiterea copiilor 
gea în curte, sau 
crarea unor teme 
materii.

CEI CARE

SPORT" IN

cu min- 
prin lu- 
la alte

„MC

TRI

BUNE SAU IN FA

„întrebat cu alt prilej ce 
model mi-am ales în viată, 
amintește acad. Nicolae 
Teodorescu, decan al fa
cultății de matematică de 
la Universitatea-București, 
am dat un răspuns care a 
surprins pe interlocutorii 
mei, pentru că mi-am
Ies ca model de urmat nu 
o personalitate celebră 
tipul sportivului. Cum s-a 
cristalizat, ce a determi
nat această alegere ? Am 
fost un mare amator 
sport, mai exact, de 
bal, am apărat „culorile" 
Bucureștiului în reprezen
tativa de juniori, ceea ce 
nu m-a împiedicat, evi
dent, să mă dedic încă din 
adolescentă marii mele pa
siuni : matematica. Pentru 
mine tipul sportivului con
stituie un model etic, etica 
celui ce joacă deschis, Care 
acceptă și promovează în 
toate împrejurările vieții 
„jocul" direct, confrunta
rea liberă, fără ocolișuri, 
fără strategii ipocrite, fără 
lovituri „sub centură". în 
al doilea rînd. tipul spor
tivului reprezintă pentru 
mine omul stăpîn pe sine, 
echilibrat, dezvoltat multi
lateral, plin 
de voință ; 
care știe să 
cum știe să 
tinde mereu 
șească învățînd din înfrîn- 
geri nu resemnarea, ci spi
ritul de luptă, tinzînd toată 
viata spre biruința telului 
propus".

■Ar

Ancheta noastră nu pca- ( 
te și nici nu și-a propus să 
epuizeze toate aspectele, 
diverse și multiple, ridi
cate de practicarea spor
tului și a culturii fizice pe 
scară largă. Deci. în loc de 
Concluzii încheiem cu 
cîteva sugestii mai impor
tante, spicuite de-a lungul 
discuțiilor.

în familie, prin influenta 
dirigintilor. a lectoratelor 

.. .’ " ' Părinți,
să se prevadă în bugetul 
de timp al școlarului mai 
mult sport, educație fizică, 
turism etc.

în școală, regulamentul 
și programele să sublinieze 
mai energic importanța și 
obligativitatea desfășurării 
orelor de educație fizică, 
să se mărească numărul a- 
cestor ore la clasele I—IV, 
adică la vîrsta cînd se for
mează deprinderile de bază 

' și se modelează mai ușor 
trupul și caracterul copilu
lui. Secțiile de învătămînt 
ale sfaturilor populare, di
rectorii de școli să studieze 
posibilitățile de îmbunătăți
re a condițiilor în care se 
desfășoară educația fizică.

în noile cartiere, proiec- 
tanții ar putea prevedea, 
în afară de zonele verzi o 
zonă destinată viitoarelor 
terenuri sportive. Eventual, 
se pot crea cluburi sportive 
pe cartiere, (bazate pe acti
vitatea obștească a profeso
rilor de educație fizică din 
școlile învecinate), cluburi 
care să promoveze sportul 
de masă, să atragă copiii 
și tineretul la acțiuni dc 
cultură fizică.

în esență, aspectele rele
vate cu prilejul anchetei 
pun în prim plan problema 
atitudinii fată de cultura 
fizică. Sportul trebuie pri
vit cu alti ochi, raportat la 
sănătatea și vitalitatea în
tregii națiuni ; ca factor de 
dezvoltare biologică și psi
hică ; ca o componentă im
portantă în educația com
plexă — fizică 
tineretului.

ci

de energie si 
omul 

piardă 
cîștige, 
să se

corect, 
la fel 

care 
depă-

ȚA TELEVIZORULUI
— Evoluția explozivă a 

științelor îi determină pe 
unii oameni să creadă că 
ne îndreptăm spre o eppcă .. .. . .
de hipertrofie a intelectu- . și comitetelor de 
lui — afirmă medicul Mir
cea Pădureleann. E ade
vărat. dar tocmai această 
dezvoltare impetuoasă a in
telectului. a efortului psi
hic îmi dă convingerea că 
omul modern trebuie să 
fie. si va fi cu siguranță, 
un „hommo sportivus". Să 
ne înțelegem însă, „hommo 
sportivus" nu înseamnă 
nici sportiv de performan
tă și nici suporter. cele 
două categorii atît de cu
noscute în care se împarte 
astăzi așa-zisa „lume a 
sportului".

„Hommo 
seamnă cu 
e o noțiune 
se îmbină cu esteticul, sub 
semnul echilibrului si al 
perfecțiunii, atribute pro
fund umane prin definiție. 
De altfel, concepțiile mo
derne în medicină, concep
țiile psihosomatice, sînt, 
de fapt, reluarea unor idei 
hippocratice. care 
dezvoltarea omului 
un tot armonios, 
perfecțiunea nu se 

decît în baza 
fizice și morale

dis-

fost
so-

si morală a

Bă- 
află 
care

sînt.
dese sînt, în 

ședințele și consfă-

punct de vedere 
sală de gimnastică

nrofil 
impus 

complexitatea 
ingi- 

sau

sportivus" în- 
totul altceva, 
în care eticul

MENTALITATEA

(urmare din pag. I) superioare,tulul, făcui din prea multe evidenfe, 
rapoarte, dări de seamă — al căror in
teres e limitat — șl dintr-o puricare 
excesivă a documentelor contabile 
pentru a pune de acord diverse re- 

uneori 
minufioase pînă la confuzie, a fost pe 
bună dreptate denunțai. Umflarea apa-

lucrurile merg bine, se cuvine răsfrîntă 
materialmente tn activitatea lui șl a- 
ceastă dovadă a unei ‘bune alegeri a 
echipei. Fiindcă a face o'bună echipă; T glementări 'și subreglemenlări, u 
un bun colectiv, este poate cea dintîi'' • -
grijă și cel mai mare merit al unui 
conducător de întreprindere. Răsplata 
și desdăunarea pot întări un a.semenșa 
șimj selectiv și evita printr.-o alegere 
riguroasă pierderi importante de capa- 
ciiăfi de muncă.

■si 
pre
ia o 
si a- 

că 
este 

M.ircea 
Capitală, 
cuceriri 

profesii- 
ne-

/ff ȘCOALĂ

O comparație între 
centele pe care le 
scutirile medicale la 
licee din Constanța 
bește de la sine. La 
Mircea cel Bătrîn 
mativ 14 la sută din elevi 
lipsesc motivat de la orele 
de educație fizică în baza 
scutirilor medicale. în vre
me ce la Liceul nr. 2 pro
centul. acestor elevi ajunge 
la 6 la sută.

La Liceul nr. 2, în afara 
echipelor sportive consti
tuite. toti elevii au acces 
cîteva ore pe zi la teren. 
Ia sală, la echipamentul 
sportiv. în afara progra
mului propriu-zis de edu
cație fizică ; în timpul ier
nii a fost amenajat aici un 
patinoar natural cu reflec
toare și muzică : profesorii 
de specialitate și conduce
rea școlii verifică exigent 
certificatele medicale, 
cută cu părinții.

La Liceul Mircea cel 
trîn terenul sportiv se 
într-o reamenajare ___
durează de multă vreme 
orele de educație fizică se 
desfășoară într-o sală Im
provizată unde aproximativ 
80 de elevi au la dispoziție 
98 metri patrați. Liceul po
sedă o sală care, inițial a 
fost destinată culturii fizice, 
iar mai tîrziu transformată 
în sală de festivități. Festi
vitățile sînt. bineînțeles, 
rare, mai 
schimb.

pro
ofing 
două 
vor- 

liceul 
aproxi-

privesc 
ca pe 
întrucît ' 

poate 
să- 
de-

realiza 
nătătii 
pline".

„Din 
cial o
într-o școală e tot atit de 
necesară ca și laboratorul 
de fizică sau de stiinte na
turale. consideră medicul 
Ramon Valentin, de la ca
binetul de medicină sporti
vă al Policlinicii din Con-

efieaee jl Ieftin, cînd al menirea asia, 
e; în condițiile moderne, o culpă. 
Dacă se produce undeva o pagubă, e 
semn fie că paza, controlul n-a func
ționat, a lipsit, (le că s-a încurcat în 
propria Iul abundență. Superconfrolul 
e o carență, ca și Jipsa de control. Dar 
pe cînd lipsa de control poate fi stri

cutare sau cutare 
trativă, sau pur și 
cere îmbunătățirea unei situații stin
gheritoare. Atunci el se adresează cu 
încredere forului superior, tutelar, re- 
latînd faptele neplăcute și cerînd un 
control. Controlul vine într-adevăr, 
dar se întîmplă cîte o dată ca primul

împrejurare adminis- 
simplu de a dori și

4. Culpa

in vi

TEORIA CULPEI
Necesitatea controlului e indiscutabi

lă și nu mai trebuie argumentată. O 
sumă de pierderi se pot evita cu un 
control serios.

Numeroase luări de euvînl oficiale/ 
numeroase materiale publicistice bu 
subliniat necesitatea unei mobilităfi 
sporite în administrarea bunurilor, a 
unei simplificări a eșafodajului de pre
vederi și dispoziții profilactice în fa
voarea unui spirit gospodăresc mai 
eficace Un anumit bucherism ai confro-

ralului de evldenjă șl control In anu
mite sectoare a condus pînă la formu
larea hîtră dar nu lipsită de oarecare 
temei „unul cu sapa, doi cu mapa”.

Ca și celelalte sectoare ale econo
miei și viefil publice, controlul se cere 
să fie simplu și eficace. Întreprinderi 
mari particulare funcționau cu doi-trei 
contabili și eîjiva maiștri, iar controlul 

'„.nu ‘era în suferință, în schimb economia 
da cheltuieli era sensibilă. Controlul 
costa puțin.

A nu supraveghea bine, simplu,

Euiiă precis celui ce avea datoria să 
fie vigilent — și poate deci conduce 
la desdăunare —, excesul de control 
îmbucătăjește răspunderea, o abstracti
zează. Cel care controlează în condi
țiile în care va fi imediat răscontrolei 
de un altul va privi numai părficica și 
forma, „acoperindu-se" el însuși. Pro
gresul cere însă eficientă, nu acoperire 
formală. O. sută de sape la o singură 

mapă I
Uneori, Interesele cîfe unui cetățean 

îl pun în sifuajia de a se ș'm|‘ lezai de .

îndreptătiri (căci cine lucrează 
îndreptățire, fie și iluzorie ?), și 
dată echitatea controlului se în- 
aplecîndu-se pe o parte. Con-

pe care îl ia drept marior să fie însuși 
cel reclamai. Acesta explică lucrurile 
din punctul lui' de vedere, găsind tot
deauna 
fără o 
dinfr-o 
doaie,
trolul fiind unilateral, plîngerea nu duce 
prea departe și vor trebui multe reve
niri și apeluri, ca să se întreprindă o 
cercetare echitabilă. Tot timpul scurs, 
toate eforturile suplimentare sînt pagu-

be. Sesizarea autorităților 
delegarea unei comisii, rapoartele, cer
cetările, referirile la controlul anterior 
înseamnă cheltuieli. Cine le suportă 7 
în mod normal ar trebui să le suporte 
nu administrația, nici partea vinovată 
(aceea va răspunde în mod 
pentru ceea ce I s-a găsit în sarcină), 
ci agentul sau organul care avînd me
nirea să controleze n-a făcut-o într-un 
mod judicios. Control înseamnă tot
deauna și ascultarea celeilalte pSrfi 
(audiatur et altera pars). Și ferirea ei, 
cînd ceea ce relatează e adevărat, de 
urmările mîniei administrative a pîrîtu» 
lui. Controlul e un bun public, un ofi
ciu apărînd legalitatea populară, și 
culpa în a controla poate crea pre
judicii care se cer desdăunate. Con
cluziile unui control sînt angajante 
materialicește pentru cel ce controlează.

Avîntul construcției tn țara noastră 
este Impetuos și lucrurile care îl stin
gheresc se împuținează mereu. Alături 
de o conștiință 
lurilor pe care 
lor ce decurg 
inferesării și > 
aplicai consecvent 
vieții noastre publice, 
să-și dea roadele pentru binele obștesc.

material

foi mai înaltă a idea
le servim și a sarcini- 
din ele, principiul co- 
desdăunării materiale, 

în toate direcțiile 
nu va întîrzia

I
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AȚI IDENTIFICAT REZERVELE NEFOLOSITE 
ALE TIMPULUI DE MUNCĂ ? ancheta economică

Prin preluarea schim
bului „din mers" am 
cîștigat timp prețios 
pentru producție

Primele patru luni de 
.ctivitate din acest an 
-au încheiat la uzina 
LAMINORUL DE TA- 
»LA“-GALAȚI cu toți 
idicatorii realizați. S-au 
vrat, peste plan, 790 tone 
e tablă. Demn de subli- 
iat este faptul că, față 
■s anul trecut, s-a asign
at un ritm constant al 
ctivității, nu numai pe 
ini și decade, ci și pe zile 

chiar pe schimburi, 
traficul de producție este 
lalizat la toate locurile 
e muncă, evitindu-se „a- 
altul" în producție. Rit- 
îicitatea bună a produc- 
iei în toate secțiile este 
xplicată prin folosirea 
aai din plin a timpului 
le lucru.
— La noi, la laminoare

- arăta maistrul DUMI- 
'RU IVAN de la lami- 
lorul II — orice întreru
pere dereglează tehnolo- 
;ia, cauzează mari pier- 
leri. Este foarte greu să 
ntrăm apoi „în normal", 
le înseamnă o întreru
pere de 10 minute? Pe 
îngă pierderea produc- 
iei din acest timp — cir- 
:a 200 kg tablă — la re- 
uarea lucrului, o oră, o 
jră și jumătate apar mari 
:antități de tablă lipită în 
orocesul de laminare. Se 
ooate întîmpla chiar să 
;e rupă cilindrii datorită 
□reluării rapide a tempe
raturii. Asemenea situații 
erau frecvente .anul țre- 
cut, cînd laminatorii ve
neau în schimb mai tîr
ziu. Preluarea schimbu
lui „din mers" a consti
tuit factorul hotărîtor al 
eliminării acestor între
ruperi. De asemenea, 
schimbul precedent are 
grijă să lase pachete și 
ștuțuri de rezervă.

— Problema folosirii 
timpului de lucru — sub
linia tov. ing. CONSTAN
TIN GINGĂRAȘU, direc
torul uzinei — este o la
tură principală a organi
zării științifice a produc
ției și a muncii și de a- 
ceea se află în atenția 
noastră. în primul tri
mestru al anului, noi am 
analizat în toate secțiile 
cum este folosit timpul de 
muncă. S-au desprins u- 
nele concluzii care ne-au 
dat posibilitatea să acțio
năm ferm pentru a evita 
irosirea fondului de timp

Evidența strictă ne a-
■ ■ V v A I v a vr

juta sa înlăturăm 
risipa de timp

în uzină ni s-a subli
niat că folosirea raționa
lă, productivă a timpului 
de lucru depinde și de 
condițiile care se creează.

— La laminoare timpul 
de muncă este folosit bine, 
deoarece în bună măsu
ră agregatul impune acest 
lucru — arăta maistrul 
principal TITI CARA- 
GHIN, de la laminorul I. 
Nu tot așa se întîmplă în 
alte sectoare. Anul trecut 
laminorul avea mari 
stocuri de tabiă nedesli- 
pită, în vreme ce la re- 
coacere apăreau goluri în 
producție, deoarece nu se 
primeau ritmic cantitățile 
necesare de tablă. Ajusta- 
jul lucra „în asalt" la sfîr- 
șitul lunii, fenomen care 
se extindea, în continua
re, pe fluxul tehnologic. 
S-a trecut, însă, în ulti
mele luni la ținerea evi

al uzinei, astfel ca rezul
tatele economice să fie 
cit mai însemnate. Unde 
se irosea mult timp ? în 
primul rînd, la începerea 
și terminarea schimbului. 
Mulți muncitori de la 
planat și desfăcut înce
peau lucrul cu 15—20 mi
nute mai tîrziu și tot cu 
atîtea minute terminau 
mai devreme schimbul. 
S-au luat măsuri pentru 
respectarea întocmai a 
programului de lucru.

Evident, preluarea „din 
mers" a lucrului a avut 
efecte favorabile asupra 
sporirii producției și pro
ductivității muncii la la
minoare, curba realizări
lor fiind în continuă as
censiune. Dar, așa cum. au 
reliefat unii muncitori și 
maiștri, acest lucru nu 
este suficient. Folosirea 
completă și productivă a 
timpului de lucru impu
ne o strictă disciplină în 
muncă din partea fiecărui 
membru al colectivului, 
întîrzierea sau lipsa din 
producție a unui munci
tor se răsfrînge asupra 
activității echipei, influen- 
țînd rezultatele obținute.

— Avem muncitori bine 
pregătiți, conștiincioși, u- 
nii cu vechime de mulți 
ani, alții mai tineri, care 
nu au avut niciodată ab
sențe nemotivate sau în- 
tîrzieri — relata șeful de 
echipă COMAN NEAGU 
de la laminorul III. Du- 
blătorul Alexandru Iorga, 
laminatorul Marin Brăi- 
leanu, extractorul Ion 
Oancea sînt mereu evi- 
dențiați pentru activitatea 
lor. Sînt însă și unii mun
citori care nu vor să înțe
leagă că există un norma
tiv, un număr precis de 
oameni care deservesc la
minorul. Atunci cînd un 
muncitor lipsește, ceilalți 
trebuie să-1 suplinească 
prin mari eforturi. Fireș
te, aceasta se răsfrînge 
negativ asupra calității 
produselor. Mai sînt și 
unii muncitori — Ion 
Scînteie, Ion Casian, bu
năoară — care lucrează 
într-un ritm lent, irosind 
astfel timpul de lucru. Așa 
se face că, în timp ce cei
lalți muncitori desfaa 
2 000 kg tablă pe schimb, 
ei desfaa doar 800—900 kg.

denței zilnice, pe fiecare 
muncitor, a tablei desfă
cute. Cei care desfac mai 
mult sînt stimulați mate
rial, iau prime mai mari. 
Sînt întocmite și grafice 
pe schimburi, pe grupe și 
dimensiuni de tablă. S-a 
ajuns astfel ca stocurile 
de tablă nedeslipită să se 
reducă sub cele planifi
cate.

Disciplina muncii presu
pune nu numai a veni zi 
de zi și punctual la lu
cru, ci și ca fiecare mun
citor să folosească în mod 
productiv și integral tim
pul de lucru, să-și înde
plinească riguros sarcinile 
ce-i revin. După cum ară
ta ing. ALEXANDRU 
MADARAȘ, șeful secției 
acoperiri metalice, lipsa 
de conștiinciozitate, lu
crul de mîntuială al uno
ra- provoacă pierderi de 

timp la numeroși alți 
muncitori.

— Problema nr. 1 la noi 
— ne spune în continuare 
șeful secției acoperiri me
talice — este aceea a în
treruperilor. Dacă apare o 
stagnare de o jumătate 
de oră din cauza unei de
fecțiuni, trebuie să lu
crăm o oră și jumătate, 
două ore pînă cînd in
trăm în normal, timp în 
care s-ar putea zinca 
două tone de tablă. Toată 
tabla pe care o zincăm în 
timpul după întrerupere 
se returnează, deoarece 
are pete din cauza cilin
drilor oxidați. Aceste 
stagnări se datoresc 
montărilor și sudurilor 
de calitate necorespun
zătoare care se fac la 
mașinile de zincat, a- 
tunci cînd se dă baia 
afară și se reface mașina. 
De asemenea, dacă mun
citorii nu introduc tabla 
pe transbordor sau nu 
respectă distanța, mași
na se înfundă și trebuie 
oprită 2—3 ore.

în urma unor studii în
treprinse, a unor experi
mentări, s-a reușit să se 
stabilească poziția optimă 
a cilindrilor de prindere 
și distanța minimă dintre 
ghidaje și cilindri, ceea 
ce a redus considerabil 
numărul înfundărilor. A- 
ceasta a avut ca rezultat 
nu numai sporirea pro
ducției, realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan da
torită reducerii timpului 
neproductiv, ci și crește
rea producției de calita
tea I, de la 98,8 la sută,

Am asigurat pontajul 
la locul de muncă

Ca și-’în primul ah al 
cincinalului, colectivul 
FABRICII DE CONFEC
ȚII DIN ORADEA a în
scris, în acest an, pe 
graficul întrecerii socia
liste, rezultate însem
nate în muncă. în patru 
luni a fost realizată peste 
plan o producție marfă în 
valoare de 858 000 de lei, 
echivalentă cu 1 200 de 
costume bărbătești. O e- 
xaminare atentă a ritmici
tății producției arată însă 
că, uneori, îndeplinirea 
planului lunar sau trimes
trial de producție s-a asi
gurat cu prețul unor efor
turi suplimentare, solicita
te în mod deosebit către 
sfîrșitul perioadei respec
tive.

în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii, activi
tatea întreprinderii a fost 
supusă unei analize exi
gente, ajungîndu-se la 
concluzia că aceste efor
turi deosebite se puteau 
evita total dacă ar fi fost 
valorificat rațional timpul 
de lucru, acest filon de 
aur al producției. Studie
rea aprofundată a gradu
lui de folosire a timpului 
de muncă a scos în evi
dență însemnate rezerve 
de creștere a producției și 
productivității muncii, in
suficient fructificate, mai 
ales datorită unor cauze 
de ordin subiectiv: ne- 
respectarea programului 
de lucru, întîrzierea la in
trarea în schimb sau pără
sirea locului de muncă 
înainte de vreme, plimbări 
fără rost dintr-un loc în 
altul, absențe nemotivate, 
învoiri nejustificate.

„Dacă ne referim nu
mai la întîrzierile în înce
perea schimbului și la ter
minarea mai devreme a a- 
cestuia față de ora stabi
lită, calculele arată că zil
nic se pierdeau, în medie 
de fiecare salariat, 2 sau 
3 minute. Poate că cifra 
nu spune prea mult. Dar 
din această cauză se iro
seau într-un an peste 
13 300 de ore, timp în care 
se puteau realiza 2 600 de 

cît este planificat, la 99,4 
la sută ; productivitatea a 
crescut de la 1 020 kg 
tablă/oră în 1966 la 1078 
kg tablă/oră în acest an ; 
s-a redus considerabil con
sumul specific de zinc și 
de tablă neagră pentru 
zincat; la o producție de 
3 128 tone în luna trecută 
au fost numai 0,150 tone 
rebuturi. în luna aprilie, 
secția nu a fost nici o zi 
sub plan.

— Desigur, ne spunea 
directorul uzinei, sînt 
multe aspecte ale folosi
rii timpului de lucru al 
muncitorilor. Dar tot atît 
de important este cum 
utilizează acest timp per
sonalul tehnic-adminis- 
trativ. S-a constatat că 
numărul orelor de învoiri 
și concedii fără piață la 
personalul tehnic-admi- 
nistrativ, care are o pon
dere de 11,1 la sută în 
totalul salariaților, este 
aproximativ egal cu cel 
acordat muncitorilor.

Măsurile preconizate 
pentru a se asigura o fo
losire completă și produc
tivă a timpului de muncă 
vor da posibilitatea colec
tivului uzinei să obțină 
rezultate deosebite în pro
ducție. O reflectare a re
zervelor scoase la iveală 
sînt angajamentele luate 
în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Republicii, 
anume de a produce peste 
plan 1 800 tone laminate, 
de a depăși productivita
tea muncii planificată cu 
2 la sută și a da supli
mentar 1 000 000 lei bene
ficii.

costume ■— precizează -in
ginerul șef GHEORGHE 
MAXIM. Timpul acesta 
poate fi cîștigat pentru 
producție dacă maiștrii, a- 
jutorii de maiștri și ceilalți 
factori interesați vor avea 
grijă ca pe ateliere, secții, 
brigăzi și pe schimburi 
fiecare muncitor să folo
sească integral timpul de 
lucru. Noi am înțeles gre
șit noțiunea de opt ore de 
muncă, calculînd timpul 
din momentul intrării sau 
ieșirii pe poarta fabricii. 
Dacă pînă ajung la secție, 
pină se schimbă și încep 
lucrul, unii pierd intre 5 
și 15 minute, provoacă 
greutăți, într-un fel sau 
altul, tuturor muncitorilor 
de la banda respectivă".

Neîndoielnic, merită a- 
preciată măsura preconi
zată de a se efectua ponta
jul direct la locul de mun
că, în momentul începerii 
și terminării efective a lu
crului. „Dar va trebui să 
găsim o formă de aplicare 
care să nu-l transforme pe 
maistru într-un funcționar 
pontator — ne-a spus, în 
continuare, inginerul-șef. 
Am aflat că o experiență 
bună în acest sens s-a a- 
cumulat la fabrica de tri
cotaje „Miorița" din orașul 
nostru. Prezentîndu-se în 
secții cu 10 minute mai 
devreme și plecînd după 
10—15 minute de la în
cetarea programului, mun
citorii acestei fabrici au 
putut lucra efectiv la ma
șină cele 8 ore de muncă".

La Fabrica de confecții 
din Oradea se aplică încă 
din 1960 măsura de a se 
recupera cele 15 minute a- 
fectate pentru gustare. 
După cum ni s-a spus, în 
întreprindere nu toți sala- 
riații procedează așa. U- 
nii muncitori prelungesc 
pauza pentru gustare cu 
5—10 minute, alții „uită" 
s-o mai recupereze. Dacă 
pe lîngă muncitorii din 
secții recuperarea o pot 
face și mecanicii și elec
tricienii, care lucrează în 
ture, de ce nu ar putea 
proceda la fel și ceilalți 

salariați din sectorul de 
întreținere ? Muncitorii cu 
care am stat de vorbă a-

Nu se mai îngăduie 
absențele nemotivate

Maistrul VIOREL TO- 
GOR ne relatează : „Dau
ne au adus producției 
și absențele nemotivate 
sau învoirile fără te
mei ale unor salariați. 
Obiectivi fiind, trebuie 
să recunoaștem că și 
noi, maiștrii, am manifes
tat uneori îngăduință față 
de cei care au absentat 
din motive mai puți?i se
rioase sau au solicitat în
voiri pentru probleme ce 
se puteau rezolva tot atît 
de bine și după programul 
de muncă. Iată de ce con
sider că este - bine venită 
propunerea făcută în ca
drul dezbaterii care a avut 
loc recent la noi, ca apro
barea concediilor fără pla
tă să se facă mimai de 
către conducerea fabricii, 
cu avizul prealabil al mai. 
strului. Procedînd așa, 
vom cîștiga. numai la a- 
cest capitol, circa 175 000 
de minute pe an, adică 
timpul necesar confecțio
nării a cel puțin 600 de 
costume".

Referindu-se la alte po
sibilități de valorificare a 
resurselor de timp existen
te, care ar contribui sub
stanțial la creșterea pro
ducției și productivității 
muncii, alți muncitori 
au subliniat necesita
tea renunțării la prac
tica ținerii ședințelor 
de sindicat, a diverselor 
instructaje sau a .altor a- 
dunări în timpul progra
mului de muncă, la scoa-

Forul de resort ne poa
te ajuta asigurînd sta
bilitatea sortimentelor

întrucît utilizarea ra
țională a fondului de timp 
afectat producției este o 
problemă ce interesează, 
în aceeași măsură, pe toți 
salariații fabricii, am cău
tat să cunoaștem și păre
rea altor muncitori și teh
nicieni asupra măsurilor 
ce trebuie luate și în alte 
compartimente de activi
tate Din discuțiile cu tov. 
ANA DRAGAN, IOSIF 
SZABO, ALEXANDRU 
SABAU și alții, am re
ținut că timp prețios 
de producție se pierde și 
datorită unor factori ex
terni. Este vorba despre 
orarul necorespunzător și 
mersul defectuos al mij
loacelor de transport în 
comun (autobuze și tre
nuri), pentru muncitorii 
care vin din cartierele 
mărginașe ale orașului și 
din localitățile învecina
te ; despre întreruperile 
de curent electric, cauzate 
de I.R.E. Crișana și, mai 
ales, de unele greutăți ce 
se fac simțite în aprovizio
narea cu materii prime și 
în stabilirea sortimentului 
de fabricație.

„Schimbarea prea dea
să a sortimentului de 
produse și a repartiției 
de materiale provoacă 
mari perturbații în proce
sul tehnologic, influențînd 
negativ asupra producti
vității muncii și folosirii 
timpului de lucru — arată 
tov. TIBERIU MICAȘ, șe
ful serviciului producție. 
La secția de confecții cos
tume, de pildă, pentru în
sușirea fabricației se con
sumă anual, în medie, 221 
minute pe fiecare munci
tor. La fel și la secția 
confecționat pardesie-pal- 
toane. In general, pe fa
brică, pentru însușirea u- 
nei noi tehnologii, deter
minată de schimbarea 
prea deasă a sortimente
lor, se pierde timp ce e- 

preciază că s-ar cîștiga și 
pe această cale timp pre
țios pentru producție.

terea din producție a unor 
salariați pentru activități 
cultural-sportive sau alte 
acțiuni cu caracter ob
ștesc.

„Experiența multor 
ani de muncă mă îndrep
tățește să afirm cu certi
tudine că una dintre prin
cipalele căi prin care se 
poate asigura folosirea 
productivă și completă a 
timpului de lucru o consti
tuie buna întreținere și 
funcționare a mașinilor — 
apreciază ing. LADISLAU 
IERMENDI, mecanicul-șef 
al fabricii. Calculele făcu
te arată că, datorită opriri
lor determinate de defecți
unile mecanice, s-au pier
dut anul trecut numai la 
secția confecții costume și 
confecții paltoane — par- 
desie, peste 3 500 bre/om: 
Dacă in 1967 am re
duce numai la jumă
tate opririle avute anul 
trecut, din cauza defecțiu
nilor mecanice, am putea 
obține în plus o produc
ție de citeva sute de mii 
de lei. Este un lucru pe 
deplin posibil In acest 
scop, am prevăzut măsuri 
pentru o mai bună între
ținere și reparare a ma
șinilor, pentru creșterea 
calificării și justa reparti
zare pe secții și ateliere a 
personalului de întreține
re, pentru asigurarea cu 
piese de schimb și mașini 
de rezervă necesare înlo
cuirii operative a celor de
fectate".

chivalează cu o producție 
de peste o jumătate de 
milion de lei. lată o pro
blemă importantă, care va 
trebui să stea în atenția 
Direcției generale a indus
triei confecțiilor din Mi
nisterul Industriei Ușoare".

★
Muncitorii, inginerii și 

tehnicienii fabricii s-au 
convins că timpul de mun
că este o părticică din a- 
vuția națională și că el 
trebuie să fie valorificat 
cu maximum de eficien
ță în producție. Hotărîrea 
cu care întregul colectiv al 
fabricii a trecut la elimi
narea neajunsurilor mani
festate, la aplicarea mă
surilor stabilite recent cu 
prilejul dezbaterii conclu
ziilor analizei efectuate — 
exprimată în scrisoarea a- 
dresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușes- 
cu — constituie o garanție 
că timpul de muncă va fi 
folosit aici cu spirit gos
podăresc și exclusiv în in
teresul producției, al reali
zării exemplare a planului 
și a angajamentelor luate 
pe atest an, în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a 
Republicii.

Folosirea completă și productivă a timpului 
de lucru constituie un obiectiv important al 
organizării pe baze științifice a producției și 
a muncii, o latură componentă a acesteia. 
Din scrisorile pe care colectivele unor între
prinderi le-au adresat C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, publicate recent în 
presă, ca și din ancheta noastră rezultă că în- 
tr-o serie de fabrici și uzine s-au analizat a- 
profundat posibilitățile existente și s-au des
coperit numeroase rezerve de folosire efici
entă a timpului de lucru. In alte unități indus
triale — cum este cazul întreprinderii miniere 
Barza — se acționează destul de lent în aceas
tă direcție, nu se desfășoară o activitate de 
analiză aprofundată pentru a se scoate la 
iveală neajunsurile și a se stabili măsuri care 
să asigure un cadru organizatoric propice 
pentru folosirea completă și cît mai produc
tivă a timpului de lucru.

Nici un moment nu trebuie să pierdem din

vedere că timpul de muncă al fiecărui colec
tiv de întreprindere, al fiecărui muncitor, in
giner, tehnician, este o părticică din avuția 
națională a societății. Oamenii muncii sînt 
direct interesați în utilizarea maximă a timpu
lui de lucru, întrucît aceasta are consecințe 
favorabile asupra creșterii producției și pro
ductivității muncii, sporirii beneficiilor și a- 
cumulărilor socialiste — singura sursă a pro
gresului economic neîntrerupt al patriei noas
tre, a ridicării nivelului de trai al poporului. 
Iată de ce este necesar să nu lăsăm să se iro
sească sub nici o formă timpul de lucru și să-I 
fructificăm pretutindeni cu eficiență superi
oară pentru producție, în scopul îndeplinirii 
și depășirii Ia toți indicatorii a planului de 
stat pe acest an.

Anchetă realizată de Gheorahe RADEL, Ion PITICII 
și Laurenfiu VISKI

Anomalia celor 2 ore 
pierdute pînă la înce
perea lucrului în sub
teran și...

De mai multă vreme, 
ÎNTREPRINDEREA MI
NIERĂ BARZA este tri
butară unor grave a- 
nomalii economice. Pro
ductivitatea muncii atît 
în subteran, cît și la 
suprafață, se află la un 
nivel nesatisfăcător, din 
care cauză pierderile pla
nificate se ridică la zeci 
de milioane de lei anual.

„Cauza principală — 
ne spune ing. VIRGIL 
PITNER, șeful grupei de 
organizare a producției 
din întreprindere — este 
folosirea cu totul necores
punzătoare a timpului de 
lucru. Lucrătorii din sub
teran nu muncesc efec
tiv decît 5’/j—6 ore pe 
schimb".

Cum se traduce practic 
această afirmație de ordin 
general ? împreună cu 
inginerii ANDREI IMAN, 
GHEORGHE CLINCIU, 
MIRCEA MOTORA și OS
CAR SVOBODA, am făcut 
un calcul economic. Iatăe- 
lementele principale : cei 
4 526 muncitori din sub
teran ai întreprinderii 
lucrează, în medie, 6 
ore în schimbul normal de
8 ore: productivitatea 
muncii lor se ridică abia 
la 0,645 tone pe post și zi. 
Ceea ce înseamnă că, în- 
tr-o singură zi, se pierd 
din timpul de lucru peste
9 000 de ore-om. Se poate 
aprecia — luîndu-se ca 
bază productivitatea me
die realizată în subteran 
— că, lunar, în timpul iro
sit s-ar putea extrage o 
cantitate de circa 15 000 
tone de minereu. Specia
liștii au ajuns la con
cluzia că, prin lichida
rea acestei stări de lu
cruri, dotațiile de la buget 
pentru acoperirea pierde
rilor planificate s-ar putea 
diminua cu aproape 80 la 
sută.

O examinare atentă a 
pierderilor de timp de 
muncă arată că ele sînt 
determinate de două cau
ze principale. Prima con
stă în accesul deosebit de 
greoi al minerilor la locu
rile de muncă. „Șutul" mi
neresc — adică schimbul 
de lucru — ar trebui să 
înceapă la ora 7 și să se 
termine la ora 15. Dar lu
crurile nu stau așa.

Am făcut o fotografiere 
a unei zile de muncă la 
mină, însoțit de inginerii 
MARIN MIHALACHE, șe
ful secției III Musariu, și 
ION GUGA, șeful sectoru
lui 330, Ea arată în 
felul următor: plecarea 
cu trenulețul mineresc 
la ora 6,45; sosirea la 
puțul Brădișor la ora 
7,05 ; mersul prin galerie 
pînă la puțul auxiliar nr. 
1 și așteptare pînă la ora 
7,27 ; coborîrea la orizon
tul 330 la ora 7,40 ; aduna
rea echipelor la „revir" — 
la 8,15 ; momentul N.T.S. 
pînă la ora 8,30; accesul 
spre frontul de lucru pînă 
aproape de ora 9.

Concluzia fotografierii 
începutului zilei de muncă 

este cît se poate de clară. 
Numai dimineața se pierd 
dintr-o dată circa două 
ore de lucru. La ieșirea 
din schimb, situația se re
petă în sens invers. Echi
pele părăsesc locurile de 
muncă la orele 13,45— 
14,15, ceea ce înseamnă 
încă cel puțin o oră pier
dută. O primă consecință 
a acestei stări de lucruri 
am arătat-o în calculul de 
mai sus. Dar nu este sin
gura. Cu toate că timpul 
efectiv de lucru este cu
prins între 5—6 ore, nor
mele au fost alcătuite cu 
atîta larghețe, îneît ele e- 
rau depășite cu ușurință în 
medie cu 20—22 la sută. 
„Noi ne-arn dat seama că 
normele nu mai corespund 
— ne spune ing. GHEOR
GHE CLINCIU. De aceea 
am trecut la revizuirea 
lor. Dacă pînă de curînd

...consecințele asupra
celorlalte 6 ore

Să urmărim acum cel 
de-al doilea aspect — și 
anume dacă cele 5—6 ore 
cît se lucrează în subteran 
sînt folosite rațional sau 
nu. După cum am arătat 
mai înainte, prezentarea 
la frontul de lucru are 
loc între orele 8,30 și 9. 
Fiecare echipă trebuie sâ 
continue ciclu) tehnologic 
de la operația unde a ră
mas schimbul precedent. 
„Dimineața — ne spune 
maistrul ION ANDRAȘ — 
majoritatea echipelor în
carcă materialul rezultat 
după pușcările din schim
bul II de ieri, armează și 
perforează frontul pentru 
o nouă pușcare". în ziua 
cînd am fost în mină, am 
mers cu inginerii amintiți 
mai sus la aproape toate 
locurile de muncă de la 
orizontul 330. Iată ce am 
constatat: pînă Ia ora 9, 
echipele conduse de Gheor- 
ghe Gusin și Nicolae Cîm- 
peanu nu au lucrat nimic. 
Primul vagonet încărcat 
l-am înregistrat abia la 
9,30, ca peste alte 50 de 
minute să vedem, în sfîr- 
șit, 3 vagonete încărcate la 
echipa lui Petru Negru. La 
ora 12 nici o echipă nu în
cepuse perforarea.

„Cunoaștem aceste defi
ciențe organizatorice — 
ne spune ing. MARIN MI
HALACHE. Aș mai adău
ga la ele anumite neajun
suri în aprovizionarea u- 
nor locuri de muncă mai 
îndepărtate cu lemn și 
vagonete goale. Noi am 
luat pînă acum o serie de 
măsuri, dar rezultatele nu 
sînt cele așteptate".

Măsuri s-au luat într-a- 
devăr. Din relatările tov. 

acordam 1187 minute pe 
tona de minereu extras, 
noile norme prevăd 993 
minute".

Serviciul de organiza
rea muncii a diminuat 
normele cu 194 mi
nute pe tona de minereu, 
ceea ce indică existența 
unor mari rezerve nefolo
site. Dar tot acest serviciu 
planifică sâ se lucreze e- 
fectiv în subteran între 
300—340 minute, în loc de 
480 minute. Cu alte cuvin
te, în loc să caute soluții.și 
mijloace pentru folosirea 
completă și productivă a 
timpului de muncă, la a- 
ceastă întreprindere se 
„planifică" și se practică 
cu bună știință irosirea u- 
nei părți din timpul de lu
cru.

O altă implicație este 
provocată de următorul 
paradox, relatat de mine
rul ANDREI TOMESCU : 
„Deși lucrăm efectiv 5—6 
ore, un mare număr din
tre noi sîntem nevoiți să 
consumăm de la plecarea 
și pînă la sosirea acasă în
tre 12 și 16 ore. Aceasta 
datorită faptului că trans
portul muncitorilor pină 
la locul de muncă este 
prost organizat, iar repar
tizarea lor pe mine și sec
toare nu se face in func
ție de apropierea de do
miciliu".

ing. AUREL LĂPUȘCĂ', 
director general al între
prinderii, aflăm că s-au 
format cîteva colective de 
specialiști care studiază 
în amănunt mecanismul 
intrării și ieșirii din 
mină a muncitorilor, redu
cerea timpului consu
mat cu deplasarea mi
nerilor de la domi
ciliu la locurile de muncă, 
eliminarea timpului ne
productiv în subteran și 
altele. Se preconizează, de 
asemenea, să se accelereze 
lucrările de execuție la 
puțul central și să se re
partizeze mai rațional 
maiștrii și inginerii la 
locurile de producție. Toa
te sînt, fără îndoială, mă
suri bune care își vor do
vedi eficiența. Dar deo
camdată se află în faza de 
studiu, sînt doar proiecte 
de viitor. Nici măsurile de 
mult cunoscute și cu apli
cabilitate imediată nu au 
o soartă mai bună.

Este o realitate unanim 
recunoscută că diminua
rea timpului efectiv de 
lucru constituie, în cazul 
întreprinderii Barza, prin
cipalul factor generator de 
anomalii economice. Lichi
darea lor este o chestiune 
strict organizatorică ; ea 
nu implică nici un fel de 
investiții materiale sau fi
nanciare și nici interven
ția Ministerului Minelor. 
Totul depinde în exclusi
vitate de conducerea în
treprinderii, de modul în 
care va acționa practic, 
neîntîrziat și cu Seriozi
tate, cu măsuri energice.

j

CUM LE FRUCTIFICAȚI?
«b
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0 Teatrul de Operă și Balet : 
LOHENGRIN - 19.
e Teatrul de stat de operetă : 
SINGE VIENEZ — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : O FE
MEIE CU BANI — 19,30, (sala 
Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGE
RUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚĂ — 20. • (sala

din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU — 
20.
» Teatrul „C. I Nottara" (sala 
Magheru) . AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE - 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE - 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea": 
DE LA BUCUREȘTI LA VALE 
- 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : CO
RIGENTĂ LA DRAGOSTE -
18.30.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL 
PETRE - 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL -
19.30.
® Circul de stat: VARIAȚIUNI 
DE CIRC — 19,30.

puncte de vedere Ispita noului

Aniversarea Ansamblului de cîntece
și dansuri al armatei

La Casa Centrală a Armatei a 
avut loc marți o adunare festivă 
prilejuită de aniversarea a 20 de 
ani de la înființarea Ansamblului 
de cîntece și dansuri al armatei, 

în deschiderea adunării, s-a 
dat citire Ordinului emis de mi
nistrul forțelor armate cu acest 
prilej.

Colonelul Dinu Stelian, artist 
al poporului, conducătorul an
samblului, a făcut o sintetică 
trecere în revistă a realizărilor 
acestei cunoscute formații ar
tistice, t de-a lungul celor două 
decenii de activitate. Vorbitorul 
s-a referit la contribuția adusă 
de membrii ansamblului la opera 
de educare artistică a publicului,

la frumoasele sale succese obți
nute în țară și peste hotare.

Colectivul sărbătorit a fost sa
lutat apoi de colonelul Petre 
Nastovici, conducătorul Ansam
blului de cîntece și dansuri „Cio- 
cîrlia" al Ministerului Afacerilor 
Interne, muzicologul Vasile To- 
mescu, secretar al Uniunii com
pozitorilor, și Virgil Brădățeanu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

In încheiere, 
nent Ion 
nistrului 
cretar al 
perior al 
membrii ansamblului și le-a urat 
noi succese în activitatea viitoare.

(Agerpres)

general-locote-
Coman, adjunct al mi- 
forțelor armate și se- 
Consiliului Politic Su- 
Armatei, a felicitat pe

Cunoscînd valorile culturii noastre, gîndindu-ne la 
ceea ce au i 
epicii și muzicii ........................... .
și prezent — observăm că cei mai viguroși și mai 
originali au fost aceia care s-au străduit să se exprime 
pe ei înșiși și însușirile poporului lor, să cultive ceea 
ce era mai necesar 
ritual al patriei.

Vastul cuprins al 
de înaltă simjire și 
pună o seamă de 
unele proprii lumii 
uman. Eminescu nu s-a ferit de unele influente, mai 
ales ale unor tipuri de romantism, dar în confluenta 
genialei lui creații îl simțim pe el însuși, profund le
gat de spiritul culturii patriei, de tradițiile folclorului 
și ale artei culte, de problemele vremii sale. Mace
donski nu a ignorat simbolismul, dar l-a folosit potri
vit personalității sale.

Sadoveanu a cunoscut epica rusească și pe Ana
tole France, dar cît de pufin se simt la el influentele 
fată de ceea ce răsună afît de românesc în epica sa, 
în ethosul viziunii sale. Camil Petrescu nu a ignorat 
literatura de analiză psihologică, l-a cunoscut bine pe 
Proust, dar influentele le-a folosit ca metodă pentru 
a-și dezvolta propriile lui modalități de expresie, îm
bogățind romanul cu problematică intelectuală, roma- 

■ nul de cunoaștere. In piesa Suflete tari l-a luat 
drept model pe Stendhal din romanul Roșu și negru 
— după cum singur o recunoștea — dar personajele 
și situațiile aparfin lumii noastre, iar în Jocul ielelor 
ascultînd de propriile lui frămîntări de intelectual, a 
anticipat pe unii scriitori existențialiști, foarte la modă 
astăzi. Matei Caragiale a cunoscut literatura fantas
tică, pe Pire și Wilde, a fost familiar cu expresionis
mul german, dar „Craii de Curtea-Vechc" au o at
mosferă și o tipologie caracteristică pentru un anumit 
mediu social de la noi. Expresionismul său are colo
ratura și modalitățile de expresie social-psihologică 
autentic locale, duse la o măiestrie universală.

In muzică, Enescu a fost îndatorat mai ales impre
sionismului, dar în capodoperele lui, folosind unele 
modalități contemporane, se învederează' pe el însuși 
ca exponent al viziunii și sentimentelor poporului ro
mân.

Grigorescu a învăfal multe de la pictorii spatiilor

culturii noastre, gindmdu-ne Ia 
înfăptuit geniile și personalitățile poeziei, 
licii sau ale picturii și sculpturii din trecut

la un moment dat progresului spi-

poeziei eminesciene relevă un om 
gîndire, un liric care a ajuns să-și 

probleme sociale și filozofice, 
lui, altele cu caracter general

in artă Petru COMARNESCU

I

libere și de la impresioniștî pentru a deveni pictorul 
nostru national. Luchian nu a ignorat arta lui Manet, 
Degas, Van Gogh, Gauguin, dar preluînd influențele 
potrivit simfămintelor sale, și tratînd o tematică trăită 
de dînsul. La tel, Petrașcu, Pallady, Tonitza sau 
Ghiafă și Țuculescu au folosit unele influente sau in
spirații din creafia contemporană lor, dar depășin- 
du-le.

Marii noștri creatori din toate artele nu au fost 
străini de ceea ce se crea în centrele artistice și lite
rare ale lumii, nu au trăit izolați de formele și meto
dele de expresie pentru care :-au fost necesare ome
nirii milenii și secole. Nici un artist nu poate începe 
să se exprime, fără a se ajuta de unele modele ale 
creației din patrie și din lume Dar trebuie de remar
cat că marii noștri creatori au știut ce să ia din co
morile arfei mondiale sau din tradifiile poporului lor.

Nu au alergat după orice fel de noutate și nu au 
folosit doar curentele de ultimă oră. Uneori, ei au 
folosit modalităfile unor curente care nu erau cele mai 
la modă, ci acelea care le-au priit mai organic firii 
lor, viziunii lor despre lume, idealurilor lor estetice 
și sociale. Eminescu nu s-a crezut demodat pentru că 
era departe de lirica franceză contemporană lui, nici 
Sadoveanu pentru că nu scria în felul lui Proust sau 
al lui Joyce, nici Rebreanu pentru că nu avea afini
tăți cu Gide sau cu Huxley. Tonitza a studiat la Miin- 
chpn pe cînd începuseră manifestările abstracfioniste 
și se prefigura mișcarea artistică denumită „Cavalerul 
albastru". El a mers însă pe alte căi decît cele de 
ultimă oră și a devenit marele colorist pe care îl știm 
și un autentic și original interpret al omului. Tonitza 
a inventat forme noi, bazate pe omenia lui, de pildă 
ochii copiilor pictafi de dînsul — ochii aceia care 
sugerează nevoia de dumerire.

Pe cînd fovismul, cubismul, constructivismul, expre-

predominante în multe centre și mai

cinema
9 SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic (ambele serii): 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15. 
0 JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop : REPU
BLICA (completare Istoria unui 
manuscris) — 9,30; 11.45; 14,15;
16.45 ; 19 ; 21,15, GRIVIȚA
(completare Fabrica de împa
chetat fum) — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30, FLAMURA (comple
tare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bul
garia în Republica Socialistă 
România) — 9 ; 11,45 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.
9 ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop : LUCEAFĂRUL — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20, GRĂDINA „DOI
NA" — 19,30, GRĂDINA FESTI
VAL — 20,15.
e SUCCES, CHARLIE !: FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21 (la ambele comple
tarea Fabrica de împachetat 
fum), MODERN (completare Is
toria unui manuscris) — 10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20.30.
9 DOUĂ LOZURI — 9; TELE
GRAME — 11,45; MOFTURI
1 900 — 14,45; 17,45 (la toate com
pletarea Vizita ; Politică cu... de
licatese) : CENTRAL.
9 RĂZBOIUL INDEPENDEN
ȚEI : CENTRAL (completare Ul
tima treaptă) — 21.
9 DUMINICĂ LA NEW YORK: 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
9 COPIII LUI DON QUIJOTE : 
CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45;
16,15;. 18,30; 20,45, la grădină — 
20, AURORA — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 18; 20,30; la grădină — 20 
(la ambele completarea Istoria 
unui manuscris).
9 UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE : UNION (com
pletare Vizita delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România) — 15,30; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, VOLGA — 9,30;
11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 DACII — cinemascop : LU
MINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,45.
9 SA TRĂIEȘTI, SĂ ÎMBĂTRÎ- 
NEȘTI ! — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 3/1967 — DUȘCA — 
PĂSĂRILE DRAGOSTEI — 
tinerețe <a 45-a aniver
sare A U.T.C.) — DE ZIUA 
MAMEI : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI : 
VICTORIA (completare 1 Mai 
1967) — 9; 11.30; 13,45; 16, ARTA 
(completare Tinerețe. A 45-a a- 
niversare a U.T.C.) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la gră
dină — 19.45.
0 ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MA- 
RONA : VICTORIA (completare 
1 Mai 1967) — 18,15; 20,45, MIO
RIȚA (completare Vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. P. Bulgaria în Republica 
Socialistă România) — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 ROBII : TOMIS (completare 
Fabrica dc împachetat fum) — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,45, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GLORIA — 9; 11,15; 13,45; 16;
18,15; 20,30 (Ia ambele completa
rea Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.).
9 RELAXEAZĂ-TE DRAGĂ !: 
FLOREASCA (completare Hie
roglifele pămîntului) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI 
(completare Proiecte) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină 
— 20.
9 WINNETOU — cinemascop 
(ambele serii) : GIULEȘTI — 
15,30; 19.
0 MONDO CANE — ambele 
serii : EXCELSIOR — 9,30; 13; 
16,30; 20.
9 DRAGĂ BRIGITTE — cine
mascop : MUNCA (completare 
Cosmonauții) — 9.30; 11.30; PRO
GRESUL (completare Pe urmele 
lui 1907) — 10,30; 15,30, GRĂ
DINA „PROGRESUL-PARC" — 
20.
O EVADARE ÎN TĂCERE: 
MUNCA (completare Cosmo
naut») — 17: 19.
O WEEK-END LA ZUYDCOO- 
TE — cinemascop : FLACĂRA
— 9,45; 12,15.
9 MI-AM CUMPĂRAT UN 
TATA : FLACĂRA (completare 
Pallady) - 17.15; 19,15.
• INSPECTORUL DE POLI
ȚIE : LIRA (completare Pers
pectiva în pictură) — 9,30; 11,30; 
la grădină — 20.
0 BUCĂTĂREASĂ: LIRA (com
pletare Perspectiva în pictură)
— 17,30; 19,30, FERENTARI
(completare Despre noi) — 15,30; 
18; 20,30.
9 ZORBA GRECUL : GRĂDINA 
„EXPOZIȚIA" — 20.
0 LUMEA MINUNATĂ A FRA
ȚILOR GRIMM — cinemascop : 
BUZEȘTI - 10; la grădină 20. 
0 TREIZECI ȘI TREI — cine
mascop : BUZEȘTI (completare 
Scrisoare din Germania) — 16,30;
18.30.
O VIAȚA PARTICULARĂ — 
cinemascop : COTROCENI (com
pletare Imprudent») — 14; 16,15. 
0 DARCLEE: COTROCENI
(completare Imprudent») — 
18,30: 20,45.
O NU SÎNT DEMN DE TINE: 
UNIREA — 10; 12; la grădină — 
20.
0 BUMERANGUL : UNIREA
(completare Petrol) — 18.
0 NUME STRĂIN : PROGRE
SUL (completare Pe urmele lui 
1907) — 18; 20.
© GENTLEMANUL DIN CO- 
CODY — cinemascop : DACIA 
(completare Orizont științific nr. 
2/1967) — 8,45—16,45 în conti
nuare ; 18,45; 21.
0 RAIDUL VĂRGAT : VITAN 
(completare Umbra) — 15,30; 18. 
o RIO CONCHOS — cinema
scop : MOȘILOR (completare 
Acul) — 15,30; 18; 20,30 la gră
dină — 19,45, COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
0 DIMINEAȚA DEVREME — 
cinemascop : POPULAR (com
pletare Legenda ciocîrliei) — 
15,30; 18; 20,30.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI 
ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE — cinemascop : RAHO
VA (completare Arsura) — 15;
17.45 ; 20,30.
O LENIN ÎN POLONIA — ci
nemascop : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
9 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE : VIITORUL (comple
tare Nicolae Labiș) — 15,30; 18;
20.30.

sionismul erau 
ales în Parisul, unde studiaseră și se manifestaseră ei 
înșiși, Ressu, Petrașcu, Pallady, Iser și alfi mari pictori 
dintre cele două războaie mondiale, și-au căutat mo
dalități proprii de expresie, nesocotindu-se „demodați" 
sau „învechiji” pentru că nu pictau ca Matisse, Picasso, 
Braque, Kandinsky. La fel, mari pictori ca Modigliani 
sau Utrillo s-au manifestat independent și într-altfel de
cît reprezentanții curentelor predominante în vremea 
lor.

Nu vrem să sugerăm din toate acestea o normă ab
solută. Uneori, curentele vremii s-au dovedit rodnice 
în sinteza marilor creatori (de pildă constructivismul 
cezannian pentru Ressu, Iser, Șirato ș. a. sau impresio
nismul rodinian pentru Paciurea și neo-clasicismul 
bourdellian pentru Jalea, Han, Anghel), dar niciodată 
preluate servil și pe criteriul că sînt ultima noutate. 
Alteori, s-a creat, prin opozifie cu ceea ce era nou, 
creîndu-se alt „nou” mult mai personal și mai repre
zentativ. Opozifia dintre Da Vinci-Michelangelo, De- 
lacroix-lngres, Brahms-Wagner, Verlaine-Mallarme, Ce- 
zanne-Gauguin-Van Gogh, Arghezi-Blaga-lon Barbu, au 
îmbogățit imens arfa lumii, tocmai prin diferențiere și 
contradicfie, chiar dacă inferinfluenfările nu au lipsit 
uneori.

Ispita noutății este explicabilă în arfă, unde imi
tația și repetiția de expresie și viziune nu sînt tolera
bile, arta fiind expresia unei personalități, care își are 
temperamentul, sensibilitatea, gîndirea ei proprie. Dar 
noutatea autentică provine din necesități interi
oare și nu din adoptarea exterioară a unor forme. 
Dacă Picasso, uneori neîntrecut desenator și pictor, a 
refăcut — cum a observat un critic — aproape toate 
formele din istoria arfei, el este criticat atunci cînd își 
schimbă formele sau stilurile din simplă virtuozitate, 
din simple preocupări formale și nu din nevoia de a 
exprima idei și sentimente. Observația nu este valabilă 
pentru întreaga sa activitate, dar recentele sale expo
ziții retrospective au prilejuit și critici severe față de 
virtuozitatea-i de a descompune și distruge formele, 
de a caricaturiza și diforma viziunile și expresiile unor 
maeștri anteriori, fără a pune în loc ceva nepieritor 
uman, față de lipsa unei unități spirituale în varieta- 
tea-i de forme și stiluri. I s-a reproșat că în unele din 
lucrările sale el nu aduce frămîntări spirituale, că se 
bazează mai mult pe jocul formelor, că a mers prea 
la sigur prin geniul său de constructor și destructor de 
forme. Arta lui mai curînd uimește prin virtuozitate 
și continuă schimbare de forme și viziuni decît emo
ționează prin calitatea umană. Cu excepția primelor 
perioade umaniste, a compozifiei Guernica (1937) și 
a altor lucrări. Mult mai organic și din necesități spi
rituale s-a dezvoltat arta lui Klee, Chagall, Brâncuși, și 
aceștia înnoitori de forme, dar cu mai mult mesaj 
uman.

In preluarea noului, ca și în opoziția față de 
nou, există zeci de modalități, după cum artistul 
se înnoiește real, potrivit sensibilității și gîndirii 
sale, potrivit sentimentelor și aspirațiilor sale. 
Nu orice fel de nou este valoros și prielnic, cum nu 
orice tradifie este valabilă peste timp.

Unii artiști ai noștri, în special mai tineri, ispitiți de 
noutate preiau nu numai procedee înnoitoare, dar și 
viziuni. Așa se întîmplă în prezent, cînd o seamă de 
tineri pictori sau sculptori preiau nu numai modalită
țile de expresie ale diferitelor curente, fie abstracțio
nismul, fie expresionismul abstract, fie arta optică, fie 
suprarealismul, fie arta naivă, fie neo-primitivismul, dar 
chiar felul de a vedea, recuzita viziunii unor creatori 
ca Picasso, Klee, Chirico, Miro, Bacon, Pollock sau Va
meșul Rousseau, sau Brâncuși, Moore, David Smith. Nu 
totdeauna, dar constatăm multe cazuri cînd noile mo
dalități de expresie nu sînt adaptate unei trăiri și vi
ziuni proprii, legată de realitățile spirituale și de ce
rințele culturii poporului român din prezent. Influența 
devine — în asemenea cazuri — mimetism, imitație 
servilă, procedeu exterior și conventional.

Am amintit altă dată spusele lui Delacroix, mare în
noitor la vremea lui și nepieritor artist, anume că mă
iestria constă în a spune mai bine ceea ce a fost spus, 
provenind din conștiinfa artistului că ceea ce s-a spus 
nu a fost îndeajuns de bine spus.

Iar în Jurnalul lui Theodor Pallady, poate cel mai 
de seamă colorist al nostru după Luchian, găsim o con
tinuă confruntare a artistului cu un gîndifor care nu își 
acceptă oricum arta lui. Pallady, contemporan cu fovii, 
futuriștii, cubiștii, abstracționișfii, a vrut să fie el și nu 
s-a socotit învechit pentru că nu asculta de ultimele 
noutăți. „...Mai importante — însemna el — 
presia formei, felul în care ea este văzută, 
ei — a cărui exactitate nu trebuie să fie decît 
de control pentru a ajunge la stil, la acel fel unic și 
personal de a se exprima, de a exprima".

A nu-ți fi teamă că nu ești nou — nou, după 
ultimele curente, momentan predominante — te duce 
uneori, cînd pui sentiment și gînd adînc, cînd cauți să 
fii tu în: 
tocmai 
tale, și 
face în 
spre o 
niște ale timpului tău și nu preiei oricum ceea ce îfi 
oferă ca modalități de expresie creația contemporană 
tie. Nu trebuie nimic ignorat, dar nici preluat oricum., 
fie că este vorba de tradifie, fie că este vorba de 
ultima noutate. Aici stă taina marilor creafii, care ră- 
mîn nepieritoare.

multi cititori

cerem citito- 
pe care nu-

română. 
dacă nu

numai 
vedere

sînt ex- 
desenul 
un mod

isufi și exponent al lumii tale, al vremii tale — 
la trăinicia unei creafii care aparfine și vremii 
tuturor timpurilor. Arta mare și autentică se 
timp și peste timp. Ajungi la ea, dacă năzuind 
măiestrie autentică, asculfi de cerinfele uma-

dornici
multe date despre

TICP O E

Constantin C. Giurescu

metafore în 
la începutul

semnifl- 
nu-i mai 
capitale

fapfe cunoscute, cl o sinteză în care ele
mentele documentare inedite sau puțin 
cunoscute măresc și uneori modifică 
unghiul nostru de vedere, perspectiva

pra acelor episoade de mare 
cafie și de răscruce. După cum 
pufin adevărat că viața unei 
privită numai prin această prismă ar

Monumentul Adamclisi (detaliu)
Foto : A. Cartojan

Considerațium despre

EDUCAȚIA
Â

De la țîșnirea primei 
mintea poetului popular, 
începuturilor, și pînă astăzi, omul n-a 
încetat să se minuneze de alcătuirea 
miraculoasă a Poeziei, expresie a sen
sibilității și gîndirii umane. Nici una din 
încercările de definiție a poeziei, și 
toate laolaltă, de la Aristot încoace, 
n-au reușit să ne ofere formula deplin 
cuprinzătoare a acestei delicate plăs
muiri, deși multe dintre formulările 
caracteristicilor ei ne-au relevat adevă
ruri incontestabile. O maximă tensiune 
a trăirii, o extraordinară putinfă de sur
prindere a celor mai adînci raporturi 
dintre om și realitățile universului, sinte
tizate într-un limbaj de un fel cu fotul 
deosebit, concură spre a ne comunica 
acel profund sentiment de autenticitate, 
de viafă, pe care îl recunosc, în secolul 
nostru, mai toți cercetătorii. Șerban Cio- 
culescu consideră că materialul poe
tic se constituie în esență din „ceea ce 
simfim și gîndim cu toții, dar nu știm 
să spunem atît de expresiv”.

Capacitatea de a vibra la adevăru
rile, la frumusețile poeziei este un dar 
al fiecărui om, tocmai datorită faptului 
că poezia se referă la acel fond de 
sensibilitate și gîndire care este gene
ral și etern omenesc. In același timp 
însă, nimeni nu ignorează dificultățile 
pe care trebuie să le înfrunte de multe 
ori dorinfa noastră de a înfelege pe 
deplin întreaga bogăfie de valori a 
poeziei. Un singur catren al lui Emi
nescu sau Blaga cuprinde adesea o în
treagă lume de sensuri și idei ; aseme
nea concentrare neobișnuită a verbului, 
diferită de cea a vorbirii curente și 
cuprinzînd o încărcătură imensă de 
experiență umană, de viafă, poate une
ori să descurajeze pe cel ce se apro
pie de poezie cu gîndul că poate înțe
lege fraza doar descompunînd și anali- 
zînd logic și gramatical părfile ei com
ponente.

Dar dacă multe din dificultățile întîl- 
nite de cititorul de poezie sînt firești, 
tot atît de firească este și dorinfa de a 
le depăși. în fetișizarea caracterului 
neobișnuit al limbajului își are originea 
și tendinfa unor poefi de a confecționa, 
uneori cu mijloace extravagante, o poe
zie fără logică și fără sens.

Dăinuie m mintea unor poefi și pu
bliciști părerea falsă că simplul joc al 
cuvintelor (repet, uneori ingenios desfă
șurat în pagină) poate atrage, așa cum 
pădurea atrage ploaia, idei și trăiri 
fecunde. Imagini seducătoare, compa
rații neașteptate, metafore inedite se 
înlănțuie și se contopesc într-o alcă
tuire ce are aspectul poeziei. Dar din
colo de aceste aparențe rămîne pustiul 
trist al lipsei de idei și de vibrafie 
autentică. Să-I convingem în asemenea 
situație pe cititor că descurajarea lui 
în fața poeziei se datorește nepregătirii 
sale ? In ultima vreme, cîteva articole, 
printre care cel intitulat „Cititorul — 
univers deschis”, publicat de Vera 
Lungu în „Scînteia tineretului” nr. 5566 
— ar vrea să-și asume și ele această 
misiune. Cu ce se face însă vinovat ci
titorul de poezie pus în fafa unor șa
rade ritmate, din care nu se desprinde 
nici un sens î E îndreptățită răceala citi
torului de poezie fafă de asemenea în
cercări ? Mi se pare că da. Poate fi el 
acuzat de inaderență (citește incompe
tentă I) fafă de poezia nouă ? Pusă ast
fel, chestiunea mi se pare o falsă pro
blemă.

Poezia, spuneam, are și a avut în
totdeauna 'dificultăfile ei. Un întins cîmp 
de înțelesuri nearticulate, doar sugera
te, alcătuiesc, împreună, un subtext 
bogat ce solicită din partea cititorului 
anumită perseverentă, străduinfă. Dar 
lectura versurilor trebuie să-l descopere, 
în cele din urmă. Ecoul nu se naște 
fără o emisiune de sunet. Acest sunet, 
acest sîmbure de aur și de ade
văr al poeziei îl caută cel ce iubește 
poezia. A-i pretinde însă cititorului să-l 
descopere acolo unde nu se află, e o

pltng unii poefi fafă de arta lor prefe
rată trebuie înfeleasă nu ca o incompe
tentă din partea cititorilor ci ca un re
fuz. Ei cer cititorului să se educe, să 
simtă „frumusețile” pe care ei, chipu
rile, le-au presărat în versurile lor.

Pentru a înțelege poezia clasică sau 
contemporană, e nevoie într-adevăr de 
o bună inițiere. Am în fafă o intere
santă anchetă printre școlari, făcută din 
proprie inițiativă și din dragoste pentru 
poezie, de profesorul luliu Bud, din 
Satu-Mare, și trimisă recent redacfiei. 
Din 157 de elevi de clasa a Xl-a a Li
ceului nr. 2 din acest oraș, 107 îndră
gesc poezia și — să folosim un 
termen școlar — o frecventează cu re
gularitate. Ei citesc mult, sînt 
să afle cît mai 
epoca, curentul sau momentul cultural 
în care au scris autorii, citesc pagini 
critice despre poezie și urmăresc cu 
interes cunoștințele ce li se predau la 
orele de limbă și literatură 
Sistemul școlar de educare, 
e încă complet, rămîne pînă acum cel 
mai important în educarea cititorului de 
poezie. Din ancheta amintită, ca și din 
alte sondaje reiese că educația clasică 
temeinică, pe care o oferă școala, stă 
la temelia înțelegerii oricărei mari 
poezii, oricît de îndrăzneață, de neaș
teptată ar fi maniera de gîndire și de 
expresie în care ni s-ar înfățișa. Dar nu 
poate fi înfeleasă o poezie care și-a 
propus să ofere satisfacfii estetice doar 
autorului ei. Este absurd să 
rului să vibreze la versuri 
mai autorii lor le înțeleg.

Sînt, este adevărat, și 
de poezie a căror educafie s-a oprit 
la un anumit tip de poezie. îngustimea 
ariei lor de recepție nu se judecă 
după refuzul de a înțelege ceea ce 
nu este de înțeles — „poezia” obscu
ră lipsită de sens și încărcată de arti
ficii. Neînțelegerea lor are drept cauză 
lipsa culturii și, poate, unele preju
decăți : au învățat cîndva în școală 
că poezia este declamație și nu con
cep versul cu sunet interior, lectura

fără voce, Infimă. Alții au rămas în
credințați că poezia este exclusiv alter
nantă de ritmuri și rime și versul liber 
li se pare curată proză. Aici se cere, 
într-adevăr, ca educația să acționeze 
în sensul lămuririi precum că arta evo
luează, că și poezia își află noi pro
cedee de a-și împrospăta mijloacele și 
de a aduce sensibilității omului modern 
adevăruri mereu mai profunde, trăiri 
mai nuanfate. In această privinfă, 
evolufia poeziei este înrudită cu cea 
a matematicii care, făcînd pași fantas
tici în cucerirea adevărului, cuprinde 

exacte, 
de tot-

astăzi, cu mijloace infinit mai 
realitățile spațiului și timpului 
deauna.

Invitafia la inifiere poetică, 
dintr-un asemenea punct de 
este justificată. Școala, în primul rînd, 
radioul, televiziunea, presa au putinfa 
să dezvolte prin mijloace variate gustul 
pentru poezie, să cultive receptivitatea 
fafă de poezia clasică și contem
porană, să evite dăscăleala di
dacticistă și să inspire dragostea pen
tru poezie. E nevoie de o pricepere 
specială spre a face selecția autenticu
lui și valorii, de fals și gol. Cînd copiii 
noștri pricep, la 12—14 ani) foarte com
plicate probleme de matematică, de 
biologie și de tehnică, neîncrederea 
unor „poeți”, care-și teoretizează lipsa 
de idei, plîngîndu-se că nu sînt înțe
leși, nu trebuie să deruteze. Ei vor 
rămîne mai departe neînfeleși, deși cu
noștințele generale despre poezie vor 
spori și, de ce să nu spunem, au și 
sporit în ultima vreme atît de mult în- 
cît avem, pe lîngă cititorii de roman — 
cei mai mulfi încă — o mare catego
rie de cititori fideli de poezie. Acești 
îndrăgosfifi de poezie au de pe acum 
discernămîntul să aleagă poezia adevă
rată, oricît de modernă ar fi ea, de șa
radele și pozele de fot felul, pentru 
care niciodată nu vor avea bunăvoință, 
cu toate supărările autorilor lor și ale 
celor ce se situează în postura de avo- 
cafi.

Mircea SIMIONESCU
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17,00 — Volei: Rapid-Dinamo, finala
„Cupei Campionilor Europeni". 18,30 —
Pentru tineretul școlar : România pitorească. 
18,50 — Publicitate. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. 19,i5 — Orașe și... orașe. 19,27 — Bu
letin meteorologic. 19,30 — Șah. 19,40 — Cronica 
discului, de Petre Codreanu. 20,00 — Telecro- 
nica economică. înlocuitor al metalelor : ma
sele plastice. 20,30 — Tineri interpreți de mu
zică ușoară. 20,55 — Film artistic : „Spionaj în 
deșert". 22,30 — Panoramic. 22,45 — Telejurnalul 
de noapte.

„Dîmbovifă apă dulce / Cin'te bee 
nu se mai duce” sînt două versuri prin 
care cîntăretul anonim a căutat să tăl
măcească farmecul Bucureștilor, pe care 
literafii și artiștii l-au făcut nu numai o 
dată să retrăiască. De aceea încă din 
anii de la începutul culturii noastre mo
derne Bucureșfiul nu a fost numai un 
decor și un cadru ci a devenit un ade
vărat erou literar, exercitînd asupra ar
tiștilor o veritabilă fascinație, perpetuată 
de-a lungul generațiilor cu o fervoare 
niciodată istovită. Recitim și acum pagi
nile scrise de Nicolae Filimon, Ion 
Ghica, Ion Luca Caragiale, Matei Cara
giale, Alexandru Macedonski, Mihai Său- 
lescu, Ion Marin Sadoveanu, Victor Efti- 
miu, Ion Pas, în care această chemare 
și-a aflat împlinirile cele mai durabile, 
privim pînzele și desenele lui Luchian, 
Jean Steriadi, Marius Bunescu, Aurel Jî- 
quidi, un adevărat caleidoscop al peisa
jelor și tipurilor caracteristice Capitalei. 
De ce și cum orașul acesta, care fafă 
de alte capitale ale lumii nu are o ve
chime prea mare, a atras și atrage ne
contenit pe călător ca și pe artist I lată 
o întrebare ce ne-am pus-o adeseori și 
al cărei răspuns îl aflăm în paginile unei 
noi, binevenite și așteptate cărfi. Se nu
mește „Istoria Bucureștilor din cele mai 
vechi timpuri pînă în zilele noastre” și 
aparfine istoricului Constantin C. Giu
rescu. Desigur, istorii ale Capitalei noas- 

idsîă "faisăj ulndiferenjâ’ de sare se fre ș-au mai scris și aș aminti aici cele

„ISTORIA BUCUREȘTILOR"
daforafe lui tonescu-Glon și N. lorga. 
Desigur zeci și sufa de cărți, da memo
rii, de studii, de evocări, de documente 
au fost publicate de-a lungul anilor, u- 
nele extrem de prețioase altele menți- 
nîndu-se la relatări anodine și anecdo
tice. Bibliografia scrierilor despre Capi
tala noastră este de-a dreptul imensă și 
așa cum arată autorul celei mai noi și 
celei mai complete istorii a Bucureștiu- 
lui, numai enumerarea titlurilor de cărfi 
și de articole ar alcătui un volum de 
cîteva sute de pagini.

Dificultatea cea mare care se pu
tea ivi la un moment dat, și anume 
impresia că istoria unei capitale rezumă 
în fond istoria fării, a fost evitată de au
torul cărții, care, fără să facă abstrac
ție de acest adevăr, a refinut acele 
momente care stabilesc locul și ro
lul pe care orașul l-a avut și îl are 
în viafa de ieri și de astăzi a patriei. 
Și aici vedem încă unul din aspectele 
care definesc rigoarea științifică a căr
ții. Bazată pe o cercetare exhaustivă a 
ceea ce s-a scris pînă acum despre 
București, noua lucrare nu reprezintă 
pur și simplu o însumare de date și

pe care o aveam pînă acum asupra 
Bucureștilor. Bucureștii au fost un oraș 
în care istoria fării s-a concentrat ca 
într-un focar deoarece un anume spirit 
cetățenesc și revoluționar a trăit aici 
de-a lungul secolelor cu o vigoare ce a 
făcut ca nu numai o dată locuitorii săi să 
delermine mersul înainte al fării. „Bucu- 
reștenii au fost oameni zdraveni”, spu
nea Alexandru Macedonski și acest a- 
devăr ne apare din paginile noii cărți 
despre istoria de ieri și de astăzi a 
Capitalei noastre. Dar în viafa oricărui 
oraș nu fiecare an reprezintă un eveni
ment, nu fiecare eveniment își păs
trează în perspectiva timpului însemnă
tatea. Sînt momente-cheie care sin
tetizează și definesc viafa sa, sensul 
existentei sale și mă gîndesc la 
angl revoluționar 1848, la unirea fărilor 
române din 1859, la luptele greviste din 
1933 sau la-insurecția armată din 1944. 
Viafa Bucureștilor nu este, în cartea pro
fesorului Giurescu, o pînză care se dea
pănă egal și fără reliefuri. Perioadele 
ce n-au fost marcate de evenimente is
torice de o importanță națională sînt 
înfățișate sintetic, accentul căzînd asu-

risca pînă la urmă să-și anihileze indi
vidualitatea, farmecul aparte despre care 
vorbeam. Pentru că între momentele 
mari, între evenimentele ei hotărîtoare 
există o viafă de fiecare zi, formată din 
existenta a sute de mii de oameni, care 
dă farmecul unui oraș din momentul 
cînd se pornește către locul de muncă 
și terminînd cu clipele cînd se bate 
miezul nopții. Cu intuiția unui adevărat 
scriitor, vădită de altfel și în monogra
fia dedicată lui Alexandru loan Cuza 
apărută anul trecut, profesorul Constan
tin C. Giurescu face să retrăiască acest 
ciclu al viefii bucureștene în partea a 
doua a cărții sale. Aici, vorbind despre 
populafia, meșteșugarii, fabricile, hanu
rile, hotelurile, livezile și prisăcile, piv
nițele și mustăriile, cafenelele, podurile, 
ulițele, tîrgurile, oboarele, grădinile, 
parcurile, adică despre toate elementele 
viefii noastre cea de toate zilele, auto
rul evocă istoria vie a unui București în 
care aspectele cele mai contradictorii 
și insolite uneori s-au îmbinat într-o 
sinteză unică. Dar — așa cum spuneam 
— ceea ce mi se pare de asemenea 
important este faptul că această carte

priveșfe istoria Bucureștilor nu dintr-o 
simplă perspectivă arhivistică și docu
mentară, ci aducînd-o la zi, în fiecare 
moment cu împlinirile contemporanei
tății, Este de fapt singura metodă isto
rică ce poate da imaginea și perspec
tiva adevărată asupra evolufiei unui 
oraș,

De aceea putem spune la sfîrșitul lec
turii acestei cărfi nu numai că prin ea 
avem cea mai documentată istorie a 
Capitalei noastre, că prin ea viafa Bucu- 
reștiului a căpătat imaginea completă 
mergînd de la existenfa cotidiană a lo
cuitorilor săi pînă la evenimentele hotă
rîtoare ale istoriei, dar și că prin ea am 
retrăit romanul Bucureștiului. Pentru că 
autorul ei, istoricul care nu avan
sează nici un pas și nu acreditează nici 
o teorie fără acoperirea în aur a docu
mentului și fără continua investigafie 
necesare necontenitei lărgiri a temeliei 
științifice a fiecărui fapt, a înțeles că o 
istorie a Bucureștilor nu poate fi numai 
o juxtapunere de documente. Că por
nind de la ele și fiindu-le necontenit 
credincios, pofi reconstitui această viață 
a Capitalei noastre, în care Bucureșfiul 
să nu fie numai o nofiune administrativă 
și geografică, ci să devină eroul unui 
roman pasionant, cu atît mai pasionant 
cu cît tot ceea ce se spune este istori
cește atestat. De aici dubla satisfacție cu 
care se citește această carte, încununare 
a unor îndelungi eforturi, carte menită 
să rămînă nu numai un moment hotărî- 
tor al cercetării istoriei Bucureștilor, dar 
și o lectură din cele mai atractive.

Valeriu RAPEANU
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CO PRftEJBL ZIIEI INDEPENDENTEI DE STAI A ROMÂNIEI
I

$1A VICTORIEI ASUPRA GERMANIEI HITLERISTE
RECEPȚIE CU PRILEJUL CELEI DE-A XXII-A 
ANIVERSĂRI A EliRERÂRII CEHOSLOVACIEI

Depuneri 
de coroane

1

Cu prilejul zilei de 9 Mai — Ziua 
independenței de stat a României 
și a victoriei asupra Germaniei 
hitleriste, la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Poporului 
și a Patriei, pentru Socialism, la 
Monumentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici din 
Capitală, au fost depuse marți di
mineața coroane de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al, Consi
liului de Miniștri, Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.C.R.,. ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, foști co
mandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, delegații ale oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumen
telor, companii militare au prezen
tat onorul.

La Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism, în acor
durile Imnului Eroilor au fost de
puse coroane de flori din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
Corpului diplomația, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului U.A.S.R., Consiliului Na
țional al Femeilor, Comitetului oră- 
șeneso București al P.C.R. și Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al '"așului Buaurești, Comite
tului ? iilor deținuți antifasciști, 
Comitetului organizatori» al vete
ranilor din războiul antifascist, pre
cum și jerbe de flori din partea or
ganizațiilor de pionieri.

La Monumentul Eroilor Patriei și 
la Monumentul Eroilor Sovietici au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
Corpului diplomatic, . Ministerului 
Forțelor Armate, Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, Comitetului oră
șenesc București al P.C.R. și Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București, jerbe de 
flori din partea pionierilor.

După solemnități, cei prezenți au 
primit defilarea companiilor de 
onoare.

★
La solemnitatea depunerii de co

ALTE MANIFESTĂRI
’La Calafat, pe platoul Monumen

tului Independenței, străjuit de 
cele patru tunuri eare au vestit în
cetarea luptelor și victoria ostași
lor români în războiul de neatîrna- 
re, a avut loc în dimineața zilei 
de 9 mai o festivitate prilejuită de 
sărbătorirea a 90 de ani de la pro
clamarea independenței de stat a 
României. Au luat parte sute de lo
cuitori ai orașului, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, membrii delegației bulgare de 
activiști de partid și de stat din 
regiunea Vrața — oaspeți ai re
giunii Oltenia. 

La monument, unde au făcut de I 
gardă militari ai forțelor noastre | 
armate, au fost depuse eoroane de 
flori.

* K |

Cu prilejul aniversării a 22 de j 
ani de la înfrîngerea Germaniei I 
hitleriste, general-maior Aurelian • 
Leonin a conferențiat, marți după- I 
amiază, la Casa prieteniei româno- | 
sovietice din Capitală, despre „9 
Mai — Ziua victoriei".

Au luat parte membri ai con- I 
ducerii Consiliului General ARLUS, j 
numeroși oameni ai muncii din în- I 
treprinderile și instituțiile Capi
talei.

De asemenea, au participat re- | 
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. . 
la București. După conferință a ru- | 
lat filmul artistic „Tunelul", copro- •

Plecarea unei delegații j 
române in R. P. Bulgaria |

Marți dimineața a plecat în Re- I 
publica Populară Bulgaria o dele- I 
gație formată din militari și re- l 
prezentanți ai oamenilor muncii, I 
condusă de general de armată la- 
cob Teclu, membru al Consiliului I 
de Stat. Delegația va vizita locurile | 
istorice legate de războiul din . 
1877—1878 și va participa la festi- I 
vitățile care vor avea loc la mo- I 
numentele ridicate în țara vecină | 
în memoria ostașilor români căzuți I 
în luptele pentru cucerirea inde
pendenței de stat a României și eli- I 
berarea Bulgariei de sub jugul | 
otoman. (Agerpres)

roane la Cimitirul militarilor bri
tanici căzuți pe teritoriul României 
în lupta împotriva fascismului au 
luat parte Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Ion Baicu, ministrul transporturi
lor auto, navale și aeriene, repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Sfatului 
popular al regiunii București, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și atașați militari.

O companie militară a prezentat 
onorul. După intonarea imnurilor 
de stat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România, au fost 
depuse eoroane de flori din partea 
Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri, Corpului diplomatic, 
Ministerului Forțelor Armate, Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii București.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoare.

★

Marți la amiază, delegația gu
vernamentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de Ninko Ste
fanov, președintele Comitetului 
pentru controlul de stat, și delega
ția guvernamentală a Uniunii So
vietice, condusă de L. F. Iliciov, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe, care participă la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 90-a 
aniversare a cuceririi independen
ței de stat a României, au depus 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru So
cialism, și la Monumentul Eroilor 
Sovietici.

La solemnități au participat Ion 
Baicu, ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, Mihai Bă- 
lănescu, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Constantin Flitan 
și Vasile Șandru, adjunați ai mi
nistrului afacerilor externe, gene- 
ral-eolonel Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului forțelor armate, repre
zentanți ai Sfatului popular al ora
șului București, generali și ofițeri 
superiori.

Au luat parte membri ai Amba
sadei R. P. Bulgaria și ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. ★

In ziua de 9 mai au fost depuse 
coroane de flori și la cimitirul eroi
lor români și la cimitirele eroilor 
sovietiai din comunele Herăstrău și 
Jilava, precum și la cimitirele, mo
numentele și plăcile comemorative 
ale eroilor români și sovietiai din 
întreaga țară.

(Agerpres)

ducție a studiourilor româno-sovie- 
tice.

★
în cadrul manifestărilor consa

crate sărbătoririi a 90 de ani de 
la cucerirea independenței de stat 
a României, Direcția rețelei cine
matografice și difuzării filmelor și 
Arhiva națională de filme au pre
zentat marți la cinematograful 
„Central" din București, filmul is
toric românesc „Războiul indepen
denței".

(Agerpres)

Legumele timpurii
(Urmare din pag. I)

valorificarea legumelor și fructelor, la 
export și pe piața internă, datorită ca
lităților sale culinare, se cer mari can
tități de spanac deshidratat Or, pînă 
acum, uscătoriilor nu li s-a repartizat 
nici o frunză. Raidul-anchetă întreprins 
în cîteva unități agricole din comunele 
aparținînd Capitalei și regiunii Bucu
rești a scos în evidență unele defec
țiuni în producția de legume de primă 
apariție.

La cooperativa agricolă „30 Decem
brie" întâlnești culturi frumoase de le
gume. Varza timpurie, pusă sub folii 
de polietilenă, începe să formeze căpă- 
țîni. Dar în ce privește spanacul se 
constată că producția este necorespun
zătoare atît cantitativ, cît și calitativ. 
Tov. Victor Buliga, inginerul agronom 
al cooperativei, ne spune : „Spanacul a 
avut ae suferit din cauza gerului. Dacă 
in toamnă l-am fi irigat, obțineam re
zultate mai bune. Acum este întîrziat 
în vegetație, iar recolta — mică". Evi
dent că situația putea fi îndreptată prin 
irigarea culturii dacă ar fi existat preo
cuparea pentru aplicarea acestei mă
suri.

La Adunații-Copăceni, raionul Giur
giu, recolta a fost mai bună. Păcat 
însă că aici suprafața destinată spana
cului a fost mică — numai două hec
tare. Din această cauză, pînă la apariția 
roșiilor, cooperativa nu va avea ce să 
livreze. Președintele cooperativei, tov. 
Voinea Marin, ne informează că, în 
toamnă, terenul nu a fost eliberat de 
culturile tîrzii și de aceea nu s-a putut 
pune mai mult. Dar oare nu e păcat 
ca avînd teren amenajat pentru irigat, 
acesta să nu fie folosit mai intensiv

Cu prilejul celei de-a XXII-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
marți seara, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Cestmir 
Cisar, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Alexandru Bîrlă- 
deanu, Paul Niculescu-Mizil, Vasile 
Patilineț, Gheorghe Gaston Marin, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, acad. Ștefan S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge

Telegramă

Tovarășului mareșal al Uniunii Sovietice

ANDREI ANTONOVICI GRECIKO
ministrul apărării al U.R.S.S.

In numele militarilor Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră și tuturor 
militarilor armatei sovietice sin
cere și cordiale felicitări eu prile
jul celei de-a XXII-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei hitle
riste.

în memoria popoarelor va ră- 
mîne veșnia vie amintirea faptelor 
de eroism săvîrșite de ostașii so
vietici în anii războiului antihitle
rist. Purtînd pe umeri greul acestui 
război, popoarele sovietice și for
țele lor armate au dat cele mai 
mari jertfe pentru salvarea civili
zației de urgia fascistă.

înfăptuind, sub conducerea par
tidului comunist, insurecția armată 
din august. 1944, poporul român și 
armata sa s-au alăturat coaliției 
antihitleriste, a cărei principală 
forță a fost Uniunea Sovietică, a- 
dueîndu-și contribuția la marea 
victorie asupra Germaniei naziste.

Lupta ostașilor români și sovie
tici pe frontul antihitlerist,- sîngele 
vărsat în comun au cimentat prie-

Vizitele delegațiilor bulgare Șl fit Cîi
în Gursul dimineții delegațiile gu

vernamentale ale R. P. Bulgaria și 
Uniunii Sovietice au vizitat- fabri
ca de mașini-unelte și agregate 
București. Aid, oaspeții s-au inte
resat de organizarea procesului de 
producție, de Garacteristicele tehni
ce și calitatea utilajelor fabricate.

Au fost vizitate, de asemenea, noi 
cartiere de locuințe și construcții 
social-Gulturale ale Capitalei.

Delegația guvernamentală a R.P. 
Bulgaria, a plecat într-o călătorie 
pe Valea Prahovei. în drum spre 
Brașov oaspeții bulgari au făcut 
un SGurt popas la gospodăria agri
colă de stat Băicoi — regiunea Plo
iești, unde au vizitat sectorul zoo
tehnic al acestei unități.

Seara delegația guvernamentală 
a R. P. Bulgaria a sosit la Brașov.

în vizita pe care o întreprinde în 
regiunea Brașov, delegația este în
soțită de general-colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului forțe
lor armate.

In după-amiaza zilei de marți de
legația guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, însoțită de C. Flitan, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a plecat într-o vizită în re
giunea Argeș. Delegația a fost pri
mită de Petre Argeșeanu, vicepre
ședinte al Sfatului popular regio
nal Argeș. Au fost vizitate secțiile 

printr-o cultură tn plus ? în raionul 
Giurgiu, de unde se trimit mari can
tități de legume pe piața Capitalei, 
sînt și alte cooperative agricole care 
au neglijat cultura verdețurilor.

„Nu vom asigura întreaga cantitate 
de salată și spanac, culturile fiind cala
mitate — ne relatează tov. Ion Barbu, 
vicepreședinte al Uniunii raionale Giur
giu a cooperativelor agricole. Aceasta 
se datorește faptului că legumele nu au 
fost puse pe terenurile care se pot 
iriga. La cooperativa agricolă din 
Vidra, din 10 ha cu spanac au răma3 
în cultură numai 6. Am dat totuși in
dicații să se recolteze și să se livreze 
toate legumele de primă apariție".

Să se livreze, dar ce ? Nu era mai 
potrivit ca indicațiile să fi fost date la 
organizarea producției ? în acest caz 
ar fi existat o recoltă bună și nu mai 
erau necesare îndemnuri pentru li
vrare.

Și conform obișnuinței din anii pre
cedent se iau măsuri „de acoperire". 
La întreprinderea regională București 
pentru valorificarea legumelor a și fost 
depus un proces verbal în care se jus
tifică de ce în raionul Videle produc
ția de spanac a fost mică. Se dau 
exemple de la cooperativele agricole 
din Ogrezeni, Grădinari, Clajani și al
tele, adueîndu-se arhicunoscutul mo
tiv „calamitate". Pe acest document 
și-au pus semnătura Vasile Boncotă, 
vicepreședinte al consiliului agricol ra
ional, valorificatorul de la uniunea ra
ională a cooperativelor agricole, direc
torul O.R.V.L.F., Videle. „Șe fac aceste 
documente pentru justificare — ne 
spune tov. Ștefan Dragomir, de la 
I.R.V.L.F. București. Deocamdată a- 
vem numai de la un raion, peste o 

nerali și ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

•Ar

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, Cestmir 
Cisar, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București, a 
vorbit marți seara la posturile 
noastre de radio și televiziune.

Moscova 

tenia de arme româno-sovietică. 
Militarii Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România acor
dă o înaltă prețuire acestei prie
tenii, care se dezvoltă necontenit 
pe baza relațiilor de colaborare to
vărășească statornicire între țările 
și popoarele noastre.

Cu prilejul zilei de 9 Mai, Ziua 
victoriei asupra Germaniei fas
ciste, vă urez dumneavoastră și 
tuturor militarilor sovietici noi și 
însemnate succese în întărirea ca
pacității combative a Forțelor Ar
mate ale U.R.S.S., pentru apărarea 
muncii' pașnice a popoarelor so
vietice, și, împreună cu armatele 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, ale celorlalte țări so
cialiste, a cauzei socialismului și 
păcii.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste 

România
GENERAL-COLONEL 

ION IONIȚĂ

Muzeului de istorie și etnografie din 
Golești.

- -Delegațiile-.de partid și de stat 
din R. P. Bulgaria care participă 
la manifestările consacrate aniver
sării independenței de stat a Ro
mâniei, și-au continuat marți vizi
tele prin unele regiuni ale țării.

Delegația condusă de Petar Da- 
nailov, prim-secretar al Comitetu
lui regional Ruse al Partidului Co
munist Bulgar, a vizitat unități a- 
gricole socialiste din raionul Giur
giu, cartierele Capitalei, precum și 
Casa de cultură și clubul Grivița 
Roșie.

Membrii delegației, în frunte cu 
Vîlcan Șopov, prim-secretar al Co
mitetului regional Tolbuhin al P.C. 
Bulgar, au făcut o vizită în portul 
Constanța.

Delegația condusă de Vasil Țe- 
nov, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Botevgrad, a vizitat Com
binatul petrochimic Ploiești, rafi
năria Brazi, complexul de sere de 
la Tătărani și cooperativa agricolă 
de producție Bucov. De asemenea, 
delegația condusă de Ivan Nicolov 
Besev, președintele Sfatului popu
lar regional Plevna, a vizitat unele 
obiective din regiunea Galați.

în aceeași zi, oaspeții bulgari 
s-au înapoiat în patrie.

(Agerpres)

lună vor fi de la toate". Cu alte cu
vinte, acoperire există, dar legume ba. 
Această practică este un sistem de a- 
coperire a incompetenței, a lipsei de 
răspundere.

Cu aceeași lipsă de grijă au fost pri
vite și alte culturi. La ceapă verde nu 
s-au realizat, de asemenea, suprafețele 
prevăzute. Gospodinele s-au întrebat, 
poate, do ce firele de ceapă sînt 
atît de firave ? Pentru că în bună 
parte nu provin din plantări făcute în 
toamnă, așa cum ar fi fost normal, ci 
din ceapa lăsată în pămînt din vara 
trecută. Aceasta numai grădinărie nu 
se numește.

Ce se face pentru producția de le
gume care urmează să fie livrată în 
lunile viitoare ? Dacă ar fi să ne luăm 
după cifrele oferite de organele de 
contractare, totul ar fi în regulă. Atît 
la Capitală, cît și la regiunea Bucu- < 
rești, plănui la contractări a fost reali
zat și depășit. Dar pe sortimente? La 
unele culturi se prevăd deficite încă de 
pe acum. Cu cooperativele agricole 
din comunele aparținînd Capitalei s-au 
contractat cantități mai mici decît cele 
prevăzute a fi livrate la ceapă uscată, 
roșii de toamnă, ardei, rădăcinoase, în
deosebi la pătrunjel, țelină, sortimente 
deficitare de ani de zile. De asemenea, 
în cooperativele agricole din regiunea 
București nu s-au contractat în între
gime cantitățile prevăzute la unele sor
timente.

Și acum, ca și în anul trecut, conti
nuă să fie neglijate roșiile de toamnă. 
Dacă cele timpurii și de vară se produc 
în cantități mari, roșiile de toamnă se 
cultivă pe suprafețe mici, nu li se apli
că o agrotehnică corespunzătoare. La 
cooperativa agricolă Jilava, situată lîn-

Cronica zi!@i

Marți, 9 mai, a fost semnat la 
București un protocol de acord pri
vind colaborarea între radiotele- 
viziunea română și radioteleviziu- 
nea italiană.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Virgil Cazacu, pre
ședintele Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune, iar din par
tea italiană de Gianni Granzotto, 
administrator delegat al radiote- 
leviziunii italiene, conducătorul de
legației care a făcut o vizită în 
țara noastră.

★
Marți a sosit în Capitală o dele

gație tehnico-economică din Tuni
sia, condusă de Nouredine Fourati, 
șeful Diviziei producției industria
le din Secretariatul de stat pentru 
plan și economia națională, care ne 
vizitează țara ca răspuns la vizita 
făcută recent de o delegație de 
specialiști români în Tunisia.

Delegația tunisiană va vizita u- 
nele obiective industriale și va 
purta discuții privind cooperarea 
economică între Tunisia și Româ
nia. (Agerpres)

SPORT 
1 TREILEA MECI ÎN 

FINALA ROMÂNEASCĂ 
A C. C. E. LA VOLEI

Aseară la Floreasca în meciul cu 
Dinamo, echipa Rapid și-a dovedit 
marea clasă încă de la primul 
schimb de mingi. Formația standard, 
altă dată atît de aprig criticată, (o 
menționăm aci în ordinea valorii 
manifestate ieri : Nicolau, Grigoro- 
vici, Drăgan, Chezan, Plocon, Min- 
cev) a avut de această dată merite 
incontestabile. Setul întîi a fost 
de altfel un adevărat galop de 
sănătate pentru rapidiști ; în 17 
minute au totalizat 15 puncte, ne- 
lăsînd dinamoviștilor decît conso
larea acumulării a numai 6 puncte. 
După schimbarea terenurilor, ro
lurile s-au inversat. Dinamoviștii 
luptă mai organizat la fileu, sînt 
atenți și deciși la blocaj, devenind 
ei cîștigători ai setului

Egalitatea în setul trei s-a men
ținut circa un siert de oră. Com
batantele conduseseră alternativ 
cu unul sau două puncte, pe ta
bela de marcaj fiind la un mo
ment dat 10—10. Dinamoviștii iau 
un avans ce părea (și putea fi) 
decisiv : 13—10. Au serviciul, min
gea intră în joc, dar greșesc. For
țele fizice și de voință ale rapi- 
diștilor se dovedesc în continuare 
mai puternice decît le-am fi bănuit 
poate. Atacurile hotărîte la fileu 
ale lui Nicolau, Grigorovici, Dră
gan, conjugate cu ezitările dina
moviștilor, în special ale lui Derzei 
(ieri de nerecunoscut 1), modifică 
radical raportul valoric, dînd fi
nalmente cîștig de cauză — prin 
cinci puncte consecutive — forma
ției giuleștene. Acest set îi revine 
deci cu 15—13. Ultimul set al re
vanșei a revenit rapidiștilor în mai 
puțin de 15 minute, cu 15—5.

Partida decisivă, al cărei cîști- 
gător va primi și mult rîvnita 
„Cupă", are loc astăzi de la ora 
17 tot in sala Floreasca.

TURNEUL U.E.F.fl.
PENTRU JUNIORI

ANKARA 9 (Agerpres). — Ieri, în 
mai multe orașe din Turcia, s-au 
disputat ultimele meciuri din cadrul 
grupelor preliminarii ale turneului de 
fotbal U.E.F.A., rezervat echipelor 
de juniori. In grupa C, la Ankara, 
echipa României a întîlnit formația 
U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu 2—0 (2—0). R. D. 
Germană a învins cu 2—1 (1—1) e- 
chipa Suediei.

Pentru semifinale s-au calificat 
echipele Turciei, U.R.S.S., Franței 
și Angliei, clasate pe primul loc în 
cele 4 grupe.

gă Capitală, se cultivă 45 ha cu roșii 
timpurii și de vară și numai 5 ha cu 
roșii de toamnă. De ce se întâmplă 
așa ? Marin Țone, președintele coope
rativei agricole, dă o explicație necon
cludentă : „Livrarea roșiilor timpurii și 
de vară se poate prelungi. Nu are rost 
să cultivăm din cele tîrzii. De altfel, 
nici nu se iau bani mulți pe ele". Este 
adevărat că nu se iau bani mulți cînd 
producția este mică. Anul trecut s-au 
realizat numai 25 000 kg la hectar — 
pe jumătate cît ar fi o producție nor
mală. Că și această cultură este foarte 
rentabilă o dovedesc rezultatele mul
tor cooperative agricole. La „30 De
cembrie", văzînd ce venituri bune ob
țin din valorificarea roșiilor de toam
nă, cooperatorii au hotărît să le cultive 
pe 20 ha — o suprafață dublă față de 
anul trecut. Se pare că ideea despre 
„nerentabilitatea" roșiilor de toamnă 
este caracteristică și pentru conducă
torii altor unități din moment ce, în 
cooperativele agricole din regiunea și 
orașul București, suprafețele destinate 
acestei culturi sînt mici. în regiunea 
București s-au contractat 49 000 tone 
roșii timpurii și de vară și numai 10 350 
tone roșii de toamnă — cu 3 000 tone 
mai mult decît realizările anului tre
cut, adică cu aproximativ 1,5 kg de 
fiecare locuitor al Capitalei, ceea ce 
este foarte puțin față de cerințe. Va 
putea fi satisfăcut astfel necesarul de 
consum într-o perioadă cînd gospo
dinele, cantinele, restaurantele fac a- 
provizionări ?

La unele sortimente s-au contractat 
cantitățile planificate, dar suprafețele 
prevăzute a fi cultivate sînt sub cele 
stabilite inițial. „Vom obține o produc
ție mai mare la hectar" — ne asigură 
tov. Alexandru Negrea, vicepreședinte 
al. Uniunii regionale București a coo
perativelor agricole. Dar s-a văzut că 
nici producțiile prevăzute nu s-au rea
lizat. Experiența cu spanacul este edi
ficatoare. Se vor întocmi din nou pro
cese verbale de calamitate? Ele nu 
vor putea ține loc de legume.

Plecarea tovarășului Gheorghe Rădulescu 
la ședința Comitetului Executiv al C. A. E. R.

O delegație condusă de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România în C.A.E.R., a plecat 
marți după-amiază la Moscova 
pentru a participa la lucrările ce
lei de-a XXTX-a ședințe a Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Iosif Banc, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta
lurgice, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de

Regele Nepalului a părăsit Capitala
Marți a părăsit Capitala Maies

tatea Sa Mahendra, regele Nepalu
lui, care împreună cu Maiestatea 
Sa regina Ratna, prințul Gyanendra 
și prințesa Shova, a făcut o vizită 
neoficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Consi

Convorbiri fructuoase
româno-suedeze

Săptămîna trecută țara noastră 
a avut ca oaspete pe ministrul afa
cerilor externe suedez, Torsten 
Nilsson. Pentru România și Sue
dia vizita a fost un prilej de a se 
reîntîlni la confluența marilor idei 
ale cooperării intereuropene. A- 
ceste idei s-au cristalizat. în decursul 
anilor, în primul rînd pe tărîmul 
relațiilor bilaterale, al străduinței 
spre o mai bună cunoaștere recipro
că. spre apropiere. Colaborarea ro- 
mâno-suedeză se desfășoară pe 
multiple planuri. Se dezvoltă cu 
succes colaborarea economică și 
culturală. S-au extins contactele ofi
ciale și neoficiale între personalită
ți ale vieții publice, organizații ob
ștești. In acest sens, vizita ministru
lui de externe, T. Nilsson, este un 
exemplu concludent al dorinței am
belor părți de a intensifica și diver
sifica cooperarea româno-suedeză. 
Oaspetele a fost primit de secretarul 
general al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și a avut con
vorbiri cu Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Deși de scurtă durată, vizita oas
petelui suedez în România i-a în
găduit să vadă la fața locului unele 
din realizările poporului nostru, 
preocupările lui pentru asigurarea 
înaintării continue a României pe 
calea progresului. „Noi, în Suedia — 
a declarat domnia sa — urmărim 
cu deosebit interes și simpatie efor
turile pe care poporul României de 
astăzi le face pentru dezvoltarea 
țării sale. Aceasta este intr-adevăr 
impresionant".

Condițiile de azi ale dezvoltării 
României o înscriu în rîndul unor 
buni parteneri de schimb și tocmai 
acest fapt a reieșit în evidență cu 
ocazia convorbirilor româno-suede
ze. Cei doi miniștri de externe, apre
ciind evoluția pozitivă a colaborării 
economice și cultural-științifice de 
pînă acum, au subliniat, totodată, 
utilitatea găsirii unor noi căi și 
mijloace pentru dezvoltarea în con
tinuare a cooperării dintre România 
și Suedia. „Sper — a declarat dom
nul T. Nilsson — că vom putea găsi 
posibilități pentru o cooperare teh
nică între noi în viitor. Se poate 
și trebuie să se facă mai mult pen
tru dezvoltarea în continuare a le
găturilor noastre culturale și econo
mice. Sînt. în acest sens, optimist și 
sper, de asemenea, realist". Desigur, 
noul acord comercial pe termen 
lung (1967—1971), semnat recent la 
Stockholm, oferă un cadru adecvat

Am împărtășit cele constatate tov. I 
Nicolae Marinescu, director în Con- | 
siliul Superior al Agriculturii, care se 
ocupă de problema legumelor.

— Vrem să prevenim — ne-a de- * 
clarat dînsul — restrîngerea unor su- I 
prafețe cu legume. Intr-adevăr, con- I 
tinuă să se manifeste tendința de a nu • 
se cultiva roșii de toamnă. De aceea în I 
lunile august și septembrie ne pome- I 
nim pe piață cu roșii mici, pe care ’ 
cumpărătorii nu le agreează, așteptînd I 
soiurile specifice acestui sezon, cu I 
fructele mari și cărnoase.

— Ce se va face totuși ?
— Există sămînță din soiurile de I 

toamnă. Trebuie să organizăm pro- > 
ducerea răsadurilor, chiar și în brazde | 
reci. De asemenea, este necesar să se I 
urmărească realizarea în întregime a • 
suprafețelor propuse și să se aplice | 
întregul complex de măsuri agroteh- I 
nice.

Este bine să se țină seama de acest I 
lucru, întrucît de realizarea în între- I 
gime a suprafețelor prevăzute și de ob- * 
ținerea unor producții mari depind I 
buna aprovizionare a populației cu în- I 
tregul sortiment de legume prevăzut 1 
și eșalonarea livrării în tot cursul a- I 
nului.

în aceste zile, în grădinile de le
gume, lucrările sînt în toi: se face I 
plantatul în cîmp al răsadurilor, îngri- I 
jirea celor însămînțate mai de timpu- • 
riu. Deși timpul este înaintat și perico- I 
Iul brumelor a trecut, ritmul plantatu- I 
lui este încă nesatisfăcător. Pînă la 3 • 
mai, în regiunea București s-au reali- I 
zat numai 53 la sută din suprafețele I 
destinate a fi cultivate cu legume, iar 1 
în zona Capitalei — 61 la sută.

Este necesar ca în zilele care ur- I 
mează să fie intensificat plantatul le
gumelor în cîmp, urmărindu-se reali- I 
zarea tuturor suprafețelor, pe sortimen- I 
te, factor hotărîtor pentru obținerea i 
unor producții mari, de calitate, care I 
să corespundă cerințelor de consum.

membri ai conducerii altor minis
tere și instituții centrale economice.

Au fost de față I. A. Iliuhin, mi
nistru consilier la ambasada Uniu
nii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
în aceeași zi tovarășul Gheorghe 

Rădulescu a sosit la Moscova. La 
aeroportul Șeremetievo a fost în- 
timpinat de M. Leseclko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. Faddeev, secretar al 
C.A.E.R., și de alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României în 
U.R.S S., și membri ai ambasadei.

liului de Stat, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-maior Constantin 
Popa, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.★

Luni seara și marți dimineața 
oaspeții din Nepal au vizitat ora
șul Brașov și Valea Prahovei.

1

intensificării și diversificării relații
lor economice reciproc avantajoase. 
Totodată, sfera schimburilor culturale 
și tehnico-științifice poate fi — așa 
cum s-a remarcat în discuții — îm
bogățită. incit ea să aducă o contri
buție sporită la cunoașterea recipro
că a creației spirituale făurite de 
popoarele român și suedez, la satisfa
cerea reciprocă a intereselor celor 
două țări.

Vizita ministrului de externe al 
Suediei în România are semnificații 
atît pe planul relațiilor bilaterale, 
cît și pe cel al raporturilor inter
europene.

Este îndeobște cunoscut că politi
ca externă activă, dinamică, și boga
tă în initiative și acțiuni concrete, pe 
care o promovează România in in
teresul menținerii și consolidării 
păcii în Europa și în întreaga lume, 
a făcut să crească prestigiul țării 
noastre peste hotare. „In formularea 
și promovarea politicii sale — se 
exprima ministrul suedez — Româ
nia s-a plasat într-o poziție centrală 
pe harta politică a Europei".

Opinia publică din România urmă
rește cu interes eforturile Suediei în 
direcția statornicirii unor relații de 
bunăvecinătate între țări, cooperării 
internaționale. România și Suedia pot 
coopera activ atunci cînd este vorba 
de răspunderea care incumbă tutu
ror stateloi, ca și de rolul crescînd 
al țărilor mici și mijlocii în menți
nerea și consolidarea păcii, în înfăp
tuirea securității generale.
Deși au sisteme social-politice diferi

te, România și Suedia se întîlnesc — 
așa cum s-a relevat în timpul con
vorbirilor — pe terenul preocupărilor 
îndreptate spre asigurarea în viața 
internațională a victoriei spiritului 
rațiunii, a unei politici realiste care 
să asigure menținerea și consolidarea 
păcii în Europa și în întreaga lume, 
suprema năzuință a tuturor popoa
relor. „Cei doi miniștri — se arată 
în Comunicatul cu privire la vizita 
în România a ministrului de externe 
suedez — au căzut de acord că este 
în interesul general să fie promovate 
tendințele actuale spre normalizarea 
vieții internaționale în Europa, pe 
baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc în
tre toate statele europene ; ei au că
zut de acord că pentru a contribui 
într-o mai mare măsură la 
securitatea și cooperarea europea
nă trebuie încurajate toate contac
tele practice între țările europene".

Intensificînd legăturile bilaterale, 
utile celor două țări, și care repre
zintă, totodată, un mijloc esențial de 
creare a unei atmosfere prielnice 
securității și înțelegerii internațio
nale, România și Suedia își aduc 
contribuția la aplicarea în practică 
a ideilor cuprinse în rezoluția, adop
tată în unanimitate la O.N.U., privind 
relațiile de bună vecinătate dintre 
țări europene aparținînd unor siste
me social-politice diferite. In calita
tea lor de coautoare, România și Sue
dia se pronunță pentru inițierea unor 
noi acțiuni comune, împreună cu 
toate statele interesate, de natură să 
stimuleze înțelegerea în Europa, in 
spiritul rezoluției.

Discuțiile dintre cei doi miniștri 
s-au referit și la situația din Viet
nam. Exprimînd îngrijorarea lor pro
fundă în legătură cu pericolul pe 
care intensificarea războiului îl re
prezintă pentru pacea mondială, ei 
au subliniat necesitatea încetării 
bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam. „Pacea, se arată în comunicat, 
trebuie căutată pe baza acordurilor 
de la Geneva din 1954, asigurînd po
porului vietnamez dreptul de a-și de
cide singur soarta".

Abordînd unele probleme ale de
zarmării, miniștrii au subliniat peri
colul grav al cursei înarmărilor nu
cleare și au arătat încă o dată im
portanța unor măsuri eficace care să 
conducă la eliminarea completă a 
pericolului nuclear. Cei doi miniștri 
au menționat că eficienta acestor 
măsuri este condiționată de funda
mentarea lor pe principiul echili
brului de angajamente atît din par
tea țărilor nucleare, cît și din partea 
statelor nenucleare.

Vizita în țara noastră a ministrului 
de externe al Suediei a fost, ca să 
folosim termenii ziarelor din Stoc
kholm — Svenska Dagbladet si Da- 
gens Nyheter — fructuoasă. De a- 
dăugat, ca un element de asigurare 
a evoluției pozitive și în viitor a re
lațiilor multilaterale româno-suede
ze, invitația pe care guvernul Sue
diei a adresat-o președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, si ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, de a vizita 
Suedia, invitație ce a fost acceptată 
cu plăcere.

Nicolae POFOVICI
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FESTIVITĂȚI IN LOCALITĂȚILE
a

OSTAȘII ROMÂNI
y

-.ț:

1877-1878

TEHERAN 9 (Agerpres). — Am
basadorul Republicii Socialiste Ro- 
mânia la Teheran, Pavel Silard, a 
■fost primit în audiență de prezen
tare de către primul- ministru al 
Iranului, A. A. Hoveida.

Cu -acest-prilej a' avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. .

BELGRAD

Sărbătorirea
Zilei Victoriei

Cehoslovaciei

PLEVNA 9 — Trimisul special 
Agerpres C. Prisăcaru transmite: 
Grivița, Poradim, Plevna, Rahova 
— localități bulgare cu adîncă re
zonanță în istoria popoarelor român 
și_ bulgar — au îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Sînt arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bulgaria. Sirii arborate, de aseme
nea, drapelele partidelor comuniste 
din cele două țări vecine și prie
tene. Lozinci în limbile română și 
bulgară slăvesc prietenia tradițio
nală dintre cele două popoare ci- 

, mentată de-a lungul vremii, parti
dele comuniste român și bulgar, pe 
oamenii muncii din cele două țări.

Monumente de piatră, păstrate 
cu grijă, readuc în memorie pagini 
de măreață epopee, scrisă cu sîn- 
gele miilor de eroi români, ruși și 
bulgari care, cu nouă decenii în 
urmă, și-au dat viata pentru elibe
rarea Bulgariei de sub jugul oto
man. în jurul acestor monumente 
se păstrează urmele vestitelor re
dute pe parapetele cărora s-au că
țărat — sfidind moartea — doro
banții și. roșiorii din armata româ
nă pentru a smulge steagurile duș
mane și a înălța în locul lor drape
lul românesc.

Marți, pe aceste memorabile 
locuri s-au adunat sute și sute de 
cetățeni bulgari, tineri și vîrst- 
nici, peniru a aduce prinos de re
cunoștință ostașilor români căzuți 
în războiul din 1877—1878.

Locuitorii Griviței și ai altor așe
zări din împrejurimi au făcut o pri
mire călduroasă delegației oficiale 
venite din Republica Socialistă Ro
mânia, formată din militari și re
prezentanți ai oamenilor 
condusă de general de 
cob Teclu, membru al 
de Stat.

Din mijlocul mulțimii 
de un grup de pionieri 
oaspeților români 
oficiale bulgare cravate’ roșii, bu
chete de flori. O gardă de onoare, 
formată din militari ai R. P. Bulga
ria este aliniată pentru onor. Se 
intonează imnurile de stat ale celor 
două țări. Are loc apoi solemnita
tea depunerii de coroane de flori 
Din partea Consiliului de Stat, 
la Mauzoleul român de la Grivița. 
a fost depusă o coroană de flori de 
către generalul de armată Iacob 
Teclu, iar din partea Ministerului 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România de către genera
lul locotenent Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului forțelor armate. Se 
depun, de asemenea, coroane de 
flori din partea Comitetului regio
nal, Comitetului orășenesc și Co
mitetului raional Plevna al P.C. 
Bulgar și din partea Sfatului popu
lar regional Plevna.

în continuare are loc festivitatea 
înmînării Ordinului „Tudor Vla
dimirescu'* clasa I, conferit Mau- 
zoleului român de la Grivița.

Luînd cuvîntul, general de 
mată Iacob Teclu a spus între 
tele: „Am misiunea de onoare 
a înmîna înalta distincție, acordată 
de Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România Mauzoleului 
român de la Grivița. Aceasta 
este o expresie a prețuirii și recu
noștinței poporului nostru față de 
eroii români, ruși și bulgari căzuți 
în crîncenele bătălii de pe re
dutele Griviței în 1877 și, în 
același timp, o expresie a recunoș
tinței față de poporul bulgar și 
conducerea sa de partid și de stat, 
față de organele regionale, direc
ția muzeelor istorico-militare din 
Plevna și colaboratorii ei, prin grija 
cărora se păstrează vie amintirea 
faptelor de eroism ale ostașilor 
români.

Aflîndu-ne astăzi aici, unde în 
urmă cu nouă decenii s-au înscris 
fapte de vitejie, consemnate în is
toria popoarelor român și bulgar, 
trăim clipe de adînci emoții. Aceste 
fapte de arme au dus la înfăptuirea 
năzuințelor de veacuri ale popoa
relor noastre pentru independență 
și libertate, au cimentat pe veci 
prietenia de nezdruncinat româno- 
bulgară**.

Mulțumind pentru distincția a- 
cordată Mauzoleului, Nikifor Dju- 
rov, vicepreședintele Sfatului 
Popular regional Plevna, a spus 
printre altele : „Prietenia dintre po
porul român și poporul bulgar este 
seculară și indestructibilă. Legătu
rile de prietenie dintre țările 
noastre au la bază tradițiile sănă
toase ale prieteniei, colaborării și 
asistenței mutuale, au adînci rădă
cini în trecutul îndepărtat al. ce
lor două popoare frățești.

în timpul jugului otoman, care 
a apăsat poporul bulgar timp de 
cinci secole, într-o serie de orașe 
românești a trăit o numeroasă e- 
migrație bulgară. Fiecare patriot al .

luționar Bulgar care a pregătit re
voluția noastră' națională. Aici au 
activat Rakovski, Karavelov, Lev- 
ski-șj-alții;- La Giurgiu a fost lua
tă hotărîrea istorică de pregătire 
și proclamare a glorioasei răscoa
le din aprilie 1876. Acest război de 
eliberare apare ca un măreț exem
plu al colaborării celei mai apro
piate dintre ruși, români și bulgari.

Poporul român a luat parte deo
sebit de activă la acest război. în 
luptele de la Grivița, la cel de-al 
treilea asalt hotărîtor care a avut 
loc în zilele de 30 și 31 august 
1877, precum și în luptele de la 
Plevna, Rahova, Smîrdan 
ostașii români au 
au

luptat 
mare

și Vidin, 
vitejește, 

eroism.

Muzeului „Ostașul român — 
1877/1878" din satul Poradim.'

După cuvîntuJ'de salut rostit de 
generalul de armată lacob Teclu, 
a luat cuvîntul Nicola Bosnakov, 
directorul muzeelor istorico-milita- 
re din regiunea Plevna.

După ce a mulțumit pentru înalta 
distincție acordată Muzeului „Osta
șul român 1877/1878“ din Poradim, 
Nicola Bosnakov a evocat luptele 
eroice duse de armatele române, 
alături de ostașii ruși și voluntarii 
bulgari pentru eliberarea Bulga
riei de sub ocupația otomană.

După vizitarea muzeului, în care 
se păstrează documente care atestă 
prietenia și relațiile 
româno-bulgare. arme.

Ședința Conferinței
federale a U.S.P.M.1.

9. — Corespondentul 
Plopeanu, transmite:

y muncii, 
armată Ia- 
Consiliului

se desprin- 
care oferă 

și persoanelor

tradiționale 
uniformemanifestat

SIRIA

Mauzoleul român de la Grivifafestivității la
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L

timpul
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Pentru 
rămîne 
ale eroilor ruși și români căzuți pe 
cîmpiile bulgare. în veci vor fi 
menționate și respectate numele lu
minoase ale căpitanului Valter Mă- 
răcineanu, maiorului Gheorglie 
Șonțu, Nicolae Nancovici, Grigore 
Ion Alucăi și mulți alții. în cinstea 
și memoria ostașilor căzuți pentru 
eliberarea Bulgariei, pretutindeni 
la noi se înalță monumente' din 
piatră albă, muzee și mauzoleuri. 

înalta distincție acordată astăzi 
Mauzoleului din comuna Grivița 
constituie o expresie a respectului 
adînc și a sentimentelor prietenești 
pe care le nutresc unul față de al
tul cele două popoare ale noastre 
care în prezent pășesc au. pas ferm 
și sigur pe drumul socialismului și 
comunismului".

Membrii delegației române au 
semnat apoi în Cartea de onoare a 
Mauzoleului: „Delegația oficială a 
Republicii Socialiste România, pre
zentă în regiunea Plevna, cu oca
zia aniversării a 90 de ani - de' la 
proclamarea independenței de stat 
a României, aduce un pios omagiu 
bravilor eroi români care în urmă 
cu nouă decenii și-au vărsat sîngele 
pe aceste meleaguri pentru neatîr- 
narea României și eliberarea po
porului frate bulgar de sub jugul 
otoman.

Exprimăm recunoștința noastră 
poporului bulgar, organelor regio
nale, direcției muzeelor istorico- 
militare din Plevna și colaboratori
lor lor, prin grija cărora este păs
trată vie amintirea faptelor de e- 

■roism ale ostașilor români.
Glorie veșnică' eroilor români că

zuți pentru înfăptuirea idealurilor 
scumpe ale popoarelor român și 
bulgar, spre independență și liber
tate !“.

Cei prezenți conduci cu aplauze 
pe oaspeți care se îndreaptă apoi 
spre localitatea Poradim, unde se 
află Muzeul „Ostașul român — 
1877/1878“. Aici sînt depuse coroa
ne de flori în fața busturilor legen
darilor eroi — maior Gheorghe 
Sonțu și sergent Grigore Ion 
Alucăi.

în fața muzeului are loo un scurt 
_________ ___  . miting cu prilejul căruia generalul 

nostru amenințat cu spînzurătoa-' de armată iacob Teclu înmînează 
rea sau închisoarea a găsit adăpost -i
la frații români în România s-a 
constituit Comitetul Central Revo-

generațiile 
de neuitat

de bulgari vor 
faptele vitejești

ar- 
al- 
de

Ordinul „Ttidor Vladimirescu’ el. 
I, conferit de Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România,

alte materiale militare rămase de 
la ostașii români căzuți pe aceste 
meleaguri, membrii delegației ro
mâne au semnat în Cartea de onoa
re a muzeului.

Oaspeții români și persoanele 
oficiale bulgare s-au înapoiat în 
orașul Plevna, unde 
lemnitatea depunerii 
flori la Mauzoleul 
Plevna, din partea

a avut loo so- 
de coroane de 
eroilor de la 
Consiliului de 

Stat și a Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii 
România.

La amiază, Comitetul 
Plevna al P. C. Bulgar 
tetul executiv al Sfatului popular 
regional Plevna au oferit o masă 
în onoarea delegației române.

în timpul vizitei, în ■ localitățile 
unde au luptat ostașii români în 
timpul războiului din 1877—1878, 
delegația oficială română a fost în
soțită de general-lt. Dencio Zne- 
polski, adjunct al ministrului, apă^ 
rării naționale, Zdravko ’ Dimov, 
din M.A.E. al R. P. Bulgaria, Ni
kola Dobrev, vicepreședinte.- /'ai 
Sfatâlui popular regional' Plevria;' 
colonel Petăr Petrov, locțiitor 
al șefului garnizoanei militare 
Plevna.

După-amiază membrii delegației 
române și persoanele oficiale bul
gare care îi însoțesc au plecat spre 
orașul Rahova, unde se află un alt 
monument ridicat în memoria eroi
lor români și ruși căzuți , pentru 
eliberarea Bulgariei.

în întîmpinațea oaspeților .au 
venit Țviatko Boșkov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-șecretâr 
al comitetului regional de 'partid, 
Dimiter Granciovskî, ' secretarul 
sfatului popular regional, Țviatko 
Kîncev, secretar al Comitetului re
gional al Frontului Patriei, și Ivan 
Radulov, președintele Sfatului 
popular orășenesc Rahova.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
a Ministerului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, pre
cum și din partea comitetelor re
gional, orășeneso și raional de par
tid, Sfatului popular orășeneso Ra- I 
hova și Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist.

Seara, ambasadorul Republicii 
Socialiste Ro. .ânia la Sofia, Ton 
Beldean, a oferit o masă în cinstea 
delegației' române. " * i' |

Socialiste

regional 
și Comi-

BELGRAD 
Agerpres, N. 
La Belgrad a avut loo o ședință 
a Conferinței federale a Uniunii 
Socialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, (U.S.P.M.I.) în cadrul 
căreia au fost examinate propu
nerile pentru funcțiile de președin
te al R. S. F. Iugoslavia și preșe
dinte al Skupștinei Federale. In 
comunicatul dat publicității la în
cheierea ședinței se spune că „por
nind de la prevederile Constituției 
iugoslave, care dă posibilitatea Con
ferinței să propună anumite perso
nalități pentru alegerea în aceste 
funcții, Prezidiul și Comitetul Exe
cutiv al U.S.P.M.I. au convenit ca 
în numele Conferinței federale să 
propună Skupștinei Federale ca în 
funcția de președinte a! Republicii 
să fie reales losip Broz Tito. Se 
propune, de asemenea, ca în func
ția de președinte al Skupștinei Fe
derale să fie ales Milentie Popovici, 
care deține în prezent postul de 
vicepreședinte al Conferinței fede
rale

Actualul președinte al Skupștinei 
Federale, Edvard Kardeli, a convo
cat prima ședință comună a vecelor
— camerele parlamentului iugoslav
— peniru ziua de 16 mai, cînd vor 
fi aleși președintele, vicepreședin
tele și comisiile Skupștinei Fede
rale și cea de-a doua ședință co
mună la 17 mai, cînd urmează 
fie ales președintele R.S.F.I.

MOSCOVA 9. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite; 
In Uniunea Sovietică a fost marca
tă marți cea de-a 22-a aniversare 
a victoriei asupra Germaniei -fas
ciste. In întreaga țară s-a ținut 
marți un moment de reculegere în 
memoria celor căzuți în lupta împo
triva fascismului. Seara, la Mosco
va, în capitalele republicilor unio
nale și în orașele-erou s-au tras 
salve în cinstea Zilei Victqriei,

în diferite orașe ale Uniunii So
vietice au avut loc diferite manifes
tări consacrate sărbătorii. La Le
ningrad, 2000 de tineri și tinere au 
plantat pomi pe colinele Pulkovo 
unde a fost oprită ofensiva trupe
lor fasciste. Lîngă orașul Tbilisi 
s-au strîns partizani, veterani 
ai războiului, care au aprins un foc 
de tabără, în parcul din Simfero
pol a fost pusă piatra de temelie 
la Monumentul partizanilor și lup
tătorilor din ilegalitate, care au că
zut în lupta împotriva fascismului, 
la Brest, a avut loc un miting de 
doliu în fața fortăreței.

MITINGUL DE LA PRAGA
A-
Cu

PRAGA 9. — Corespondentul 
gerpres, E. lonescu, transmite : 
prilejul celei de-a 22-a aniversări, 
a eliberării Cehoslovaciei, la 9 
mai, în Parcul de cultură și odih
nă Julius Fucik din Praga, a avut 
loc un miting la care au participat 
Antonin Novotny,, pț’im-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și alți 
conducători de partid și de stat. Au 
fost de față membri ai corpului 
diplomatic acreditați 'în R. S, Ceho- ■ 
slovacă.

A luat cuvîntul Martin Vaculik, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C., prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Praga al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care a 
evocat, evenimentele legate de eli
berarea Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
A. I. Pelșe, membru al , Biroului

Politic al C.C. al P.C.U.S.. condu
cătorul delegației Sovietului Su
prem ai U.R.S.S., care face o vizită 
în Cehoslovacia.

Zakir Hussain ales 
președinte al Indiei

DELHI 9 (Agerpres). — în capi-| 
tala Indiei s-a anunțat marți dimi
neața că, în urma alegerilor prezi
dențiale desfășurate duminică, ac
tualul vicepreședinte al țării, dr. 
Zakir Hussain, candidat aJ parti
dului de guvernămînt, Congresul 
Național Indian, a fost ales preșe
dinte a! Republicii India.

agențiile de presă transmit:
® Aviația americană a bombardat teritoriul Laosului
• Consultări la Bagdad în vederea formarii noului cabinet 
® Nimic nou la reuniunea ministerială N. A. T. 0

să

O DELEGAȚIE ECONOMICA 
ROMÂNĂ A SOSIT LA HELSINKI. 
Delegația este condusă de tov. Vic
tor lonescu, președintele Camerei 
de Comerț a României. Tn cursul 
dimineții de marți, tov. Victor Io- 
nescu a fost primit de Rafael 
Paassio, primul ministru al Finlan
dei, precum și de Olavj Salonen, 
ministru) comerțului și industriei. 
La primire a participat, de aseme
nea, N. I. Vancea, ambasadorul 
României la Helsinki. în cursul în
trevederii s-au discutat probleme 
privind desfășurarea relațiilor co
merciale și economice între cele 
două țări.

ÎNTREVEDERE DEMYREL
LUBKE. Primul ministru al Turciei, 
Suleyman Demyrel, care face o vizită 
oficială în R. F. a Germaniei, a fost 
primit de președintele Republicii, 
Heinrich Lubke, după care a avut o 
întrevedere cu cancelarul federal, 
Kiesinger. Principalele probleme dis
cutate au fost relațiile Est-Vest, coo
perarea din sînul N.A.T.O;, situația din 
Orientul mijlociu, precum și proble
me ale colaborării economice dintre 
cele două țări. (Agerpres).

BOMBARDAMENTE A- 
SUPRA LAOSULUI

DAMASC 9 (Agerpres). — La 9 
mai, președintele Siriei,. Noureddin 
El-Atassi, l-a primit pe Otto Win- 
zer, ministrul afacerilor externe al 
R.D.G.. care face o vizită în Siria.

în aceeași zi, la Damasc au con
tinuat convorbirile dintre Otto Win- 
zer și Ibrahim Makhos, ministrul 
de externe aJ Siriei, în legătură cu 
consolidarea și dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări.

într-o convorbire avută cu zia
riștii sirieni, ministrul de externe 
al R.D.G. a amintit relațiile de prie
tenie dintre cele două țări, care 
s-au consolidat mult în ultimii ani. 
Vă pot asigura, a spus el, că gu
vernul și , poporul R.D.G. vor folosi 
orice posibilitate pentru a dezvol
ta în continuare bunele relații din
tre cele două țări.

(Urmare din pag. I)

cu care am avut o con
vorbire chiar în primele 
ore după sosirea la 
Teheran, cunoașterea di
rectă, nemijlocită, a ac
tivității unui popor, în
tregește imaginea adevă- 

,, ratelor sale preocupări.
De aceea — spunea dom
nia sa, referindu-sa la a- 
propiata călătorie în Iran 
a președintelui Consiliu
lui de Stat al României, 
Chivu Stoica — vizitele 
reciproce ale conducăto
rilor de stat și altor per
sonalități ale vieții poli
tice, sociale, economice, 
cultural-științifice, slujesc 
scopului statornicirii unor 
relații de cordialitate, a 
unui climat de înțelegere 
și colaborare între toate 
țările și popoarele lumii. 
Iar un asemenea climat 
este de mare însemnăta
te pentru înfăptuirea . o- 
perei fiecărui popor, de 
dezvoltare și înflorire a 
țării sale.

lată-ne, așadar, îndrep- 
tîndu-ne spre coasta Mă
rii Caspice — una din 
zonele cele mai fertile ale 
țării și totodată dintre cele 
mai caracteristice în ceea 
ce privește înfăptuirea 
reformelor concepute. De 
cum trecem piscurile înal
te ale Eibrusuluf; ne a- 
pare întinsa cîmpie de 
pe litoral cu o vege
tație deosebit de bogată. 
Sîntein în regiunea de 
mijloc a acestei zone —

de radio Patet Lao 
comunicat în care 
aviația americană 
numeroase bom- 
asupra regiunilor

Postul 
a difuzat 
se arată că 
a efectuat 
bardamente 
aflate de-a lungul șoselei nr. 6 
ce străbate provincia Sam 
Neua din partea superioară a 
Laosului. In urma acestor 
bombardamente au fost uciși 
cetățeni pașnici, populația su
ferind, totodată, importante 
pierderi materiale.

un

CONVORBIRI UNGARO-IUGO- 
SLAVE. Luni și marți, la Belgrad 
s-a desfășurat prima etapă a con
vorbirilor oficiale dintre Marko Ni- 
kezici, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și ministrul de externe al R. P. 
Ungare, Janos Peter. Au fost abor
date probleme actuale ale situației 
din Europa, inclusiv problema ger
mană și consolidarea securității eu
ropene. Cei doi miniștri de exter
ne au discutat, de asemenea, pro
bleme curente ale situației inter
naționale, în specia] problema viet
nameză. precum și relațiile bilate
rale.

DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI 
ROMÂNI IN IRAN. Ambasado
rul României la Teheran, Pavel Si
lard, a olerit, în saloanele ambasa
dei, un cocteil, cu prilejul vizitei 
în Iran a delegației de ziariști ro
mâni, condusă de Ion Cumpănașu, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia". Au participat Nikuk- 
hah, adjunct al ministrului infor
mațiilor, precum și reprezentanți 
ai presei iraniene. In cursul ace
leiași zile, A. Snapurian, director 
general în Ministerul Informațiilor 
al Iranului, a oferit un dejun în 
cinstea delegației de ziariști ro
mâni. (Agerpres).

CONSULTĂRILE IN VEDEREA 
FORMARII NOULUI CABINET, 
după demisia prezentată de pre
mierul Naji 1 aleh la 7 mai. au fost 
continuate marți de președintele 
Irakului, general Abdel Rahman 
Aref. Constituției provizorii a ț rii 
urmează să i se aducă o riibdifi. \re 
pentru o permite președintelui A- 
ref să dețină și funcția de prim- 
ministru in viitorul guvern al țării. 
(M.E.N.).

REUNIUNEA MINIȘTRILOR APĂRĂRII AI ALIANȚEI ATLAN
TICE a avut too marți la sediul N.A.T.O. din Paris fără participarea 
reprezentantului francez. Miniștrii au examinat raportul elaborat luni 
de Comitetul militar al N.A.T.O. (care cuprinde pe șefii de stat-major 
ai țărilor membre) și au făcut totodată un schimb de păreri asupra 
situației strategice și militare. După cum se subliniază la Paris, această 
reuniune ministerială nu a adus nimic nou. Tn comunicatul dat publi
cității după încheierea reuniunii se arată că miniștrii apărării ai 
țărilor N.A.T.O. au dat autorităților militare directive politice, strate
gice și economice pentru a asigura ca planurile forțelor N.A.T.O. să 
fie adaptate la evoluția situației in domeniul politic, militar și tehnic.

TORSTEN NILSSON ÎN BULGA
RIA. Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit marți pe Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al Suediei, 
care se află într-o vizită în R. P. Bul
garia. Au fost discutate relațiile bila
terale dintre Bulgaria și Suedia, pre
cum și unele probleme internaționale. 
(B.T.A.).

Mazanderan — ce se în
tinde de-a lungul coastei 
Mării Caspice pe circa 
300 de kilometri. Aici e 
un climat subtropical. So
lul este în general bogat, 
asigurînd condiții dintre 
cele mai bune pentru a- 
gricultură.

Directorul general al 
departamentului regional 
al agriculturii, inginerul 
Razeghi, și locțiitorul său

țăranilor împroprietăriți a 
fost de peste 52 000. Ulte
rior, proprietarii de sate 
rămași după prima fază 
a reformei, au dat pă- 
mîntul în arendă, pe 
baza înțelegerii cu ță
ranii, plata făcîndu-se în 
natură după diferite cri
terii. Astfel, în cele mai 
multe sate din această re
giune recolta se împarte 
în cinci părți egale, re-

cu cinci ani In urmă 
șl ne vorbesc cu mîndrie 
că munca lor a început să 
dea roade. Asociați într-o 
cooperativă avînd ca scop 
mai buna organizare a 
aprovizionării cu mașini 
și unelte, îngrășăminte, 
semințe de soi, combusti
bil etc, și beneficiind de 
credite acordate de către 
Banca iraniană de credit 
agrar, țăranii din Se-

Popas la Mazanderan
ne explică cum s-a înfăp
tuit în regiune reforma a- 
grară, ne vorbesc despre 
efectele ei asupra situației 
țărănimii, ne înfățișează 
preocupările actuale pen
tru ridicarea randamentu
lui agriculturii acestei 
zone. In prima fază a re
formei agrare, moșierii 
care dețineau mal mult 
de un sat — aceasta fiind 
o unitate de măsură a 
proprietății — au fost obli
gati să vîndă statului sur
plusul de teren prevăzut 
de lege. Pămînturile achi
ziționate astfel au fost îm
părțite țăranilor. Reforma 
agrară a atins în aceas
tă regiune în prima fază 
720 de sate, iar numărul

... prezentînd elementele ce 
au contribuit la obținerea 
ei — pămîntul, apa pentru 
irigații, îngrășămintele, a- 
nimalele sau mașinile și, 
în sfîrșit, munca. Pro
prietarul șl țăranul iau 
atîtea părți din recoltă cu 
cîte elemente au partici
pat la realizarea ei. De 
această a doua fază a 
reformei au beneficiat în 
regiune aproape 170 000 
de familii de țărani din 
2 230 de sate.

In satul Semeskiande 
am discutat îndelung cu 
țăranii. Ei ne-au povestit 
despre viața grea de 
șerbi pe care au dus-o pe 
moșiile proprietarilor. A- 
cum oamenii muncesc 
pe pămînturile primite

meskiande au reușit în ul
tima vreme să-și sporeas
că veniturile. De alt
fel, graficele de pe pe
reții biroului 
lui general al agriculturii 
din regiunea Mazanderan 
arătau că în general în 
regiune recoltele au spo
rit în ultimii ani la grîu, 
dar mai ales la orez. Dez
voltarea mecanizării, fo
losirea îngrășămintelor 
chimice. Irigațiile au în 
această privință un rol ho
tărîtor. Și tocmai de a- 
ceea se fac eforturi sus
ținute pentru extinderea 
lor.

Desigur, întrucît Iranul 
nu are o industrie produ
cătoare de mașini, iar cea 
de îngrășăminte este abia

directoru-

într-un stadiu incipient — 
cum a arătat inginerul Ra
zeghi, problema se rezol
vă prin dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările care 
sînt dispuse să facă a- 
ceasta pe baza avantaju
lui reciproc.

Pe cîmpiile dintre Cas- 
pica și Elbrus nu puține 
sînt tractoarele românești 
care brăzdează ogoarele. 
Iar preocuparea pentru in
troducerea metodelor îna
intate în agricultură, pen
tru ridicarea randamentu
lui ei, ținîndu-se seama de 
iaptul că Iranul nu dispu
ne încă ds cadre cu o 
pregătrie agronomică co
respunzătoare, a impus 
încheierea de contracte cu 
alte țări care au trimis 
aici experți. Pe una din 
fermele aparținînd fami
liei regale am întîlnit 
pe inginerul Popescu En- 
culeț, care, utilizînd un 
șei .complet de mașini ro
mânești și semințe aduse 
din țară, cultivă un lot ex
perimental de floarea- 
soarelui, porumb și soia 
pentru a ajuta la introdu
cerea și extinderea aces
tor culturi în Iran, la sta
bilirea celor ,mai indica
te tehnologii, precum și 
la Instruirea de cadre 
pentru aceste culturi. Spe
cialiștii și personalitățile 
cu care am sfat de vorbă 
și-au exprimat părerea că 
există toate condițiile ca 
în diferite domenii, coo
perarea româno-iraniană 
să se dezvolte șl să se 
întărească continuu.
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