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DISCIPLINA
MUNCII Șl 
FOLOSIREA
TIMPULUI
DE LUCRU Vîrf de recoltare la cooperativa agricolă din comuna Sf. Gheorghe, raionul Urziceni

Foto : M. Andreescu

BRAȘOV. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Mir
cea Ionescu, transmit:

Cancelarul federal al Austriei, 
dr. Josef Klaus, împreună cu per
soanele oficiale 
în vizita în țara 
marți dimineața 
cial la Brașov.

înaltul oaspete este însoțit de 
Gh. Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gh. Pele, ambasa
dorul României la Vișina, dr. Jo
hann Manz, ambasadorul Austriei 
la București.

Pe peronul gării Brașov, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, oaspeții au fost 
salutați de Ion Mărcuș, președin
tele sfatului popular regional, 
Gheorghe Dumitrescu, președintele 
sfatului popular orășenesc, și de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat.

Cancelarul federal al Austriei a 
făcut apoi o vizită protocolară pre
ședintelui Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Bra
șov. Cu acest prilej, gazdele au 
înfățișat oaspeților realizările eco
nomice și social-culturale ale aces
tui important centru 
țării și perspectivele 
voltare.

Oaspeții austrieci 
nut cu deputății sfaturilor popu
lare regional și orășenesc despre 
activitatea administrației locale.

care îl însoțesc 
noastră au sosit 
cu un tren spe-

industrial al 
sale de dez-

s-au întreți-

PE ȘANTIERE
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Andrei IACOBOVICI
membru în C.S.C.A.S.

grafic. El redă —Am în față 
pe o perioadă 
cu privire la 
de construcții-montaj în ianuarie 
și februarie ale fiecărui nou an, 
în comparație cu noiembrie și de
cembrie din anul precedent. Inva
riabil, producția în primele două 
luni este mult mai scăzută decît 
cea obținută în ultimele două. De 
pildă, în ianuarie și februarie 1966 
nivelul producției de construcții- 
montaj a reprezentat doar 42 la 
sută din cea realizată în noiembrie 
și decembrie 1965, iar în ianuarie 
a. februarie 1957, același nivel a 
fost de 47 la sută, in comparație 
cu ultimele două luni ale anului 
1966. O privire sumară arată eă 
organizațiile locale de construcții 
ale sfaturilor populare 
au bătut 
ele chiar 
creșterea 
42 la 47 
exclusivitate îmbunătățirii 
tății la organizațiile de construcții 
republicane.

Cauzele unei atari situații sînt 
multiple, ele fiind legate de neasi- 
gurarea și de pregătirea necores
punzătoare a frontului de lucru, 
slaba aprovizionare tehnico-mate- 
rială. Aceste cauze au determinat, 
în ultimă instanță, neutiiizarea in
tegrală a timpului de lucru și apa
riția unor încălcări ale disciplinei 
muncii — probleme foarte com
plexe în construcții-montaj. înal
ta disciplină a muncii și a folo
sirii complete și productive a 
timpului de lucru este complexă 
din cauza marii varietăți a lucrări
lor și condițiilor de muncă, răspîn- 
dirii locurilor de lucru, permanen
tei „mișcări" în organizarea pro
ducției. Toate acestea determină 
divizarea problemei disciplinei 
muncii și a folosirii timpului de 
lucru în: disciplina propriu-zisă a 
programului, a respectării grafice
lor și tehnologiilor, a termenelor 
de terminare a lucrărilor, sau de 
dare in funcțiune a obiectivelor. 
Am făcut această delimitare pen
tru a putea combate mai bine, prin 
prisma recentei Hotărîri a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea pro
gramului de lucru și întărirea dis
ciplinei in muncă, unele practici 
care au provocat scăderea ritmu
lui de îndeplinire a planului la 
construcții-montaj în primele luni 
din anul curent, care și acum, pe 
unele șantiere, frînează folosirea 
deplină a capacităților de produG- 
ție și a forței de muncă.

Cum e lesne de înțeles, între 
respectarea graficelor și a progra
mului de lucru există o legătură 
nemijlocită. Acolo unde această

un
de cîțiva ani — date 
variația producției

analizat la valoarea

regionale 
pasul pe loc — unele din 
au regresat. în acest fel. 
de cîteva procente, de la 
la sută, se datorează în 

activi-

corelație s-a 
reală și respectarea programului de 
lucru nu a fost privită ca o ches
tiune în sine, rezultatele sînt deo
sebit de favorabile. De pildă, pe 
șantierele T.R.C. Cluj. în acest an, 
mai ales în ultimul timp, majori
tatea muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor au fost riguros pre- 
zenți la ora începerii programului, 
zi de zi, la punctele lor de lucru. 
Din rîndul constructorilor de pea- 
ceste șantiere a dispărut, în mare 
măsură, nerespectarea programului 
în preajma sau după sărbătorile le
gale și nu s-a mai înregistrat acea 
ruptură de ritm, de cîteva ore, ge
nerată de neprezentarea la lucru a 
unui număr de muncitori și tehni
cieni. Nu întîmplător, în semestrul 
I, în loc de 746 apartamente con
venționale, cite se prevedea să fie 
predate, s-au dat „la cheie", în fo
losință 772 apartamente. Respecta
rea strictă a programului de lucru 
— devenită și impusă ca obliga
torie — a fost însoțită de crearea 
condițiilor optime pentru ca ziua 
de muncă să fie fructificată cît mai 
mult posibil, eu o productivitate 
sporită. în contrast cu această si
tuație pozitivă este cazul unor șan
tiere de la T.R.C.-Argeș. De curînd

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Importante sti
mulente bănești 
pentru membrii 
brigăzilor legu
micole, pomico
le și viticole din 
cooperativele a- 
gricole

Hotelul Perla de la Mamaia
Foto : Gh. Vințllă

SĂNĂ TA TE Șl FERICIRE
IA JOJ!

Alături de alți oameni de artă și 
litere am însoțit, timp de trei zile, 
pe conducătorii de partid și de stat 
care au vizitat regiunea București. 
Impresiile pe care le-am cules au 
fost bogate si outernice.

M-au impresionat mulțimile de 
mii și zeci de mii de oameni ai ora
șelor și ai satelor care au întîmpi
nat pretutindeni pe conducătorii de 
partid și de stat în frunte cu secre
tarul general al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu. M-au im
presionat realizările la care s-a ajuns 
în ultimii ani, pe toate planurile. în 
regiune și m-au impresionat profund 
schimbările . .substanțial^. care au 
avut loc, tot îh anii din urmă. în 
viața oamenilor din patria noastră, 
în sufletele 
impresionat 
n-am văzut 
singur chip 
impresionat 
pline de încredere în viată. în viitor, 
în partid.

Pe cînd străbateam aproape la pas 
unul din satele regiunii, și oamenii 
înșiruiți de o parte și de alta a șo
selei aruncau flori și strigau urale, 
o femeie îmbrăcată în negru — cu
loarea bătrîneții înaintate — ieșind 
din rînduri s-a apropiat de noi și a 
rostit, cît a putut de tare : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, tovarăși... 
Trăiască Partidul Comunist Român, 
tovarăși... Trăiască Partidul Comu
nist Român..." în uralele entuziaste 
ale mulțimilor printre care treceam

Zaharia STANCU

lor, în mințile lor. M-au 
chipurile oamenilor — 

în această călătorie un 
de om trist — și m-au 

vorbele lor chibzuite.

Conlucrarea inginerilor 
din producție cu cei din 
institutele de cercetări

Astăzi asistăm nu numai 
la o creștere numerică a in
ginerilor, dar și la o sensi
bilă transformare a însăși 
poziției și profilului acesto
ra: la proverbialul „simț 
practic", inginerul zilelor 
noastre adaugă ca o com
pletare indispensabilă și in
tense preocupări de cerce
tător.

Procesul se află însă a- 
bia la începuturile sale și 
laturile — practică și teore
tică — mai persistă încă 
separate, una fiind predo
minantă la inginerii ce lu
crează în întreprinderile 
de producție, cealaltă la cei 
cuprinși în sfera colective
lor de cercetare. Actul crea
ției tehnice rămîne însă u- 
nic, întrunind deopotrivă as
pecte teoretice, de largă 
respirație și elemente ex
trem de concrete, tehnologi
ce. De aici nevoia imperioa
să a unei strînse și profun
de conlucrări dintre ingi- 
nerii-cercetători și 
nerii-practicieni.

Problema are cu atît mai 
mult importanță pentru ac
tuala etapă de dezvoltare a 
economiei, cu cît progre
sul economic și cultural este 
condiționat esențial de dez
voltarea rapidă a industriei, 
de sporirea continuă a in
vestiției de „gîndire și nou
tate tehnică" în fiecare 
produs sau utilaj pe care îl 
fabricăm. Experiența do

Ing. Dan PAVELESCU
secretar științific adjunct al Academiei

togi

pînă acum indică prin nu
meroase exemple rolul și 
influența de factor obiec
tiv, stimulativ, a cooperării 
dintre inginerii uzinelor și 
cei ai laboratoarelor. Ast
fel, colectivele de specia
liști de la Centrul de cer
cetări tehnice din Timișoara 
al Academiei și cele ale In
stitutului politehnic din lo
calitate au cooperat fruc
tuos în ultimii ani cu in
ginerii Uzinei constructoare 
de mașini din Reșița reu
șind să elucideze unele as
pecte extrem de importante 
ale fenomenelor de cavita- 
ție în diversele mașini hi
draulice produse în țară.

De asemenea, conlucra
rea inginerilor de la uzina 
„Timpuri noi" din Capita
lă cu cei de la Institutul de 
cercetări energetice al Aca
demiei în problema reduce
rii consumului de combusti
bil la motoarele de auto
vehicule — la care s-au aso
ciat și specialiștii uzinelor 
„Steagul roșu" din Brașov 
— a permis realizarea în 
scurt timp a unui nou tip 
de „distribuitor de aprin
dere" și de carburator ; am
bele cu performanțe supe
rioare ce permit realizarea,

raportat la întregul nostru 
parc de autocamioane, a u- 
nei economii anuale de pes
te 15 milioane de lei.

Totuși, nu toți inginerii 
sînt pătrunși de importanța 
și utilitatea unei conlucrări 
sistematice, permanente. Fie 
că ei înșiși, din automulțu- 
mire, contribuie la crearea 
a fel de fel de piedici în 
calea colaborării, fie că se 
împacă prea ușor cu exis
tența a tot felul de bariere 
artificiale, de natură biro
cratică.

Cu totul aparte decurge 
de pildă „colaborarea" din
tre Fabrica de mașini-unelte 
și agregate București și In
stitutul pentru proiectări și 
cercetări de mașini-unelte și 
agregate (I.C.P.M.U.A.) re
cent creat. Deși institutul a 
luat naștere prin dezvolta
rea vechiului laborator al 
fabricii, deși sînt unități în
vecinate, între ele s-a ridi
cat, pe nesimțite, un zid in
vizibil. Astfel cu toate că 
cercetările institutului ur
măresc în primul rînd per
fecționarea producției din 
fabricile noastre de mașini- 
unelte, F.M.U.A.B. nu dis
pune în planul ei decît

ea spunea mereu aceleași cuvinte : 
„Trăiască Partidul Comunist".

Poate femeia aceea care purta îm
brăcăminte de culoarea vîrstei înain
tate avea optzeci, poate avea șapte
zeci, ori poate numai șaizeci de ani. 
La țară, pe vremuri, femeile își pier
deau repede frumusețea și tinerețea 
și îmbătrîneau destul de timpuriu. 
Cîte n-o fi îndurat, cîte n-o fi pățit, 
cîte n-o fi pătimit! Poate și-o fi 
pierdut bărbatul. în răscoale sau în 
cel dintîi război mondial și feciorii 
în cel de-al doilea. Poate a crezut 
în cuvintele și făgăduielile vechilor 
politicieni, cuvinte care s-au dovedit 
a fi rînd pe rînd înșelătoare. Poate 
a fost urmărită de dezamăgiri pînă 
ce, în această din urmă parte a vie
ții ei, a auzit de Partidul Comuniș
tilor, i-a văzut pe comuniști la 
muncă și a băgat de seamă că fap
tele comuniștilor sînt asemeni cu 
vorbele lor. „Trăiască Partidul Co
munist Român, tovarăși" ! Milioane 
de oameni spun în fiecare zi vor
bele acestea simple și alte milioane 
de oameni le gîndesc.

Convoiul nostru este întîmpinat 
de locuitori la o margine de sat, apoi 
la altă margine de sat. Și așa mai 
departe... Și așa mai departe... Pre
tutindeni bunele tradiții, ajunse pînă 
la noi, din cea mai veche vechime, 
ies la iveală ! Dintre orășenii sau 
sătenii îmbrăcați în mîndre vestmin
te de sărbătoare se desprind cîțiva 
și, în timp ce întreaga mulțime stri
gă plină de bucurie „Bine ați venit 
la noi, tovarăși", întind conducăto
rilor de partid și de stat pîine și 
sare. Strîngeri de mîini, cuvinte 
calde, prietenoase. Pionierii aduc 
flori și primesc mîngîieri și sărutări. 
Nu odată oaspeților li se oferă da
ruri. Se vizitează întreprinderi, șan
tiere navale, combinate chimice 
vaste ca cel de la Turnu Măgurele, 
gospodării agricole de stat și coope
rative agricole de producție. Condu
cătorii de partid și de stat se intere
sează de tot. Nici o problemă nu le 
este străină. Se ascultă rapoarte, sînt 
examinate grafice, se pun întrebări 
și întrebările se repetă dacă răspun
surile sînt cumva neclare sau nemul
țumitoare.

Secretarul general al Comitetului 
Central ascultă totul, vede totul, 
mulțumește cu zîmbetul pe buze 
pentru lămuriri, face aprecieri, dă 
sfaturi, indicații. Producția trebuie 
să crească. în toate sectoarele de 
muncă producția trebuie să crească 
și să devină de mai bună calitate. 
Pretutindeni e Ioc de mai bine. Pre
tutindeni. „Așa vom face, tovarășe 
secretar general, vom duce la bun 
capăt indicațiile partidului".

De la zare Ia zare cerul e acoperit 
de nori. Sînt nori vineții și alburii 
de miez de vară. Vîntul adie ușor, 
clatină și pune în foșnire uriașele la
nuri de porumb și de floarea soare
lui. Porumbului i-a dat moțul, a în
florit și a legat. Recolta de toamnă 
se prevede a fi, ca și la grîu, excepțio
nală. Se vorbește de grîu. Dar unde 
e grîul ? Cu două-trei săptămîni în 
urmă abia era dat în pîrg. între timp 
s-a copt, a fost secerat și treierat pe 
loc, baloturile de paie adunate, iar 
miriștile arate...

Limbajul pe care îl folosesc țăranii 
cooperatori nu-mi este străin, după

cum nu-mi sînt străine nici proble
mele care îi preocupă.

într-o clipă de răgaz, cînd mă re
trag mai la marginea mulțimii, gîn- 
dul îmi alunecă în urmă cu ani, cu 
zeci și zeci de ani. Și revăd în amin
tire întinderile acestea ale cîmpiei 
muntene, de pe lîngă Olt, de pe lingă 
Dîmbovița și Argeș, de pe lîngă Ia
lomița, întinderile acestea care par 
fără hotare și care, în partea de mia- 
ză-zi a țării, sînt udate de apele veș
nic tulburi ale străvechii Dunări. 
Erau muncite toate, sau aproape toa
te, de robii din sate, iar cîștigul mer
gea în cea mai mare măsură la stă- 
pînii satelor — la stăpînii satelor, 
ai cîrcipurilor nesfîrșite, la stăpînii 
tuturor bogățiilor țării. Oare ce fră- 
mînta mintea și trupul firav al bătrî- 
nei înveșmîntate în negru care se a- 
propiase de noi și spusese de nenu
mărate ori — cu glasul cu care ar fi 
rostit o rugăciune : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, tovarăși"... 
Țăranii, cu neveste, cu copii erau 
scoși la secerat de jandarmi — la 
seceratul griului de pe moșiile boie
rești. Toți se tîrau frînți de mijloc 
pe genunchi, secerau grîul cu seceri 
primitive, cu tot soarele verii în 
spinare și cu toată arșița iadului 
în trup. La umbra carului, copilul 
lăsat singur în copaie, plîngea cu 
muștele la gură. într-una din cărțile 
mele am descris, între altele, și o a- 
semenea cumplită zi de seceriș. Nu 
vreau să repet aici descrierea. Dar 
imaginile trecutului veneau neche
mate unele după altele cu întuneri
cul și cu lumina lor. Răscoalele ță
rănești înecate în sînge în primăvara 
lui 1907, și care s-au desfășurat în 
aceste părți ale țării, au fost descrise 
de Panait Istrati în „Ciulinii Bărăga
nului" și de autorul acestor rînduri

(Continuare în pag. a IV-a)

A fost vizitată în continuare uzi
na de tractoare din localitate, unde 
cancelarul austriac a fost salutat 
de Gheorghe Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, și de colectivul de condu
cere al uzinei. Directorul tehnic, 
Vasile Sechel, a făcut un scurt is
toric al uzinei, prezentînd unele 
caracteristici tehnice ale celor 18 
tipuri de tractoare realizate pînă 
acum în întreprindere.

Vizitînd diferite secții ale uzinei, 
oaspeții au apreciat nivelul tehnic 
ridicat al utilajelor, calitatea celor 
5 tipuri de tractoare aflate în pre
zent în fabricație de serie. Cance
larul Josef Klaus s-a întreținut cu 
numeroși muncitori, cu studenți 
aflați în practică, interesîndu-se 
de procesul tehnologic de fabrica
ție, de calificarea lucrătorilor, după 
care a asistat la o demonstrație a 
modului de funcționare a tractoa
relor Universal—650, pe pneuri și 
pe șenile.

După vizită, cancelarul federal al 
Austriei a semnat următoarele în 
cartea de aur a uzinei: Harnicilor 
și inteligenților directori, muncitori, 
ingineri și celorlalți salariați ai re
numitei întreprinderi de tractoare 
din Brașov le exprim aprecierea 
mea și dorința sinceră pentru noi 
și mari succese. Familiilor, mame
lor, vîrstnicilor și tinerilor, le do
resc fericire și sănătate.

Străbătînd în continuare princi
palele artere ale Brașovului, oas
peții au vizitat cartiere noi de lo
cuințe și renumitul monument al 
orașului — Biserica Neagră.

Populația Brașovului a salutat cu 
căldură pe oaspeții austrieci.

★

Președintele comitetului execu
tiv al sfatului popular regional, 
Ion Mărcuș, a oferit în saloanele 
complexului turistic de la Poiana 
Brașov un dejun în onoarea can
celarului federal al Republicii 
Austria, Josef Klaus.

Au participat persoanele oficia
le austriece și române care înso
țesc pe înaltul oaspete în vizita 
prin țară, reprezentanți ai orga
nelor locale de stat.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele sfatului popu
lar regional și cancelarul Austriei 
au toastat pentru întărirea conti
nuă a prieteniei dintre cele două 
popoare, pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre cele 
două țări.

După-amiază oaspeții au plecat 
cu mașinile prin valea Oituzului 
spre orașul petrochimiștilor — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

★

La intrarea în regiunea Bacău, 
cancelarul Austriei și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai orașului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

După o trecere prin tînărul oraș 
al petrochimiștilor, oaspeții au vi
zitat Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice și 
Combinatul chimic Borzești.

Gheorghe Caranfil, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, și ca
dre de conducere din cele două com
binate au prezentat principalele 
produse realizate aici. Oaspeții s-au 
interesat de nivelul de mecanizare 
și automatizare a proceselor teh
nologice, de perspectivele de dez
voltare ale acestor importante uni
tăți ale industriei noastre chimice.

Seara, cancelarul federal al Aus
triei, Josef Klaus, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, s-au îndreptat 
cu un tren special spre Constanța.

(Agerpres)

resurselor umane
Cu începere din di

mineața zilei de 11 iulie, 
la Palatul Națiunilor din 
Geneva 
lucrările 
conomic și Social 
O.N.U.,

își desfășoară 
Consiliul E- 

al 
întrunit în cea 

de-a 43-a sesiune 
Delegația țării 

stre la sesiune 
condusă de Costin 
gescu, membru cores
pondent al Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia.

Discuțiile au debutat 
pe baza unor documente

a sa. 
noa- 
este

Mur-

sintetizînd situația eco
nomică mondială în a- 
nul 1966 și problemele 
privind finanțarea dez
voltării. în mod firesc, 
un loc important îl o- 
cupă problemele legate 
de evoluția țărilor aflate 
în curs de dezvoltare. în 
legătură cu investițiile

dobînzi ridicate, care le 
subordonează capitalului 
străin.

Problema esențială 
care se impune tot mai 
acut țărilor în curs de 
dezvoltare decurge din 
modalitatea așa-zisului 
transfer de tehnică mo
dernă. Documentele su-

CORESPONDENȚA DIN GENEVA
DE LA HOR1A LIMAN
TC®r«®SBinssssas

(Continuare în pag. a V-a) particulare străine în a- 
ceste țări, experții O.N.U. 
relevă că ele nu urmă
resc atît diversificarea 
economiei respectivelor 
state, cît exploatarea u- 
nor sectoare care aduc 
beneficii mai mari și mai 
rapide : extracția mine
reurilor și 
plantațiile 
destinate 
Dimpotrivă, 
industria de prelucrare 
(rafinării, industria dc 
produse forestiere), 
care ar putea aduce de
vize țărilor în curs de 
dezvoltare. Dc aici ne
cesitatea pentru aceste 
țări de a recurge neîn
cetat la împrumuturi cu

petrolului, 
de culturi 

exportului, 
se ignoră

puse dezbaterilor evi
dențiază fantezia inves
titorilor străini. Aceștia 
își aduc, de regulă, pro
priul personal tehnic și 
sînt foarte puțin intere
sați în formarea perso
nalului local. Proce
deele tehnice, de ase
menea, sînt exportate. 
Departe de a le „ab
sorbi", personalul local 
este ținut la marginea 
lor. Astfel, țările în curs 
de dezvoltare rămîn, în 
mare măsură, tributare 
tehnicii străine. Or, du
pă cum subliniază ex
perții O.N.U., lipsa de 
cunoștințe tehnice este

(Continuarc 
în pag. a Vl-a)
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Bună 
dimineața 

9

La această oră, dv., Alexandru 
Cernat din serviciul Control Fi
nanciar Intern al Ministerului E- 
conomiei Forestiere, sînteți în 
control la I.R.U.M.-Sibiu. Con- 
trolînd (financiar) întreprinderi în 
subordine, faceți incontestabil o 
muncă utilă pentru societate. De 
aceea, știindu-vă intransigent, vă 
propunem să cercetați și acest 
caz. în urmă cu 10 luni, șeful 
contabil al I.C.F.-Cluj (șantierul 
6) a stat cu chirie și a luat 
masa (deci pensiune completă) 
la Maria Baciu din Bistrița-Bîr- 
găului. Apoi, după 4 luni a dis
părut uitînd, în grabă, să plă
tească gazdei strădania și mîn- 
carea. I-a scris femeia de două 
ori. însă el — azi revizor con
tabil care controlează gestiuni de 
milioane — nu mai dă atenție 
derizoriei sume de 1010 lei pe 
care o datorează. Cum, cunoaș
teți cazul ? Sînteți chiar dv. ? 
Vai, scuzați-ne indiscreția. Suc
ces în munca de control 1 Și fiți 
intransigent I...

Atentie,9 y

©mitologi l
Seara, pe turla clădirii Poș

tei din Constanța se așează un 
stol de pescăruși. Păptul ar 
putea fi trecut cu vederea de 
localnici,, dacă n-ar marca insă 
o ciudățenie. Cu regularitate, 
păsările privesc intr-o singură 
direcție și in fiecare seară își 
schimbă poziția, orientindu-se 
succesiv spre un alt punct 
cardinal. Acest fenomen se re
petă de mai multă vreme. O 
explicație din partea ornitolo
gilor ar fi interesantă. Să a- 
flăm și noi încotro se uită pes
cărușii.

Dublu 
accident

Pentru a scăpa de răspundere, 
un om a încercat să-și pună ca
păt zilelor. într-o dimineață, în 
comuna Sîmbăteni a fost găsit 
in stare gravă D- loan din 
Arad, str. Afinelor 31. Tenta
tivă de sinucidere. Cum a a- 
juns aici ? Cu cîteva ore îna
inte conducea cu viteză exce
sivă motocicleta 46-Bt-4924 (pe 
drumul național 7). în plină 
viteză, a lovit un GÎine și s-a 
răsturnat, intrînd într-un stîlp. 
In acest accident, o setățeană 
— Rozalia Chimac — a fosil 
lovită mortal. Autorul acciden
tului, motociclistul, se află a- 
rum într-un spital din Arad. 
Cercetările continuă.

Răspuns
Petru Mihailciuc din Roman 

(strada Sucedava nr. 151) a 
scris redacției că la Școala 
auto nr. 2 din localitate o bri
gadă de control a organelor 
locale a constatat abuzuri și 
abateri în muncă, dar nu s-au 
luat măsuri. Semnatarul scri
sorii cerea ca „cei vino- 
vați să fie pedepsiți exem
plar". Cerere, desigur, în
temeiată. Iată măsurile lua
te : directorul școlii a fost 
destituit din funcție, con
tabilul șef și secretarul șef au 
fost retrogradați, cinci sala- 
riați au primit sancțiuni diferite, 
iar altor nouă salariați 11 s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
Printre ultimii nouă se află și... 
P. Mihailciuc (care a avut un 
rol activ în comiterea abate
rilor, pozînd apoi în apărător 
al dreptății). Cum se vede, 
ancheta a fost nepărtinitoare. 
Iar măsurile (așa cum cerea și 
P. Mihailciuc) ,sînt exem
plare.

Lumină
Alexandra Cartojan din Uliești 

(Găești) și-a pierdut vederea în 
urmă cu patru ani. De curînd a 
fost operată la clinica oftalmolo- 
gică a spitalului Colțea din Bucu
rești. Sub îngrijirea atentă a me
dicilor clinicii — cărora ea le 
mulțumește din suflet — și-a re
căpătat vederea. Venind acasă, 
Alexandra Cartojan a putut să-i 
privească din nou pe cei 10 co
pii ai săi. A fost bucuroasă să 
vadă cît au crescut ei în acești 
patru ani...

Foto : Gh. VintilăDin noua arhitecturâ a orașului Galafi
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Rubrică redactată de:
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Deunăzi, am rugat pe cîțiva direc
tori, ingineri și alti specialiști- din 
industria locală să reamintească citi
torilor noștri rolul industriei locală 
în economia națională. Fără excepție, 
reprezentanții acestui sector de acti
vitate au formulat definiții 'fbarte 
precise și foarte 
„Industria locală 
are rolul de a 
larg consum, în 
cole dc uz casnic și gospodăresc pe 
care industria republicană nu le 
produce. E vorba de mii de articole, 
o gamă largă de sortimente — de 
la obiecte mărunte, șuruburi, de 
pildă, pînă la garnituri de mobilă. 
Industria locală livrează pieței marfă 
în valoare de miliarde de lei".

După cîte am înțeles, ideea princi
pală ce se desprinde din cele rela
tate este aceea că la un mare număr 
de articole de larg consum, satisfa
cerea cerințelor pieței depinde direct 
si exclusiv de industria locală. între
barea este următoarea : între produc
ția acestui sector si cerințele reale 
ale pieței poate fi pus semnul egali
tății 7

bine argumentate. 
— ni s-a spus — 
fabrica bunuri de 
special acele arti-

MEREU PE

chile urme

...Iași. Regiunea are 6 întreprinderi 
de industrie locală. De la un an la 
altul, producția acestora aț crescut 
cu rapiditate, s-a dublat, s-a triplat. 
Ca urmare, Indicele „beneficii" s-a 
modificat mereu, spre pozitiv ; între
prinderile au fost mai bine organi
zate. dotate cu aparatura șl sculele 
necesare, încadrate cu lucrători 
iscusiți. Totuși, producția “ cerințele 
pieței 7 Ce produc întreprinderile de 
industrie locală din regiunea Iași 7

— Realizăm, în total, 186 de arti
cole de uz casnic și gospodăresc 
(ne vorbește Ilie Prună, șeful servi
ciului plan din secția industrie locală 
a sfatului popular regional). Produc
ția este împărțită în nouă ramuri — 
după materia primă folosită : 1) lemn: 
din lemn facem, în primul rînd, 
mobilă, dar și obiecte gospodărești 
mărunte — făcălete. planșete, răsu- 
cltoare ; 2) metal : din metal reali
zăm. produse de tinlchigerie bur
lane. coturi, fărașe, balamale, chel 
brute, mînere și cîrlige pentru feres- • 
tre ; 3) ramura alimentară produce 
sifoane și sucuri; 4) materiale de 
construcții — cărămizi, balast : 
5) ramura textilă — vată de croito
rie ; 6) ramura prelucrării sticlei — 
oglinzi: 7. 8, 9, — sînt alte ramuri 
de mai mică Importanță.

Ne-am exprimat față 
serviciului 
„Tot ceea 
neavoastră 
doială, necesar pe 
din aceste articole erau produse și 
folosite și în urmă cu 40—50 de ani. 
Ne așteptam să ne vorbiți si de 
unele articole de larg consum, de 
uz casnic, mai noi. specifice etapei 
în care ne aflăm. Ne gîndim, de 
exemplu, la producerea unor articole 
care să ușureze efectiv munca gospo
dinelor : spălătoare de vase, aparate 
de lustruit parchetul, substanțe pen
tru scos petele de pe cele mai variate 
obiecte... Cu prilejul diverselor expo
ziții au fost prezentate industriei 
locale mii de modele de asemenea 
articole. întreprinderile nu aveau 
decît să-și aleagă modelele pe care 
considerau că le pot asimila.

— Si noi am ales : „ciocanul pen
tru bătut cuie", „soneria manuală", 
„foarfecile de tăiat flori", un „tir
bușon"...

Aceste originale articole de uz cas
nic. împreună cu alte cîteva, au fost 
alese de industria locală din regiu
nea Iași pentru a fi 
1965. Am întrebat :

— Si acum livrați 
„noutăți" 7

— Nu. pentru că nu 
încă. Cîteva luni au trecut cu omolo
gările. alte cîteva cu proiectarea lor, 
vreo jumătate de an cu tatonările 
pieței. Sîntem conștient! că industria 
locală a rămas în urma cerințelor.

De ce 7 Cum poate fi explicată 
această poziție retrogradă și refrac
tară a reprezentanților sectorului de 
producție respectiv fată de ceea ce 
se numește nou 7 Un prim răspuns 
l-am primit de la tov. ing. Mihail 
Baba, inspector în Direcția indus
triei locale din CSICOLAS. aflat în 
localitate :

— La rădăcina situației existente 
stă. în primul rînd, comoditatea pro
ducătorilor. Ei socotesc cam așa : 
„De ce să ne batem no! capul cu 
asimilarea unor produse complicate, 
greu de realizat 7 Si „fabrică" mai 
departe numai făcălete, balamale și 
cîrlige. firește, necesare și acestea...

Comoditatea... E o boală căreia 
organele competente trebuie să-i 
găsească neîntîrziat leacul. Cum se 
manifestă concret această maladie 7 
I.I.L. „Progresul", de pildă, și-a asu
mat răspunderea, cu ocazia expozi-

plan 
ce 

acum

de șeful 
nedumerirea : 

produceți dum- 
este, fără în- 

piată. Dar unele

asimilate în

pieței aceste

le producem

O ANCHETA IN INDUSTRIA LOCALA
, ției bunurilor de larg consum organi

zată în 1965, să asimileze 12 articole 
de uz casnic. Dar abia a apucat să 
se închidă expoziția, și comerțul pri
mește de la Iași următoarea veste : 
„Nu putem realiza toate articolele 
promise. Nu avem condiții tehnice".

Ne întrebăm : atunci, la expoziție, 
reprezentanții I.I.L. „Progresul" nu 
știau ce condiții tehnice au 7 în fine, 
cu restul de articole ce s-a întîmplat? 
Care sînt ele 7 Iată ce a reținut, 
pentru a introduce în fabricație, uni
tatea respectivă: tirbușon (garnitură), 
alt tip de tirbușon, deschizător pen
tru sticle de bere, cutit de tăiat 
fructe... Articole simple, ușor de 
realizat, pentru executarea cărora 
întreprinderea dispune de posibilități 
reale. Totuși, pînă acum n-a realizat 
nimic.

Iată ce scoate la iveală și o privire 
mai generală aruncată asupra „opera
tivității" cu care apar articolele de 
uz casnic pe piață : din 2 000 de 
asemenea obiecte, prezentate la 
amintita expoziție din 1965, industria 
locală, pe țară, s-a angajat să asi
mileze 432. Rezultatul după doi 
ani 7 Au fost produse și livrate co
merțului (în cantități mici) 57 de 
articole ! Campioanele comodității și 
tărăgănărilor se dovedesc a fi. de 
departe. întreprinderile de industrie 
locală din regiunile Argeș, Bacău, 
București, Crișana, Galați, Hune
doara, Iași, Maramureș, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. Oltenia, Suceava și 
orașul Constanța care, luate împre
ună. au livrat un singur produs din 
cele 170 pentru care au semnat anga
jamente. Chiar și întreprinderi care 
aveau comenzi mari din partea co
merțului, nepunîndu-se în nici un fel 
problema nerentabilității producției, 
au bătut în retragere. Este o situație 
intolerabilă, o abatere gravă de la 
disciplina de plan și economică, o 
situație care pune cu tărie problema 
competentei conducerilor acestor în
treprinderi. Cum se explică ea 7 Dăm 
cuvîntul tov. Lucian Turtoescu, ingi
ner șef la I.I.L. „Progresul" — Iași : 
„Poziția refractară a unor conduceri 
de unități ale industriei locale față, 
de asimilarea de noi produse este 
un fenomen real. Unele unități, între 
care și „Progresul", nu s-au 
desprins încă de sub hipnoza 
orientării șablonarde șl rutiniere a 
producției..." Din cele 
continuare, am 
abatere de la 
însoțită de bătăi de cap: cu pro
iectarea. cu asimilarea, cu aprovizio
narea...

Ce alte cauze mai frînează apari
ția noului în industria locală 7 Dăm 
din nou cuvîntul aceluiași inginer 
sef: „întreprinderile de industrie 
locală, după părerea mea, sînt prost 
organizate. Se lucrează de-a valma 
— produsele de lemn cu cele din 
fier, cu masă plastică, cu cărămizi 
și balast. La toate întreprinderile 
de industrie locală, cel puțin la cele 
pe care le cunosc eu, se manifestă 
pregnant „goana după serie mare". 
Unitățile vor să producă mult, dar 
sortimente puține. De ce 7 Din cauza 
modului peste măsură de greoi în 
care se face aprovizionarea, între
prinderile nu vor să-și complice 
existenta cu achiziționarea de materii 
prime prea diferite. Și. pe de altă 
parte, noi gîndim cam așa : realizez 
un produs nou. Foarte bine. Dar 
cine-mi garantează mie că organi
zațiile comerciale mi-1 vor comanda 
în serie convenabilă 7 Pentru reali
zarea cu operativitate a unor pro
duse noi. este deci necesar să se 
elimine greutățile obiective care se 
contrapun acestei acțiuni și, tot
odată. realizarea lor să fie obligato
rie, fixîndu-se pentru fiecare obiect 
termen și răspunderi precise".

țile industriei locale își alcă
tuiesc planul de muncă pentru anul 
viitor. Pe ce bază 7 Pe baza cererilor 
comerțului, înregistrate în anul ante
rior. în momentul în care noul plan 
este definitivat, achizitorii încep să 
procure materia primă. Odată ter
minate aceste pregătiri, industria 
este gata să înceapă producția. Atunci 
vine însă comerțul și spune : „Pen
tru anul viitor să-mi faci atîtea 
balamale, atîtea foarfeci, atîtea cio
cane..." „Nu se poate — se opune 
industria. Eu ml-am pregătit pro
ducția pentru atîtea balamale..."

Pentru a demonstra „proporția" 
dintre cererea comerțului șl oferta 
industriei, reproducem mai jos urmă
torul tabel:

Comerțul Industria
cere oferă

Balamale 
Deschizător

62 000 bucăți 230 000
borcane 

Rindele de
200 w 5 000

tocat varză 400 H 1 000
Tăvi
Dispozitive de

220 000 M 60 000
scobit fructe 1700 H 10 000

Tabelul nu este complet. Oferta 
și cererea se bat cap în cap la toate 
cele 186 de articole cîte produce 
industria locală a regiunii. Se naște 
o situație paradoxală : industria se 
vede pusă în situația de a nu avea 
cui să plaseze surplusul de marfă, 
in timp ce, comerțul local nu are 
de unde să se aprovizioneze I Ce e 
de făcut ? Se recurge la anularea 
planului de producție ! în cele din

urmă, după ce dulapurile se umplu 
de corespondențe, industria locală se 
pune de acord cu comerțul local. 
Dar industria se aprovizionase cu 
materie primă — pe care, de regulă, 
în condițiile planului refăcut, nu mai 
are unde o folosi în întregime. Ce 
face cu ea 7 „Roagă" — • firește în 
scris — fabricile furnizoare s-o pri
mească înapoi și, dacă se poate, să-i 
trimită în schimb alte sortimente de 
materie primă. Așa se nasc zilele 
de vîrf. în aceste zile, indiferent de 
funcție, cadrele industriei locale nu 
fac altceva decît adrese. Toată munca 
vie este înghițită de coperțile lacome 
ale dosarelor.

La toate acestea se adaugă 
sistemul greoi al omologării 
noilor produse: modul nu mai 
puțin greoi și birocratic potrivit 
căruia se face aprovizionarea cu 
materii prime și materiale ; și, desi
gur, greutățile interne obiective ale 
fiecărei întreprinderi în parte, legate 
de lipsa unor utilaje ori materii 
prime, de slaba organizare a 
ductiei. Sînt tot atîția factori 
adîncesc decalajul creat între 
ce produce industria locală șl 
ce ar dori piața să absoarbă.

Fără îndoială, industria locală are 
posibilitatea de a recupera rămîne- 
rea în 
lare a 
efectiv gama de sortimente. Valori
ficarea 
însă o preocupare susținută, respon
sabilă. din partea conducerii tuturor 
întreprinderilor, stimularea inițiati
vei locale, sprijin direct șl sistema
tic din partea comitetelor executive 
ale sfaturilor populare și a organe
lor centrale de resort.

pro- 
care 
ceea 
ceea

urmă în acțiunea de asimi- 
produselor noi șl de a lărgi

acestor posibilități presupune

Gh. GRAURE

Zilele trecute la Făurei. Mare 
Zăpușeală... Primul secretar al co
mitetului raional de partid a citit 
pe termometrul din biroul său 38 
de grade. Telefoanele de la Galați 
îl căutau de zor: „Gata pentru 
campanie ? Se poate începe re
coltarea 7“

Trăind atmosfera pregătirilor in
tense de la comitetul raional de 
partid, te puteai aștepta ca din clipă 
în clipă să se anunțe cuvîntul de 
ordine: începe campania de re
coltare 1 Totuși, un alt semnal 
se îndrepta pe firele telefonice 
spre comune și sate. Se făcea mo
bilizarea pentru plenara comitetu
lui raional...

Este oportună o plenară în aceste 
zile ? Mai mulți 
roul comitetului 
raional de partid 
au răspuns afir
mativ. în primul 
rînd — au arătat 
ei — în timpul 
campaniei nu va 
o altă ședință, 
partid, al organizațiilor de masă 
și cooperatiste se va afla pe tarlale. 
Apoi, reușita campaniei poate fi 
asigurată doar printr-o disciplină 
fermă, în care fiecare om să-și 
cunoască și să-și îndeplinească cît 
mai bine atribuțiile. Plenara își 
propune să aducă în dezbatere toc
mai această chestiune hotărîtoare 
pentru aceste zile : disciplina.

Că acest subiect de analiză a 
fost judicios ales l-a dovedit com
bativitatea care a caracterizat dis
cuțiile, spiritul de răspundere cu 
care au fost analizate unele fațete 
ale temei puse în discuție : înde
plinirea exemplară a sarcinilor, 
stadiul pregătirilor pentru campa
nia de recoltare, grija organiza
țiilor de partid pentru apărarea 
avutului obștesc, pentru respec
tarea democrației cooperatiste etc. 
Dacă toate acestea au lăsat o bună 
impresie, nu același lucru se poate 
spune despre un alt aspect ce a 
precedat plenarei. Este vorba de 
încălcarea disciplinei tocmai de 
către cei care au convocat plenara 
comitetului raional de partid.

Sala de festivități a Casei de 
cultură din Făurei devenise neîncă
pătoare în acea dimineață de ca
niculă.

Ora 8. Toate locurile erau ocupa
te. 600 de oameni — întreg activul 
comitetului raional — secretarii 
comitetelor de partid din C.A.P. și 
secretarii organizațiilor de bază pe 
brigăzi, cadre din aparatul de stat, 
președinții și secretarii sfaturilor 
populare comunale, activiști ai 
U.R.C.A.P., directori de întreprin
deri agricole de stat și S.M.T., pre
ședinți de cooperative agricole de 
producție așteptau. Cum e aștep
tarea pe o asemenea căldură to-

tovarăși din bi-

mai avea loc nici 
tot aparatul de

venit la 
toate ca- 
didactice

relatate în 
înțeles că orice 
..sortiment" este

CARE MW
ȘABLONUL

Recunoscînd deschis lipsa de pre
ocupare pentru realizarea unor arti
cole de uz casnic mai deosebite, cu 
desfacerea asigurată. conducerea 
secției de industrie locală a Sfatului 
popular regional Iași a menționat : 
„Atît noi. cei de la secție, cît și 
conducerile întreprinderilor, nici nu 
am prea avut timp să ne concentrăm 
eforturile pentru organizarea pro
ducției în scopul asimilării sau creării 
unor articole noi. Pare de necrezut, 
dar sîntem prinși pînă peste cap în 
scriptologie. Cantitățile de hîrtii pe 
care le consumăm cu corespondenta 
se măsoară cu... dulapul". La 
fiecare început de an, unită-

cu...

făcută în 
luată în 
Motivul: 
lucrării.

La 30 ianuarie 1967, în „Scînteia" a apărut articolul 
cu titlul de mai sus. Au trecut de atunci peste cinci 
luni. S-au luat măsuri pentru înlăturarea cauzelor 
care au generat lipsurile semnalate în articolul 
amintit ? Autorul articolului publicat în luna ia
nuarie a trimis redacției o scrisoare în care ana
lizează din nou situația.

Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea 
programului de muncă și 
întărirea disciplinei pri
lejuiește ample analize în 
toate întreprinderile și in
stituțiile din Pitești. Pentru 
ca oamenii muncii să poată 
fi punctuali la lucru, este 
necesar ca mijloacele de 
transport în comun ale 
Întreprinderii de gospodă
rie orășenească (I.G.O.), 
mijloacele de transport 
D.G.T.A. și cursele locale 
C.F.R. să funcționeze ire
proșabil, cu precizia unui 
ceasornic. La I.G.O., deși 
s-au luat unele măsuri 
bune, persistă deficiențe 
serioase. Iată-le, pe capi
tole :

1. ȘOFERII. I.G.O. dispune 
de 87 de autobuze care fac 
curse într-un singur schimb. 
Numai 6 autobuze lucrează 
în două schimburi. La ora 
aceasta, lipsesc 41 de șo
feri și 8 mecanici din efec
tivul care ar putea asi
gura o circulație 
pe toate traseele. 
1. L 1967 au mai 
de autobuze, alte

normală
De la 

sosit 24
69 sînt

așteptate. Dar ce facem 
fără șoferi 7 Este necesar 
ca organele locale să folo
sească condițiile create de 
noua reglementare a folosi
rii parcului de autoturisme 
pentru a completa necesa
rul de șoferi la I.G.O.

2. UTILAJUL. De trei ani 
s-a întocmit necesarul de 
utilaje pentru executarea 
rapidă și de calitate a re
parațiilor — dar nu s-a 
primit nimic. La atelierul 
de reparații I.G.O. nu exis
tă nici o stație de vulcani
zare, o bormașină, o sta
ție de încărcat acumulatori, 
un compresor pentru um
flarea cauciucurilor. Pen
tru tot garajul, cu 140 de 
autobuze și furgonete, e- 
xistă un singur polizor. 
S-au introdus autobuze 
noi în circuit — dar sec
ția de gospodărie și cea 
de planificare ale sfatului 
popular regional au scă
pat din vedere un singur 
„amănunt" — dar esențial: 
benzina. Abia la 30. IV. 
crt. a parvenit o cotă de 
benzină. Din această cau
ză, numeroase autobuze se

retrăgeau de pe traseu cu 
3—6 curse neefectuate.

3. PIESE DE SCHIMB. 
„Sîntem o întreprindere a 
nimănui — ne spune tov. 
director Ilie Arnăutu. Tran
sportăm zilnia 60 000 de per
soane, avem un parc mare 
de mașini — și totuși nu 
avem un plan de aprovi
zionare cu piese de schimb 
pe 1967. Propun să se per
mită întreprinderii de gos
podărie să-și facă ea pla
nul de aprovizionare, în 
funcție de necesități N-a
vem unde parca mașinile. 
Le parcăm pe străzi. S-au 
alocat 8 milioane de lei 
pentru baza de întreținere 
și garajul nou. Este nevoie 
numai să se 
cumentarea 
lor".

Din toate 
înșirate mai 
de vîrf aglomerația e de 
nedescris. In stațiile Că
prioara, Găvana, C. 1. L. 
— oamenii așteaptă cîte 
30—40 de minute. In res
tul zilei, bineînțeles, circu
lația e normală.

Si acum, despre soarta 
unor propuneri făcute în 
articolul precedent pentru 
reglementarea acestei si
tuații :

In stația Depoul C.F.R., 
bariera de cale ferată re
ține autobuzele zeci de mi
nute. S-a propus să se în
ființeze o pasarelă sau o

urgenteze do- 
și amplasarea
aceste cauze 
sus, în orele

trecere subterană. S-ar e- 
conomisî milioane de mi
nute. Propunerea 
ianuarie n-a fost 
seamă de nimeni, 
costul ridicat al
Dar să facem un calcul su
mar : 50 de trenuri (zil
nic) înmulțite cu 10 minute 
așteptare la barieră, cu 
miile de muncitori, cu su
tele de mașini — cîte mi
nute se adună ? Zilnic, nu
mai cei peste 9 000 de mun
citori de la Platforma chi
mică întîrzie cîte 15—20 de 
minute la program. E nece
sar să fie urgentată studie
rea de către Ministerul 
Căilor Ferate și organele 
locale a acestor probleme. 
Este în folosul economiei 
naționale.

Tot în articolul prece
dent am propus ca trenul 
cursă de persoane de la Pi
tești la Bascov să circule 
cu oprire la C. I. L., iar 
cele ce vin de la Curtea 
de Argeș să aibă punct 
terminus gara Bradu de 
Sus, în dreptul Platformei 
chimice. în acest fel, mun
citorii navetiști vor ajun
ge la timp la program. E o 
propunere ușor de realizat 
și ar avea o mare efi
ciență economică. Condu
cerea C.I.L.-Pitești s-a 
angajat să amenajeze un 
peron. Totodată, s-a făcut 
o adresă la Ministerul Căi
lor Ferate, solicitîndu-se ca 
trenurile-cursă să oprească 
și în dreptul C.I.L. In a- 
cest sens, s-a întocmit o 
documentație și se expli
cau motivele pentru care 
e necesară oprirea. C.I.L. 
Pitești (aci sînt 10 fabrici 
ale sale și altele noi, a căror 
construcție a început) dis
pune de 400 abonamente pe 
C.F.R. Nu știm însă de ce 
s-a împotmolit la Ministerul 
Căilor Ferate adresa cu re
feratul și documentația 
C.I.L. Pitești din 17 II. a.c. 
Nici măcar un răspuns nu 
s-a dat.

Si, în fine, socotim că la 
fixarea programului de 
lucru întreprinderile au 
datoria să tină seama și 
de actualele greutăți care 
afectează capacitatea reală 
de deservire a mijloacelor 
de transport.

Muncitorii trebuie să 
ajungă la timp la program 
?i tot la timp acasă, pentru 
a se odihni.

rldă, într-o sală supraaglomerată, 
nu mai trebuie spus.

Ora 9. Punctuali și disciplinați, 
600 de oameni așteptau.

Ora 9,45. Au apărut, în fine, și 
organizatorii localnici care convo
caseră plenara.

Fără îndoială, argumente pentru 
lipsa de punctualitate se pot găsi 
destule, și s-au găsit: mersul tre
nurilor, apariția unor chestiuni ur
gente legate de... recoltare etc.

Oamenii continuă să aștepte, iar 
noi cronometrăm.

Oră 10,45. A apărut și tovarășul 
Marin Șerban, activist al comitetu
lui regional de partid...

Dacă acestea sînt zile prețioase, 
momente hotărîtoare pentru strîn- 
gerea recoltei, o plenară bine pre
gătită, cu luări de cuvînt concise, la 
obiect, nu s-ar fi putut încheia în 
timpul pierdut... pentru așteptare ? 
în discuția care a urmat, tovarășii 
din biroul comitetului raional 
rie-au atras atenția că a fost vorba 
doar de un accident.

Ziua următoare. Au
Făurei 
drele
din raion. Festi
vitățile prilejui
te de ziua în
vățătorului au 

început, sub auspiciile acelorași mo
tivări, tot cu o întîrziere de peste o 
oră. Reprezentantul regiunii (de a- 
ceastă dată președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor de pro
ducție) a întîrziat. Tot accident? Sau 
poate întîrzierile, lipsa de punctua
litate se petrec numai la Făurei 7 

îmi amintesc cum pe la începu
tul acestui an a fost convocată la 
Baia Mare o plenară a comitetului 
regional de partid. Anunțată pen
tru ora 16, ea s-a deschis exact... 
după o oră. (Peste 200 de oameni, 
membri ai comitetului regional de 
partid și invitați, și-au irosit timpul 
așteptînd). S-a întîmplat atunci 
ceva deosebit care să motiveze în- 
tîrzierea 7 Discutînd cu unii dintre 
cei de față, nu ne-a fost greu să 
aflăm că se procedează astfel pen
tru că, prevăzători, cei ce iau mă
surile de mobilizare „se asigură". 
„Chemăm oamenii cu o oră mal 
devreme pentru a evita surprizele. 
Ajung și cei obișnuiți să întîrzie. 
Un coeficient de 
strică".

Asemenea pilde 
urmări. Mai ales 
locuri se procedează la fel. Fiecare 
cu coeficientul lui de siguranță. 
Este o practică mai generalizată ca 
pe alocuri pentru o ședință convo
cată la centrul de regiune sau ra
ion, să zicem pentru ora 16, fiecare 
verigă să se asigure cu o oră, o ju-. 
mătate de oră la mobilizări, astfel 
încît cei ce vin mai de departe se 
pomenesc „mobilizați" cu cîteva ore 
mai înainte.

S-a scris în ultimul timp de mai 
multe ori despre abuzul de ședințe, 
despre faptul că o parte din ele 
sînt evident inutile și răpesc din 
timpul oamenilor ; s-a scris despre 
concizlunea dezbaterilor și impor
tanța pregătirii lor temeinice, ast
fel ca prin ședințe mai puține, 
strict necesare, să se atingă mai 
bine scopul propus. Există însă și 
o regulă elementară, care parcă nici 
n-ar mai fi trebuit să fie amintită : 
punctualitatea.

Respectarea cu scrupulozitate a 
minutului stabilit pentru începerea 
unei ședințe este o chestiune de 
disciplină, deopotrivă de obligato
rie atît pentru cei ce o convoacă, 
cît și pentru cei chemați să parti
cipe la ea. Acest cod a rămas ne
scris în acte normative, regulamen
te, poate și pentru că ține de res
pectul pe care fiecare îl datorează 
celor din jur, timpului lor. întîr- 
zierea mai mare sau mai mică în
seamnă fără îndoială o concesie 
adusă indisciplinei, risipitorilor de 
timp.

siguranță nu

nu rămîn fără 
că și în alte

Constantin MORARU

Tricotaje
pentru
copii

Ion ONICEL 
economist '

Fabrica de tricotaje „Some
șul" din Cluj este cunoscută 
de cumpărători pentru bunul 
gust și atenția cu care sînt 
executate articolele pentru co
pii ce poartă această marcă.

în prezent, magazinele și ra
ioanele de specialitate oferă o 
gamă bogată de tricotaje pen
tru copii de diferite vîrste, 
produse ale fabricii clujene: 
ursulețe și jachete cu bonete 
din fire de bumbac pentru co
pii între 6 luni și 2 ani. în 
culorile adecvate acestor vîr
ste, veste, jachete, pulovere 
scampolouri, rochițe, salopete 
de joc și altele, în culori și 
modele dintre cele mai variate, 
potrivite cu gusturile cele mai 
diverse. Coloritul viu, combi
națiile de nuanțe și garnitu
rile bine alese dau produselor 
fabricii „Someșul" acea notă 
specifică unei îmbrăcăminți 
pentru copii reușite.

Pe lîngă articolele destinate 
celor mici, fabrica „Someșul" 
mai produce și un sortiment 
variat de jachete și pulovere 
pentru femei, în diferite culori 
și într-o gamă corespunzătoare 
de mărimi.
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SIMTE STIMULENTE BĂNEȘTI

VITICOLE
Din cite știm, în ședința a- 

mintită s-a adoptat și un „re
gulament privind constituirea 
și atribuirea fondului pentru 
stimularea livrărilor la export 
a legumelor și fructelor in 
stare proaspătă". Care sînt 
principiile de bază ale aces
tuia?

Mai întîi o precizare. In ultimii 
ani cooperativele agricole au dez
voltat puternic sectoarele legumi
col, pomicol și viticol, au înregis
trat succese importante în spori
rea producției. Aceasta le permite 
să aducă o contribuție importan
tă, tot mai mare, la aproviziona
rea populației cu astfel de produ
se și, totodată, să obțină însem
nate disponibilități pentru export. 
Noile măsuri stabilite asigură o 
cointeresare mai puternică și mai 
directă a cooperatorilor care lu
crează în brigăzile legumicole, po
micole și viticole, a cooperativelor 
în ansamblul lor, pentru livrarea la 
export a unor produse de calitate, 
în partizi mari. Iată de ce.

Pentru orice cantitate de legu
me și fructe livrată în stare proas
pătă, în condițiile de calitate ce
rute, se acordă săptămînal sau 
chiar de două ori pe săptămînă (în 
cazul unor livrări însemnate, la 
intervale scurte) stimulente în bani 
la nivelul a 50 la sută din prima 
de export. Acestea se atribuie tu
turor acelora care prin activitatea 
desfășurată au contribuit la livra
rea legumelor și fructelor pentru 
export: membri ai brigăzilor legu
micole, pomicole și viticole, briga
dieri legumicoli, pomicoli și viti
coli, președinți, vicepreședinți, in
gineri agronomi, șefi contabili. 
Pot primi stimulente în bani și alți 
membri cooperatori (șoferi, primi- 
tori-distribuitori de ambalaje,

Acum cîtva timp, Biroul Permanent al Comitetului Executiv al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a adop
tat o hotărîre prin care se aprobă acordarea de stimulente bă
nești tuturor brigăzilor legumicole, pomicole și viticole din cadrul 
cooperativelor agricole, precum și conducerilor acestora, pentru 
orice cantitate de legume și fructe livrate la export în stare 
proaspătă, în conformitate cu condițiile de calitate stabilite de 
organele de valorificare. Aceasta vine să întregească o serie de 
alte măsuri organizatorice menite să-i cointereseze pe coope
ratori în creșterea continuă a producției și exportului de legume și 
fructe proaspete, produse cu bune posibilități de valorificare pe 
piețele externe, care aduc, în același timp, importante venituri 
bănești producătorilor.

Pentru a afla amănunte în legătură cu această hotărîre, re
dactorul nostru Radu Atanasescu a adresat cîteva întrebări tov. 
CORNELIU NICOLAU, director 
rea legumelor și

de materiale) 
au muncit au

fructelor.

care prin 
contribuit

în Departamentul pentru valorifica-

achizitori 
felul cum 
la valorificarea unor cantități spo
rite de produse și de cea mai bună 
calitate.

Trebuie precizat că fondul de 
premii acordat de Oficiile raionale 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor se atribuie în proporție 
de pînă la 20 la sută conducerilor 
cooperativelor agricole și de mini
mum 80 la sută brigadierilor, șe
filor de echipă și membrilor bri
găzilor legumicole, pomicole și vi
ticole.

I Cîteva cuvinte despre a- 
vantăjele acestui sistem.

Prima de export se stabilește 
procentual, în funcție de valoarea 
mărfii la prețul de contractare sau 
achiziții. Aceasta înseamnă că ea 
va fi cu atît mai mare, cu cît pro
dusele livrate vor fi mai timpurii. 
De pildă, o cooperativă agricolă 
care a contractat pentru export o 
cantitate de 100 tone roșii va primi 
următoarele stimulente în bani, în 
raport cu perioada în care va li
vra produsele :

_ , Dacă livrarea se
face în perioadaface pmă la 26 iu- de la 20‘ iu]ie _ 

ne 10 august

primă de export .>>>«.
din care:

stimulente în bani care se acor
dă imediat (50 la sută din prima 
de export).....................................

din care :
— minimum 80 la sută pentru 

membrii brigăzilor legumicole

105 000 lei

52 500 „

42 000 „

49 000

24 500

19 600

lei

n

Rezultă deci că dacă livrarea se 
face în prima jumătate a lunii iu
lie, cuantumul stimulentului este 
mai mult decît dublu față de cel 
care se primește atunci cînd a- 
ceasta se realizează către sfîrșitul 
lunii iulie — începutul lunii au
gust.

Trebuie reținut și faptul, la fel 
de important, că mărimea primei 
de export variază și în funcție de 
calitatea produselor în stare proas
pătă. Este evident că, în aseme
nea condiții, cu cît se va acorda 
mai multă atenție întreținerii cul
turilor și plantațiilor, recoltării 
produselor, evitării loviturilor me
canice, transportului pînă la locul 
de recepție, ambalării cu grijă a 
produselor, în conformitate cu ce
rințele la export, cu atît se vor pu
tea realiza cantități mai mari de 
produse de calitate superioară, ne
atacate de dăunători și, ca atare, 
stimulente în bani mai substanțiale.

în sfîrșit, prima de export se a- 
cordă diferențiat, pe produse (35 
la sută pentru roșii, 40 la sută 
pentru ceapă uscată, 50 la sută 
pentru castraveți cornișon. 50 la 
sută pentru ardei Capia) și este 
procentuală la valoarea produsului 
livrat. Deci, cu cît se vor livra can
tități mai mari de legume și fructe 
din asemenea sortimente, cu atît 
prima de export va fi mai mare, iar 
stimulentele în bani primite de co
operatori mai substanțiale.

Acordarea acestor stimulente 
individuale va determina îmbună
tățirea în ansamblu a activității 
cooperativelor agricole, deoarece 
sporirea cantităților livrate la ex
port conduce nemijlocit la crește
rea veniturilor totale ale coopera
tivei și, în final, la ridicarea va
lorii zilei-muncă. Așadar, această 
măsură îmbină puternic interesele 
personale ale membrilor brigăzilor 
legumicole, pomicole și viticole cu 
ale 
ale

micoli și viticoli, pe de o parte, și 
Oficiile raionale pentru valorifica
rea legumelor și fructelor, pe de

altă parte, să existe o legătură mai 
strînsă, permanentă. Cooperativele 
furnizoare de legume și fructe pen
tru export vor trebui să anunțe din 
timp oficiilor în raza cărora se 
găsesc starea recoltei, evoluția ma
turizării producției, momentul cînd 
se pot începe livrările, graficul de 
recoltare, necesarul de ambalaje 
și de mijloace de transport, să sta
bilească împreună cu conducerea 
oficiului raional măsurile organi
zatorice ce se impun pentru a pu
tea valorifica la export cantități cît 
mai mari de produse.

Nu trebuie pierdut din vedere 
nici o clipă că stimulentele se a- 
cordă numai pentru legumele și 
fructele în stare proaspătă care au 
fost recepționate pentru export, a- 
dică pentru produsele care au fost 
recoltate, sortate, calibrate și 
ambalate corespunzător. Avînd în 
vedere acest criteriu conducerile 
cooperativelor trebuie să evite gre
șeli ca cele semnalate în trecut: 
predarea mărfii „la grămadă", fă- 
țuirea ei, încercarea de a „strecura" 
la recepție și unele produse care 
nu se încadrează în totalitate în 
condițiile de calitate cerute. Orga
nelor de recepție ale oficiilor ra
ionale le revine sarcina de a e- 
fectua o recepție corectă, exigentă, 
în strictă conformitate cu preve
derile normelor în vigoare.

La baza raporturilor dintre co
operativele agricole furnizoare de 
produse pentru export și Oficiile 
raionale pentru valorificarea le
gumelor și fructelor trebuie să stea 
principiul ca fiecare parte să-și 
respecte cu strictețe obligațiile 
contractuale. Oficiile raionale vor 
trebui să calculeze și să acorde co
rect și la timp toate sumele afe
rente stimulării membrilor C.A.P., 
iar cooperativele agricole trebuie 
să livreze numai produsele de ca
litate, corespunzătoare cerințelor, 
pregătite și ambalate conform in
dicațiilor organelor valorificatoare.

Nu de mult, ing. Ion Ionescu, 
șeful Exploatării miniere Ilba, ne 
înfățișa un noian de scripte pri
vind concretizarea acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii, întreprinsă în această 
întreprindere. Răsfoindu-le se poa
te aprecia tendința spre utilizarea 
rațională a capacităților de 
producție, introducerea unor 
metode tehnologice noi, de mare 
productivitate, pregătirea tehnică 
a viitoarelor fronturi de lucru 
în subteran, valorificarea supe
rioară a rezervelor existente și 
reducerea pe această cale a pierde
rilor planificate, folosirea completă 
și productivă a timpului de lucru.

Se ridică însă o chestiune. în pri
mul semestru, Exploatarea minieră 
Ilba și-a realizat planul la minereu 
extras numai în proporție de 92 
la sută. Sub plan s-a situat și in
dicatorul productivitatea muncii: 
98,3 la sută. Totodată, s-au consumat 
din capitolul „dotații" de stat circa 
10 milioane lei. Plusul de realizări 
obținut în luna aprilie nu a reușit 
să recupereze minusurile înregis
trate în primul trimestru. Pe cele 
6 luni, Exploatarea minieră Ilba a 
rămas datoare economiei cu 7 803 
tone minereu. Cum se explică acest 
paradox ? Să-l analizăm, prin pris
ma indicațiilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966, care a 
subliniat că studiile ce se întoc
mesc în întreprinderi — pentru or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii — nu trebuie să frîneze ci, 
dimpotrivă, să stimuleze atingerea 
țelului principal: îndeplinirea e- 
xemplară a planului la toți indica
torii, în condițiile ridicării nivelu
lui general al eficienței activității 
economice.

— Nerealizările din unitatea 
noastră s-au datorat deficiențelor 
de natură organizatorică și disci
plinare, s-a scuzat șeful exploa
tării. Bunăoară,
locurilor de muncă cu materiale și 
rambleu s-a făcut de către perso
nalul în regie, subordonat mai
strului, care răspundea în primul 
rînd de îndeplinirea planului. Cum 
acesta a fost aproape permanent

în locurile „cheie", acolo unde se 
decidea soarta producției, cei de la 
aprovizionare au rămas practic 
nesupravegheați și au lucrat, de
seori, după bunul lor plac.

— Vorbeați și de deficiențe dis
ciplinare...

— Tocmai intenționam să spun 
că neîndeplinirea planului a fost

acest domeniu solicităm un spri
jin concret și operativ din partea 
combinatului minier, a Ministeru
lui Minelor.

Enumerarea succintă a unor nea
junsuri reclama în mod necesar ca 
în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii 
să fie cuprinse toate problemele
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și a muncii9 •

aprovizionarea

determinată și de numărul mare 
al absențelor nemotivate: 3 553
om/zile în 6 luni. Deși s-au luat 
unele măsuri, numărul celor cer
tați cu disciplina este încă mare 
și, în această privință, mai avem 
de făcut. Intervine apoi slaba asis
tență tehnică acordată de unii 
maiștri. Din 18, doar trei sînt șco
larizați, restul fiind recrutați din 
rîndul minerilor mai vechi, cu oa
recare experiență în muncă. In

majore ale activității, ca planurile 
întocmite să conțină cele mai efi
ciente măsuri pentru redresarea u- 
nității. Din păcate nu s-a proce
dat în acest mod. Multitudinea de 
scripte despre care vorbeam cu
prinde într-adevăr probleme în
semnate, dar au scăpat cele esen
țiale. De aceea, am luat întreg se
tul de hîrtii și am venit cu el la 
Baia Mare, cerînd părerea unui

S

Uzina de sîrmâ din Buzău Foto : Agerpres

specialist în probleme mi. 
Ion Izvoran, activist la se 
nomică a Comitetului regio. 
ramureș al P.C.R.

— După părerea mea, ne-a 
tat interlocutorul, planul m 
referă la necesitatea atingerii 
rametrilor proiectați, deși din 1S> 
cînd a intrat în funcțiune, mii. 
Hba nu a realizat niciodată capa 
citățile înscrise în proiect.

— Bine, dar nu s-a discutat cu 
conducerea exploatării ?

— S-a discutat... Mi se pare to
tuși că ceva nu e în regulă. Tema
tica trimisă de minister a cuprins 
indicații precise, îndeosebi nece
sitatea confruntării' parametri
lor proiectați cu cei realizați și sta
bilirea acelor măsuri capabile să 
ducă la lichidarea oricăror necon- 
cordanțe.

— Cum se explică atunci lipsa 
din plan a unor prevederi atît de 
importante ?

— Nu este vorba de simple omi
siuni. Acestea sînt deficiențe grave, 
care au afectat direct producția și 
perpetuarea lor diminuează ener
gia întregului colectiv.

Intr-adevăr, la Ilba se consumă 
multă energie, dar eficiența ei sca
de adeseori datorită lipsurilor în 
organizarea muncii. Afirmația are 
la bază și discuțiile purtate cu mi
neri, maiștri și ingineri pe diferite 
orizonturi, cu Ioan Gavău, șef de 
echipă într-un abataj de pe filonul 
„Firizan", Mihai Mihnea, șeful e- 
chipei de pe suitorul nr. 2 din sec
torul I, cu Augustin Rozsa, șeful 
unei echipe de pe orizontul IlI-f Ho
nul „Aluniș". Consecințele : de la 
începutul anului și pînă acum, 21 
echipe de mineri, din 57, nu și-au 
realizat sistematic planul. Amintim 
și faptul că la această exploatare 
timpul efectiv de lucru — de circa 
7 ore/schimb — este cel mai 
mic din acest bazin minier și că o 
serie de măsuri pentru folosirea 
lui completă și cît mai productivă 
au fost eșalonate pînă spre sfîrșitul 
anului în curs.

De rămînerile în urmă la Ex
ploatarea minieră Ilba nu sînt 
străine combinatul minier și Co
mitetul orășenesc de partid Baia 
Mare. Inginerul șef Petru Tomescu 
ne spunea chiar că la o listă cu- 
prinzînd propuneri concrete pen
tru organizarea conducerii produc
ției, care a fost înaintată combina
tului la 28 aprilie a.c., timp de 
2 luni nu s-a primit răspuns. 
La Comitetul regional Maramu
reș al P.C.R. am aflat că 
membrii colectivului de coordo
nare a organizării științifice a 
producției și a muncii de la com
binatul minier nu au îndrumat în 
permanență colectivele din exploa
tări, fapt care frînează acțiunea și 
desfășurarea ei corespunzătoare. 
Nu în suficientă măsură s-a preo
cupat Comitetul orășenesc de par
tid Baia Mare de îndrumarea or
ganizațiilor de bază pentru ca 
acestea să sprijine și să controleze 
acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii. în 
schimb, tovarăși din comitetul de 
partid al exploatării, de pildă tov. 
secretar Radu Joian, justifică că 
„aci sînt greutăți mari, care nu 
pot fi învinse". Este momen
tul ca Comitetul orășenesc de 
partid Baia Mare să analizeze te
meinic ce generează perpetuarea 
„teoriei fatalității", precum și lip
surile existente la Ilba, intervenind 
energic pentru înlăturarea lor, cu 
măsuri hotărîte. Nu trebuie să se 
uite că în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii 
e nevoie să se înainteze cu pași re
pezi, cu finalitate — evitînd. forma
lismul și limitarea doar la ra
poarte și scripte.

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii'

cooperativei în ansamblu, cu 
tuturor membrilor ei.

Practic, ce măsuri conside
rați că sînt necesare, atît la ni
velul cooperativelor agricole, 
cît și al Oficiilor raionale pen
tru valorificarea legumelor și 
fructelor în vederea folosirii 
la maximum de către coopera
tori a avantajelor ce~ decurg 
din hotărîrea amintită?

In primul rînd este necesar ca în
tre conducerile cooperativelor a- 
gricole, brigadierii legumicoli, po-

O fabrică 
de mobilă...

La Cîmpulung Moldovenesc a 
început construcția unei fabrici 
de mobilă. Proiectul, realizat de 
specialiștii Institutului de studii 
și proiectări forestiere, prevede 
realizarea, prin cooperare cu 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Suceava, a 20 000 
garnituri de mobilă anual. O 
mare hală de producție va adă
posti toate sectoarele producti
ve, magaziile de semifabricate 
și produse finite. Construcția 
se realizează în întregime din 
elemente prefabricate, asigurîn- 
du-se scurtarea termenului de 
intrare în funcțiune, față de 
fabricile similare, cu peste 6 
luni. Fabrică de mobilă din 
Cîmpulung Moldovenesc va in
tra în producție în anul viitor 
și va fi înzestrată cu utilaje 
de un înalt nivel tehnic.

...și alta de 
platforme 

La Brașov au început din plin 
lucrările de construcție a unei 
noi fabrici de platforme pentru 
autocamioane. Concepută în așa 
fel îneît să asigure o valorifi
care deplină a materialului lem
nos, fabrica va produce anual 
30 000 de platforme și 90 000 
metri pătrați de parchete. La 
construcția fabricii se folosesc 
pe scară largă clemente pre- 
comprimate la care se utilizează 
cu 15—20 la sută mai puțin oțel, 
fără ca rezistența fermelor să 
fie micșorată. După cum pre
văd graficele, noua unitate, care 
răspunde unei necesități izvorîte 
din dezvoltarea producției de 
autovehicule, va intra în func
țiune în anul viitor.

(Agerpres)

Disciplina
(Urmare din pag. I)

aici s-a făcut o cronometrare a 
folosirii timpului de lucru. Ce 
s-a constatat ? Că numai prin 
începerea lucrului zilnic cu o jumă
tate de oră mai tîrziu și terminarea 
lui mai devreme, se poate pierde în- 
tr-un an zeci de miiy de ore-om, 
ceea ce echivalează cu 'construirea a 
cîtorva sute de apartamente. O ase
menea pierdere, corelată cu slaba or
ganizare a locurilor de muncă pe 
unele șantiere, explică de ce în pri
mele 6 luni din acest an s-a dat în 
folosință numai 10,4 la șută din su
prafața locuibilă prevăzută.

La fel de grea este starea de lu
cruri — dacă se poate spune așa — la 
T.R.C.-Oltenia, care de la începutul 
anului și pînă la sfîrșitul primului 
semestru nu a predat decît 17,5 la 
sută din suprafața locuibilă inclusă 
în plan. Pe unele din șantierele trus
tului amintit — așa cum se desprin
de din analizele C.S.C.A.S. — 
și-au făcut loc anumite practici 
în contradicție cu cele mai elemen
tare norme ale disciplinei muncii 
ca în cazul șantierului nr. 1-Brazda 
lui Novac din Craiova. Aici lucrează, 
de exemplu, Dumitru Curteanu, șef 
de echipă. Echipa lui obține un indice 
scăzut în realizarea prevederilor din 
grafice și se tolerează flagrante acte 
de indisciplină a muncii. Șeful de e- 
chipă nu se ocupă de aprovizionarea 
locurilor de muncă, de organizarea 
cît mai rațională a lucrărilor și... în 
plus, pleacă de la program, lipsind 
nemotivat, 2 și chiar 3 ore pe zi. 
Membrii echipei, tentați de exemplul 
șefului, îl urmează. Unii dintre ei nu 
se feresc de a pleca cîteva ore să-și 
facă cumpărături în timpul progra
mului... Din păcate, astfel de abu
zuri se petrec și în echipele conduse 
de Aurel Răducanu, Nicolae Mihăi- 
lescu, Alexandru Antonescu și Dumi
tru Fojică. Actele de indiscipli
nă semnalate sînt cu atît mai re
probabile cu cît pe acest șantier, alți 
șefi de echipă dovedesc o înaltă răs
pundere . în conducerea efectivă a 
lucrărilor. Bunăoară, Mircea Sorici,

muncii pe șantiere
șef de echipă zidari. Permanent, e- 
chipa sa lucrează în ritm vioi, din 
plin și obține realizări în strînsă con
cordanță cu graficele. Un exemplu si
milar îl oferă Ștefan Roșianu, șef de 
echipă pe același șantier. De ce con
ducerea șantierului, organizația de 
partid nu intervin cu măsuri ener
gice pentru a curma toate încălcă
rile disciplinei muncii, ale pro
gramului de lucru, pentru ca expe
riența și răspunderea de care dau 
dovadă echipele fruntașe să fie ex
tinse la toate formațiile de lucru ?

Recenta hotărîre de partid și de 
stat indică cu claritate ca ziua de 
lucru să fie folosită cu înalt randa
ment. Cu alte cuvinte, această nece
sitate trebuie înțeleasă în sensul res
pectării riguroase a fazelor procesu
lui tehnologic, cu accent pe calitatea 
lucrărilor, utilizării cu indici supe
riori a mijloacelor tehnice de pe șan
tiere. Trebuie evitate cu toată se
riozitatea lucrările de proastă ca
litate, ca cele executate la Com
plexul de creștere și îngrășare a 
porcilor Palota. Aici, datorită ne- 
respectării graficelor tehnologice, 
inversării nejustificate a unor ope
rații, unele lucrări s-au făcut nu
mai de dragul de a fi executate. Cali
tatea a avut de suferit, obținîndu-se 
o productivitate scăzută și un preț 
de cost ridicat. Ca urmare, o parte 
bună din lucrări au fost refăcute și, 
numai într-o singură lună, cheltuie
lile de remedieri s-au ridicat la peste 
100 000 lei. Dar o mostră de încăl
care a fluxului tehnologic se constată 
și la Complexul de creștere și îngră
șate a porcilor de la Fetești. Con
strucția drumurilor de acces la în- 
grășătorie a fost atacată mult. prea 
tîrziu, cînd, de fapt, cu aceasta tre
buia să se înceapă... A devenit acută 
și problema aprovizionării cu apă. 
Forarea puțurilor de mare adîncime 
n-a început mult timp și apa se a- 
ducea cu sacaua de la cîțiva kilome
tri. Culmea nefirescului, obiectivul 
era mult avansat, iar executarea lu
crărilor pentru organizarea de șan
tier se afla într-o fază incipientă, 
în fiecare din cazurile citate, efi

ciența folosirii timpului, a investiției 
propriu-zise a fost grevată.

Așa cum spuneam, nu numai dis
ciplina tehnologică, a fluxului de 
producție rațional, constituie o coor
donată indispensabilă în fructifica
rea zilei de muncă, a timpului. O a 
doua coordonată obligatorie este: 
cu ce randament se folosesc mașinile 
și utilajele 1 Pentru ca mijloacele 
tehnice să se utilizeze integral tre
buie mai întîi să existe grafice. Nu 
e nimic paradoxal în această pre
cizare. Din analizele efectuate la șan
tierele Combinatului chimic Rm. Vîl- 
cea a reieșit că în cadrul planului lu
nar și trimestrial nu s-au întocmit 
grafice de „mișcare" a utilajelor pe 
obiective. în asemenea situații s-au 
aflat macaralele, excavatoarele, bul
dozerele. Ca urmare, ele au fost folo
site într-o proporție redusă. De fapt, 
creșterea gradului de folosire a ma
șinilor și utilajelor constituie o nece
sitate stringentă și pe alte șantiere, 
în acest sens, măsuri energice se im
pun pe șantierele Fabricii de fibre 
poliesterice Iași, T.R.C.-'Banat, Fa
bricii de zahăr Oradea, Exploatării 
miniere Aghireș și ale Consiliului Su
perior al Agriculturii. Este anormal 
să se raporteze că ziua de lucru, tim
pul de muncă sînt folosite în condi
ții optime atîta vreme cît mijloace
le tehnice stau sau sînt utilizate cu 
intermitențe, într-o proporție scăzută. 
Adică, productivitatea în interio
rul orei și zilei de muncă nu 
trebuie trecută pe un plan secun
dar. Nu mai pot mulțumi pe nimeni 
asemenea raportări: „Treaba merge"... 
Important este „cum merge", cu ce 
productivitate a muncii, în ce con
diții de calitate și economicitate ? Or, 
folosirea integrală a mijloacelor teh
nice, redistribuirea lor operativă în
tre punctele de lucru, corespunză
tor fluxului tehnologic, sînt căi ve
rificate de a obține o productivitate 
înaltă și o rentabilitate sporită. Cei 
care, de pe șantierele citate, se mai 
îndoiesc de valoarea acestor căi, ori 
nu sînt capabili să organizeze munca 
pentru a fructifica cit mai mult po
tențialul tehnic existent, ori sînt re

fractari la măsurile stringente care 
se cer luate în acest domeniu.

Să abordăm și ultima chestiune, a 
disciplinei respectării termenelor de 
predare a unor lucrări, de punere în 
funcțiune a obiectivelor. Respectarea 
lor încoronează, finalizează toate e- 
forturile depuse pentru îndeplinirea 
cerințelor actuale legate de folosirea 
timpului de lucru și întărirea disci
plinei muncii. Dar, mai întîi, trebuie 
să se creeze cadrul de acțiune, să 
existe o rațională eșalonare a punerii 
în funcțiune. Cînd aceasta e igno
rată, apar consecințe uneori irepa
rabile. De pildă, în primele trei luni 
ale anului, T.R.C.-Oltenia a prevă
zut să dea în folosință numai 120 a- 
partamente, iar în celelalte trei tri
mestre... circa 4 000. Avînd o ase
menea sarcină, constructorii nu nu
mai că n-au realizat-o, dar nu au 
dat în folosință pe 5 luni nici un a- 
partament din planul de stat pe 1967. 
Un exemplu similar îl oferă și 
Grupul de șantiere Valea Jiului din 
cadrul T.R.C.-Hunedoara, T.R.C. 
Ploiești, Galați, Suceava, ca să nu 
mai vorbim de gravele rămîneri în 
urmă din orașul și regiunea Bucu
rești în acest domeniu. Asemenea 
situații apar și pe cîteva șan
tiere industriale. La Fabrica de con
serve Caracal, de exemplu, care a 
avut termen de punere în funcțiune 
în trimestrul II, unele utilaje abso
lut necesare sînt prevăzute a fi li
vrate — datorită refuzului Uzinei me
canice Timișoara — în... trimestrele 
III și IV. De asemenea, termenul de 
punere în funcțiune a lucrărilor de 
alimentare cu apă potabilă (15 au
gust) nu a fost corelat cu cel de dare 
în exploatare (30 iunie) a fabricii 
amintite. în situații similare se 
află unele lucrări de la dezvoltarea 
întreprinderii „Dorobanțul“-Ploiești, 
instalația de metanol de la Combi
natul chimic „Victoria", Fabrica de 
motoare electrice Pitești. „Jocul" a- 
cesta cu termenele necorelate induce 
în eroare și, uneori, pune sub sem
nul întrebării finalitatea eforturilor 
depuse pentru folosirea timpului, a 
forței de muncă și mijloacelor teh
nice. Desigur, răspunderea princi
pală revine beneficiarilor acestor 
obiective. De ce ? Pentru că nu fac 
uz de toate pîrghiile necesare, în 
scopul urgentării livrărilor, termină
rii tuturor lucrărilor care condițio
nează punerea în funcțiune, și nu fac 
aceasta deoarece ei înșiși au lacune

în îndeplinirea propriilor obligații, 
în acest fel se recurge la compromi
suri și compensații care periclitează 
respectarea termenelor finale, cuprin
se în hotărîri de stat, cu putere de 
lege. îmi exprim părerea că în disci
plinarea termenelor tocmai de la be
neficiari trebuie să se înceapă, fiind
că ei au cea mai evidentă responsa
bilitate în domeniul asigurării bunu
lui mers al șantierelor.

Acum, pe unele șantiere — mai ales 
ale trusturilor regionale de construc
ții — se simte nevoia forței de mun
că calificate. Din păcate, și în acest 
domeniu se constată unele anomalii. 
Am la îndemînă graficul ponderii ab
solvenților școlilor profesionale, de 
maiștri și tehnicieni în comparație cu 
ponderea producției pe principalii 
constructori în perioada 1960—1966. Ce 
se desprinde ? Față de o producție de
26.3 la sută, sfaturile populare regio
nale au pregătit o forță de muncă ca
lificată care reprezintă 73,0 la sută din 
total. în schimb, Ministerul Energiei 
Electrice, Ministerul Industriei Me
talurgice și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, care au avut o 
producție de 24,1 la sută, au pregătit 
numai 9,0 la sută muncitori calificați,
12.3 la sută maiștri și 1,6 la sută 
tehnicieni... Ca urmare, unele orga
nizații de construcții ale anumitor 
ministere au captat forța de muncă 
calificată, în defavoarea întreprinde
rilor de construcții locale. Un mun
citor și, mai ales, un bun maistru, 
șef. de echipă se pregătește cu efor
turi. De aceea, e nerațional ca mun
citorii și tehnicienii formați într-o 
parte să fie racolați de cealaltă parte. 
Așa apare fluctuația forței de mun
că cu consecințele ei nefavorabile.

Disciplina muncii și a folosirii 
timpului de lucru pe șantiere are di
verse ipostaze. în 
hotărîrea de partid 
a indicat jaloanele ........... ..
esențiale. Ele trebuie însă localizate 
și urmate de alte măsuri — de la 
respectarea disciplinei de plan de că
tre organele centrale și locale, pînă 
la șantierele de construcții. în acest 
domeniu toate forțele se cer concen
trate spre obiectivele indicate de ho
tărîre : folosirea completă și cît ma. 
productivă a timpului de lucru tre
buie să se încadreze în acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, menită să asigure un re
viriment general pe șantierele dș 
construcții-montaj.

acest sens, 
și de stat 
și sarcinile
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După primul lor an de activitate, 
colectivele didactice din liceele de 
specialitate își întocmesc acum pri
mul lor bilanț. Pe lîngă succesele 
incontestabile obținute, ele relevă și 
cîteva probleme, cardinale am pu
tea spune, pentru activitatea de 
viitor. Iată cîteva.

O primă problemă care revine 
frecvent în 'discuții este modul de 
selecționare a elevilor în funcție 
nu numai de cunoștințele asimilate 
în școala generală, ci și de aptitu
dinile pe care aceștia le au pentru 
profesia aleasă. „După părerea mea, 
actualul sistem de admitere speci
fic liceelor de specialitate — spunea 
jng. Maria Cotiș, directoarea Liceu
lui industrial pentru industria ali
mentară din Sibiu — este deficitar. 
Ca prim remediu, cred că în pro
gramul concursului de admitere ar 
trebui să se introducă al treilea 
obiect de examen, în funcție de 
specificul liceului. Verificarea tine
rilor ar fi mai profundă, mai si
gură. Posibilități superioare de se
lecție ne-ar mai putea oferi și o 
altă măsură : sporirea importanței 
lucrărilor 
formarea 
probe eliminatorii. Cu precizarea, 
bineînțeles, ca să se facă media tu
turor lucrărilor și să fie admiși la 
oral cei ce au obținut cel puțin 
nota 5“. „Introducînd o a treia 
probă în programul concursului — 
a adăugat prof. Miu Filipoiu, de la 
Liceul nr. 30 din Capitală — ar 
trebui să avem grijă ca stabilirea 
mediei candidatului să nu se facă 
în modul rigid în care ea se efec
tuează actualmente la admiterea 
în liceele de cultură generală. în 
momentul de față un candidat care 
obține notele 5 și 5 (scris și oral) la 
matematică, 5 și 5 la limba română 
și 10 la istorie, obține media gene
rală 6,66. Un altul care are media 
10 la matematică și limba română, 
iar la istorie primește nota 5, ob
ține media generală 8,33. Ar rezul
ta deci că diferența de valoare în
tre cei doi candidați ar fi numai 
de 1,67, ceea ce, evident, nu este 
convingător. Firesc mi se pare ca 
cea de a treia probă să figureze 
ca o a 5-a notă, pentru că în fe
lul acesta se asigură o mai mare 
pondere criteriului valoric în se
lecționarea tinerilor".

înființarea noilor școli a făcut 
necesară recrutarea unui număr 
important de cadre tehnice din pro
ducție pentru predarea discipline
lor de specialitate. O asemenea mă
sură permite creșterea considera
bilă a eficienței procesului de în
vățămînt, asigură profunde le
gături cu producția. Dar valoarea 
acestei măsuri ar putea fi incom
parabil mai mare dacă ar exista 
o mai intensă preocupare pentru 
perfecționarea sub raport didactic 
a acestor profesori și deci, impli
cit, pentru continua omogenizarea 
procesului de învățămînt.

— In cercurile profesorale se 
apreciază adesea că forma cea mai 
potrivită pentru integrarea deplină 
în viața școlii și pentru perfecțio
narea științifico-didactică a educa
torilor se identifică în susține
rea examenelor de definitivat și 
de grade — a continuat prof. Guță 
Florea, de la Liceul economic din 
Pitești. Din păcate, acest lucru nu 
se realizează cu operativitatea pe 
care o reclamă prezentul. Cauza 
rezidă în faptul că instrucțiunile 
în vigoare, elaborate îndeosebi pen
tru nevoile învățămîntului de cul
tură generală, condiționează obți
nerea gradului definitiv, de pildă, 
de o vechime de 3 ani la catedră. 
Dar profesorii la care ne referim 
au deja o vechime în producție, 
cunosc toate problemele din cu
prinsul unei discipline de speciali
tate. Sînt convins că mijlocirea po
sibilității ca aceste noi cadre di
dactice să se prezinte cît mai re
pede la examenul de definitivat, 
să zicem, i-ar lega și mai mult de 
viața școlii, ar cultiva, implicit, un 
intens climat de autoperfecționare 
profesorală.

— în școala noastră, și cred că 
nu numai aici, omogenitatea pro
cesului de învățămînt se resimte 
de pe urma caracterului neadecvat 
al unora dintre programele și ma
nualele școlare recomandate — este 
de părere Ion Mușat, directorul Li
ceului economic din Buzău. Bună
oară, aprovizionarea cu manuale 
școlare s-a făcut cu întârziere, în
deosebi în ceea ce privește disci
plinele de tehnologie a producției,

scrise, adică trans- 
aceslor lucrări în

finanțe și credit, dactilografie ș,a. 
Sînt de acord că timpul scurt în 
care au fost organizate liceele de 
specialitate n-a permis elaborarea 
unor manuale corespunzătoare. Dar 
nici recomandarea de a fi utilizate 
cărțile destinate unor școli tehnice 
nu s-a dovedit judicioasă. Pentru 
motivul că elevii noștri, absolvenți 
ai școlii generale, înțeleg destul de 
greu noțiunile prezentate în a- 
ceste cărți la nivelul absolvenților 
de liceu. Pe de altă parte, unele 
programe nu sînt suficient de ju
dicios corelate. De pildă, un capitol 
ca cel de tehnologie a metalelor este 
prevăzut să se studieze în perioada 
trimestrului I, pe cîtă vreme, pro
grama de chimie introduce studiul 
metalelor în cuprinsul trimestrului 
al IlI-lea, cu toate că firesc ar fi 
ca elevii să cunoască mai întîi 
chestiunile de chimie referitoare 
la metale și apoi să poată învăța 
despre tehnologia acestora pe baza 
proprietăților fizice și chimice în
vățate înainte.

întrucît elevii liceelor de spe
cialitate au nevoie ca, pe lîngă în
sușirea cunoștințelor teoretice să-și

formeze temeinice deprinderi de 
muncă independentă, firesc ar fi 
fost ca latura practică, demonstra
tivă din cadrul procesului de învă
țămînt să fi beneficiat de multă a- 
tenție. Dar iată ce ne înfățișează, 
în răspunsul său, ing. Vlad Stan, 
directorul Liceului industrial fo
restier din Rm. Vîlcea : „O oră o- 
bișnuită de demonstrație științifică 
cuprinde multă improvizație și din 
această cauză rezultatele nu pot 
fi, evident, cele mai bune. Dacă, 
la înființare, liceele de speciali
tate n-au putut 
condiții normale 
tuarea orelor de 
după această dată 
preocupare sistematică pentru do
tarea lor corespunzătoare. La școa
la noastră, de pildă, avem o singură 
sală destinată laboratorului, și a- 
ceea destul de neîncăpătoare, astfel 
încît pentru exemplificarea lucră
rii de chimie „Proprietățile ionilor 
și reacțiile ionice" am fost obligați 
să repartizăm cîte 12 elevi la o 
masă de experiențe.
didactic se procură și astăzi des
tul de greu. De pildă, cînd

beneficia de 
pentru efec- 

lâborator, nici 
n-a existat o

Materialul

Mi-

• FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITA — 
film pentru ecran panoramic : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 1 384 — orele 19,30).
© ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PATRIA — 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21, GRADINA DOINA
— 20,30, GRADINA FESTIVAL (completare Oma
giu teatrului românesc Ia 150 de ani de la primul 
spectacol în limba română) — 20,30.
® COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinema
scop : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 19,15 ;
21.30, FESTIVAL - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21,
FEROVIAR — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15, EXCELSIOR - 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20,15, 
MODERN - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 (la toate 
completarea Omagiu teatrului românesc la 150 de 
ani de Ia primul spectacol în limba română).
© PESCARUL DIN LOUISIANA : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45; 19 ; 21,15 (Ia ambele corn- . 
pletarea Tradiții) - STADIONUL DINAMO — 
20,15 ARENELE LIBERTĂȚII (completare Tradiții)
— 20,15, STADIONUL REPUBLICII - 20,15.
e DRAGOSTEA MEA ; CAPITOL — 9,30 ; 12 ; 15 ; 
17,30 ; 20 ; la grădină - 20,45, GRIVIȚA (comple
tare Tradiții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
TOMIS - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină —
20.30.
® ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cine
mascop : GLORIA (completare Omagiu teatrului 
românesc la 150 de ani de la primul spectacol în 
limba română) — 8,45;_ 11 ; 13,30 ; 16; 18,30 ; 21,

»
»

limba română) — 8,45; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
MELODIA (completare Tradiții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16,15 ; 18,45 ; 21. FLAMURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 
20,30.
o GIBRALTAR : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 
16,30 ; 18,45 ; 21.
© UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ : UNION - 15,30 
18 ; 20,30.
e IERBURI AMARE : DOINA (completare Che
marea vulcanilor) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,

(Urmare din pag. I)

t V
18,00 — Telecronica econo

mică.
Ritmul investițiilor în 
primul semestru.

18.30 — Pentru copii:
Ala-Bala.

19,00 — Clubul tinereții.
19.30 — Telejurnalul de

seară.
19.50 — Buletin meteorolo

gic.
— Publioitate. 

20,00 — Mari ansambluri. 
20,20 — Varietăți în studio.

— Transmisie înregis
trată de la Budapesta. 

21,00 — Avanpremieră. 
21,15 — Filmul artistic 

„Insula" — pro
ducție a studiouri
lor japoneze.

22.50 — Telejurnalul de
noapte.

în „Desculț". Liviu Rebreanu le-a 
redat puternic pe cele din nordul 
fostelor județe Teleorman și Vlașca, 
iar Cezar Petrescu, în amplul său ro
man „1907", le-a înfățișat cititorilor 
pe cele din Moldova. Scriitorii legați 
de popor și-au făcut, fiecare la 
timpul său, datoria. Oamenii viito
rului vor afla despre răscoalele 
rănești din 1907 nu numai din 
ginile istoriei ci și din acelea 
literaturii.

La unul din popasurile noastre 
sim îmbrăcat! de sărbătoare, în stra
iele lor naționale, și așezați la o 
masă încărcată de bogate bucate și 
de bardace de vin un mare număr 
de bătrîni cu părul alb : supravie
țuitorii celor care în Teleorman au 
încercat să surpe puterea boierească 
cu brațele lor înarmate cu furci și cu 
topoare. Din gurile lor aud rostite 
iarăși simplu și din adîncul inimilor, 

■ aceleași cuvinte : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, tovarăși..."

Altădată cunoșteam bine aceste ți
nuturi. M-am născut și am crescut 
pe aici. Multe din aceste sate au al
cătuit cadrul în care s-au desfășu
rat acțiunile romanelor mele. Cei 
mai mulți dintre eroii mei de pe aici 
au fost luați. Dar acum, bag de sea
mă cu multă bucurie, că totul s-a 
schimbat, totul în afară de cer.

Uneori norii se sparg și se risi
pesc. Atunci soarele acoperă întin
derile nesfîrșite cu lumina Iui, dîn- 
du-mi impresia că de undeva, din 
înaltul cerului, asupra noastră a tu
turor cineva cerne pulbere de aur. 
Alteori întreaga boltă e acoperită 
de nori.

Plouă ușor. Pămîntul înviorat își 
leagănă recoltele. Secretarul general 
al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spune : „Anul 
acesta a fost un an bun. Pămîntul 
ne-a dat roade bogate dar el poate 
și trebuie să ne dea roade și mai 
bogate".

Pămîntul trebuie să ne dea roade 
și mal bogate, fabricile și întreprin
derile trebuie să ne dea produse și 
mai multe, de o calitate și mai înaltă.

în decursul celor trei zile în care 
conducătorii de partid și de stat au 
vizitat regiunea București, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a luat 
cuvîntul de nenumărate ori. Cred 
că nu mă înșel afirmînd că toate 
cuvîntările sale s-au sfîrșit cu cuvin
tele : „Sănătate și fericire la toți". 
Cîteva cuvinte simple, numai cîteva 
rostite cu căldura caracteristică to
varășului Nicolae Ceaușescu, îndrep
tate către Inimile miilor și zecilor 
de mii de ascultători (ca la Islaz și 
la Călugăreni) și pătrunzînd în a- 
ceste inimi : „Sănătate și fericire Ia 
toți".

Orașele și comunele regiunii Bucu
rești, pe care altădată le cunoșteam 
bine de tot, au devenit, cel puțin 
pentru mine, de nerecunoscut. Unde 
sînt gardurile strîmbe ? Unde sînt. 
colibele sărace și șoldii ? Unde sînt 
oamenii rupti și triști care mergeau 
cu capetele în jos pe lîngă garduri 7

tă- 
pa- 
ale

ga

nlsterul Invățâmîntului a elaborat 
catalogul de material didactic pe 
anul 1967, urma ca livrarea aces
tuia să se facă eșalonat, cam 50 la 
sută în primele două trimestre. Dar 
primul semestru a trecut și pînă 
în prezent nu s-a livrat nici un 
fel de material. Tot astfel, din cei 
20 de mii lei pe care Ministerul 
Economiei Forestiere ni i-a repar
tizat pentru procurarea de mate
rial, n-am putut utiliza decît... două 
mii, deoarece Baza de aprovizio
nare a Ministerului Invățâmîntului 
ne-a comunicat sistematic că nu 
dispune de nici un fel de material 
didactic".

Am relevat doar cîteva aspecte 
din bogatele bilanțuri care se în
tocmesc acum în liceele amintite. 
E firesc ca forurile de învățămînt 
să le studieze și să le completeze 
atent, să ia măsuri în vederea li
chidării tuturor lipsurilor semna
late, pentru ca pregătirea și des
chiderea noului an școlar să aibă 
loc în condiții mult superioare ce
lui recent încheiat.

Mihai IORDĂNESCU

MIORIȚA (completare Oaspeți de iarnă) — 16 ;
18.15 ; 20,30.
© PROGRAM PENTRU ______ . , ...
O ESCAPADA - FUGA DUȘKĂI — DIALOG CU 
STELELE — PECTINA — GUSTAV PESIMISTUL
— GUSTAV ȘAIÎISTUL : TIMPURI NOI - 9 — 21 
în continuare.
O VIAȚA LA CASTEL : GIULEȘTI (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) 
tare Șopîrla) 
© OMUL FĂ!
CIA (completare 
nuare.
O PE GHEAȚA 
serii) : BUZEȘTI
O MOARTEA VINE PE PLOĂIE : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI - 15,30 ; 18 ; 20,30 
(la ambele completarea Orizont științific nr. 4). 
O MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : AU
RORA (completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11 ;
13,15; 15,45; 18; la grădină - 20,30.
® TIMIDUL : MOȘILOR (completare De ziua 
mamei) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
o RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ 1 : COSMOS (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© BANDA DE LAȘI : VIITORUL (completare A- 
tentatul) - 15,30 ; 18 , 20,30.
O PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : FLOREASCA (completare Gimnastul) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© MONTPARNASSE 19 : RAHOVA - 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20.30.
o JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
DRUMUL SĂRII (completare Judecata lui Paris)
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
© SPIONUL — cinemascop : PACEA (completare 
Trezirea) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare Mama lui Adrian) — 
20,30.
fit RIO CONCHOS — cinemascop : GRĂDINA VI- 
TAN (completare Păsările dragostei) — 20.
© FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA PROGRE
SUL PARC (completare în tainițele muzeului) — 
20,30.
O LA VÎRSTA DRAGOSTEI : GRADINA LIRA 
(completare Orizont științific nr. 5/1967) — 20,30,

COPII : DOINA — 9 ; 10.

— 15 ; 17,45 ; 20,30, VOLGA (comple-
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
RĂ PAȘAPORT — cinemascop : DA- 

Jucării) — 7,45 — 21 în conti-
SUBȚIRE — cinemascop (ambele 
— 15,30 ; la grădină - 20,15.

Comunist, to- 
lungul drumu-

„Trăiască Partidul 
varăși", strigau de-a 
rilor noastre oamenii maturi și oa
menii tineri, bărbați și femei și pio
nierii frumoși și bucălați, cu crava
tele lor roșii la gît, cu bluzele lor 
albe ca zăpada. Ce fericită copilărie 
au acești tineri fii ai satelor noas
tre. Văd în ei pe inginerii noștri 
mîine, pe medicii noștri de mîine, 
istorici și — vreau să sper •— și 
poeții, pe romancierii noștri 
mîine.

Gîndindu-mă la toate acestea 
stăpîni să-mi amintesc 

cînd avea vîrsta lor 
ieșit în calea

de 
pe 
pe 
de
nu

mă pot 
că pe 
generația mea n-a 
nimănui cu flori, n-a strigat nimănui 
„să trăiască", n-a cîntat pentru ni
meni. n-a jucat pentru nimeni. Ve-

într-unul din laboratoarele Facultății de electrotehnică din Timișoara

Definind muzica ,,un grai în 
care s-oglindesc, fără posibi
litate de prefăcătorie, însuși
rile psihice ale omului, ale 
popoarelor", George Enescu 
afirma virtuțile artei sunete
lor, nobila ei menire de a 
dezvălui cu mijloace speci
fice ființa artistului și a co
lectivității din care face parte,

mente și personalităfi com
ponistice, de împletire a 
dezideratelor legate de pro
pășirea societății omenești, 
de avîntul patriotic al mase
lor. Ar fi de neînțeles, de 
pildă, patetismul înălțător, 
meditația gravă a pasiunilor, 
al suitelor și concertelor lui 
J. S. Bach, a creațiilor vocal-

ziasfe despre afirmarea na
țiunii au înflăcărat creația 
școlilor najionale (Chopin, 
Liszt, Grieg, Dvorak, Verdi, 
Mussorgski, Korsakov) iar 
credinfa în libertatea per
soanei umane a fost exaltată 
în muzica marilor romantici 
(de la Schubert, Schumann la 
Brahms, Wagner și Berlioz) și 
s-a repercutat adînc în aita 
secolului nostru.

Ce consecințe decisive a 
putut avea asupra revolufio- 
nării operei, de pildă, evo
carea eroilor legendari în 
drama muzicală wagneriană,

de a reda sincer și convin
gător aspirațiile și idealurile 
acestora. Expresie a concep
ției despre lume, a sensibi
lității caracteristice creatoru
lui și epocii sale, muzica se 
integrează spiritualității unei 
nafium, participînd activ la 
dezvoltarea artei și culturii 
universale. In aria cuprin
zătoare. bogat nuanțată a as
pectelor de viată din care 
se inspiră muzica, ideile 
înnoitoare, simțămintele no
bile, majore, ocupă un loc 
proeminent Existenta milena
ră a folclorului, dezvoltarea 
creației clasice și contempo
rane confirmă permanenta și 
înfîietatea problematicii de 
puternic răsunet umanist în 
cîmpul inspirației muzicale. 
Adevărul de mai sus, formu
lat lapidar de Enescu, ni se 
relevă în procesul complex 
de conturare a marilor mo

gul drumului cîntă lăutarii, iar flă
căii și fetele satului joacă vechile 
jocuri moștenite de la înaintași. 
Toate chipurile sînt pline de sănătate 
și de bucurie. Pionierii sună în 
trîmbițele lor. Sunete de bucurie 
sună.

Unii țărani au întins masă mare, 
în fața porților pe trotuar. Pe masă 
se află grămezi de fructe, păsări 
fripte, purcei, bardace cu vin. Ne 
fac semn să ne oprim și să-i cinstim 
gustînd din bucatele lor, bînd din 
vinul lor...

Entuziasmul a izbucnit din prima 
clipă în care am luat contact cu oa
menii și el a crescut de la sat la 
sat, de la oraș la oraș. Cineva care 
ar fi picat între noi din lună ori ar 
fi venit pe neașteptate dintr-o înde-

de Vasile
TOMESCU

5 ?

orchestrale ale lui Monte
verdi, Gluck sau Haendel, 
care și-au pus amprenta asu
pra evolufiei ulterioare a mu
zicii, dacă nu le-am considera 
în lumina marilor mișcări de 
progres spiritual al omenirii. 
Optimismul iradiant al 
muzicii lui Mozart și Haydn, 
dramatismul răscolitor al crea
ției lui Beethoven transpuneau 
muzical aspirațiile generoase 
ale iluminismului, ale curen
tului „Furtună și avînt", che- 
mînd popoarele să sfarme 
lanfurile opresiunii feudale. 
Concepțiile

Nu e prima dată că mă găsesc între 
oameni multi, că mă pierd în tălă- 
zuirea unei mase de mii, de zeci de 
mii de oameni. A fost o impulsiune 
a mea, profundă, a fost comanda a- 
proape a unui instinct, de a mă afla 
printre oameni, de a căuta mulțimea, 
de a mă simți lîngă ea, cu ea, în ea. 
Și în cîte împrejurări, de restriște 
sau de bucurie, de seninătate sau de 
mînie, de geamăt sau de chiot, n-am 
fost decît un trup între o mie, o 
părticică din sufletul uriaș a o mie 
de oameni adunați laolaltă. Dar 
mulțime ca aceea care îi întîmpină 
pe conducătorii partidului și statului 
pe toate drumurile regiunii Bucu
rești, mulțime ca aceea care umple, 
inundă, copleșește piețele orașelor, 
curțile și halele întreprinderilor.

dinamice, entu-

în poemele 
Korsakov și 
în opera 
Mussorgski I 
este redat mesajul patriotic 
în opera lui Verdi sau în 
creafiile pianistice ale lui 
Chopin I

Intr-o epocă în care desti
nele culturii erau confruntate 
mai mult ca oricînd cu desti
nul viefii și libertății popoa
relor, cînd muzica a ajuns 
la marile răspîntii ale evo
luției sale, efortul de sondare 
în substratul social-patriotic 
a fost răsplătit cu rezultate 
de autentică înnoire și îmbo
gățire artistică.

Ridicată, o dată cu aportul 
lui Enescu, Jora, Cuclin, Dră- 
goi, Andricu, Negrea, Con
stantinescu, la înălțimea exi
gentelor artei universale a 
primei jumătăți de veac,

epice
a eroilor istoriei 
realistă a lui

Cît de vibrant

mu-

nea într-un nor de praf, cu mașina 
lui, prefectul, se oprea la primărie 
și poruncea primarului și notarului, 
jandarmilor și vătășeilor să scoată 
satul la aratul, la semănatul ori la 
culesul recoltelor boierești. Pe urmă 
pleca mai departe, cu mașina lui, în
tr-un nor gros de praf. A doua zi 
începea urgia. Cum să-i ieși în cale 
cu flori 7 Cum să-i strigi urale ? Cum 
să-i dorești să trăiască 7 După a- 
ceea, în altă mașină, învăluit în alți 
nori de praf sosea în sat adminis
tratorul financiar : „Impozitele ! Să 
plătiți de îndată impozitele că altfel 
vă vindem tot ce aveți cu toba". 
Pleca mai departe, cu mașina lui, 
învăluit ca și la sosire în alți nori 
de praf. O doua zi începea altă ur
gie. Puține erau casele în fața că
rora vătășelul satului, flancat de 
perceptor și de jandarm, să nu bată 
toba. „Ia-i căldarea de mămăligă, 
ia-i vadra de apă, ia-i tigaia, ia-i și 
lingurile..." I se lua omului tot iar 
omul, neputincios, încrucișa mîinile. 
Plîngeau lîngă el copiii goi pușcă, 
plîngea nevasta cu picioarele goale, 
negre, crăpate. Omul rostea : „A- 
cum, domnule perceptor și domnule 
jandarm luați-mi și sufletul". Nu i 
se lua omului sufletul, pentru că ni
meni nu avea nevoie de suflete. Jan
darmul se încrunta. Se încrunta per
ceptorul. Treceau la altă poartă. Cu 
ochii plini de lacrimi vătășelul bă- 
tea toba. Din bătutul tobei vătășelul 
își cîștiga pîinea...

Trecem printr-un alt sat. De-a lun-

părtată țară capitalistă s-ar fi mi
rat peste măsură de mult și fără în
doială s-ar fi grăbit să ne întrebe : 
„Dar ce s-a petrecut aici 7 Cum a 
fost cu putință ca între partidul 
dumneavoastră comunist și între po
porul dumneavoastră să se nască și 
să se întărească asemenea legături 7 
S-ar părea că întregul 
tră popor a îmbrățișat 
s-a dedicat construirii 
și comunismului...“.

Pentru cineva venit . . .
tate și de departe așa s-ar pune în
trebarea, nu însă și pentru noi care 
am trăit și. trăim aici, nu pentru noi 
care de multi ani am pus umărul, 
și continuăm să-l punem la această 
treabă grea, cea mai nobilă dintre 
toate, a făuririi unei vieți noi. a în
temeierii unei societăți noi.

Mereu privesc. Mereu ascult. Ochii, 
urechea, gîndurile sînt solicitate în 
chip atît de tumultuos, încît mă tem 
de o trădare a simțurilor, mă descu
rajez de capacitatea lor de cuprin
dere. care mi se pare, în aceste clipe, 
în aceste împrejurări, atît de limitată. 
Ceea ce frapează, aș zice ceea ce 
strivește, în toate întîlnirile noastre 
cu oamenii, este senzația prezentei 
umane, a prezenței umane libere, 
directe, crescută la maximum de 
forță, de intensitate, de presiune 
prin dimensiunea de mulțime nemă
surată. de popor și prin unitatea 
compactă, de stîncă. a unui singur 
om, a unui singur suflet

dumneavoas- 
comunismul, 
socialismului
pe neaștep-

ogoarele și cîmpurile, cît cuprinzi cu 
privirea nu am mai văzut, nu am 
mai simțit. Să fie adevărat ? Parcă 
nu e o lună de cînd am văzut-o, la 
fel de nenumărată, tot atît de în
suflețită. întîmpinîndu-i pe conducă
tori pe meleagurile regiunii Brașov, 
pe cîmpia întinsă ca o palmă, lîngă 
Blaj, a Libertății, în umbra turlelor 
Brașovului. Și acum vreo două luni, 
iar am văzut-o, acoperind instalațiile 
industriale din Ploiești, curgînd prin
tre sondele de pe valea Prahovei, 
rostogolindu-se spre dealurile Tîrgo- 
viștei. Da, am văzut-o și atunci, și 
îmi dau seama că numărul și locul 
nu mai există, că o adaog mulțimii 
de aci. de pe malurile Dunării, din 
orașele și satele Bărăganului, că o 
văd și o simt în ea, cu senzația a- 
mețitoare că am sub ochii mei întreg 
poporul' român, îmbrățișat cu ochii, 
auzit cu urechea, simțit la umăr și 
în respirația a douăzeci de milioane 
de cetățeni ai României socialiste, — 
ca prin magie, ca într-un vis. Așa 
am izbutit să înțeleg, să trăiesc, di
rect nu mijlocit prin gîndire, și a- 
proape nici prin sentiment, unul 
dintre cele mai grave, mai profunde, 
mai creatoare fenomene ale orîndui- 
rii. ale vieții noastre de astăzi : le
gătura partidului cu masa, contactul 
permanent al conducătorilor cu po
porul.

Ideea nu mi-e nouă, nu-i e nouă 
nimănui, toți știm că în această le
gătură stă secretul tuturor biruințe
lor comunismului, toți știm că din 
acest contact se naște scîntela în-

drăznelii și 
Partidului și 
acum pot observa această legătură 
în țesătura ei cea mai tainică, acum 
pot simți permanența și profunzimea 
ei, în manifestarea cea mal directă 
și cea mai spontană, de la om la om. 
Impresia, niciodată înșelătoare, nici
odată desmințită. este a libertății de
pline a sentimentului, a naturalității 
desăvîrșite a comportării. Nici o frînă 
ceremonioasă, nici o artificialitate, 
nici o stinghereală, nici o sfiiciune. 
O familiaritate încîntătoare, — fami
liaritate în înțelesul pe care-1 dă 
cuvîntului descendența din familie", 
— nuanțată în cuviință, căci rela
țiile dintre membrii unei familii nu 
pot fi bazate decît pe cuviință, dar 
cu totul liberă în sentiment. Nimic 
nu e fals, nimic nu e forțat, nimic 
nu e excesiv. îmi ascut privirea, au
zul, caut să nu scap nimic : gestul 
cu care din zidul nesfîrșit al oame
nilor, mîinile muncitorești, țărănești, 
se întind spre secretarul general, șl 
gestul cu care acesta le găsește, 
strîngîndu-le prietenește : un surîs 
din ochi, schimbat fulgerător, peste 
capete și peste rînduri. Un scurt 
schimb de cuvinte, despre viață, des
pre muncă, despre nevoi, cu oricine 
se găsește în apropierea grupului 
conducătorilor, într-o neîncetată miș
care. Totul e la locul lui, totul e fi
resc. parcă cunoscut, parcă așteptat. 
Și parcă, aș zice, continuat. E aici 
ceva, care n-a început ieri, șl nu se 
va sfîrși după trei zile. E aici ceva 
care nu mi se pare a porni dintr-o 
altă relație omenească și esență su
fletească, decît aceea a familiei. Asist 
la una din acele reuniuni ale mem
brilor unei familii, pe care destinele 
individuale i-au risipit care încotro, 
dar pe care distanța nu i-a înstrăinat, 
și care se caută printre împrejurările 
vieții de toate zilele, și se regăsesc 
din cînd în cînd, uneori mai rar, 
alteori mai frecvent. Cînd izbutește 
să se adune Ia un loc, sentimentul 
țîșnește liber, dintr-un fond stră
vechi. dintr-o vatră sufletească pe 
care anii, distanțele, nu fac decît 
s-o încălzească. Aici, sub ochii mei, 
nu sînt oameni care se întîlnesc pen
tru prima oară, ci oameni care se 
cunosc de cînd lumea. Spontaneita
tea, libertatea, firescul miilor de cu
vinte și de gesturi care constituie 
țesătura și care compune atmosfera 
Întîlnirii, izvorăsc dintr-o legătură 
veche, dintr-o conviețuire îndelun
gată, întru suflet. E o întîlnire de 
familie — la dimensiunea de popor.

Iată pe ce categorie de sentiment 
se cimentează legătura partidului cu 
masele și se menține viu, direct, 
neobosit, contactul conducătorilor cu 
poporul, cu tot ceea ce muncește în 
țara noastră, sub semnul voinței co
muniste. al idealului socialismului și 
comunismului. Această muncă, acest 
ideal sînt semnul de sînge al apar
tenenței la familia Doporului nostru, 
în epoca socialismului.

Au mai existat, oare, vreodată, le
gături și contacte de familie între 
conducătorii tării șl popor 7

fermitatea politicii 
acțiunii statului. Dar

Partea a 2-a a articolului în nu
mărul viitor.

zică noasfră are bogate fra- 
dijii de inspirație social-pa- 
triotică. Compozitorii pre
cursori din secolul al XlX-lea, 
ca G. Stephanescu, G. Dima, 
I. Mureșianu, Ed. Caudella, C. 
Dimitrescu, C. Porumbescu în 
domeniul vocal-orchesfral, și 
G. Musicescu, D. G. Kiriac, 
I. Vidu în creajia corală au 
militat pentru realizarea uni- 
tăfii najionale, pentru afirma
rea spirituală a poporului. 
Figuri de seamă ale istoriei 
patriei, aspirafii nobile, locuri 
unde a fost consfințit erois
mul luptătorilor pentru liber
tate — motive structurale în 
folclorul anti-otoman, în cîn- 
fecele de unire, în cîntecele 
războiului pentru indepen
dentă — au inspirat compo
ziții pline da elan mobiliza
tor, care au înflăcărat con
știința generațiilor de la 1848, 
1859, 1877. In perioada mo
dernă de dezvoltare a mu
zicii noastre, după exemplul 
artei lui Enescu, lucrări ca 
Divertisment rustic, opera Ho- 
ria, oratoriul Constantin Brîn- 
coveanu de S. Drăgoi, suita 
Priveliști moldovenești și ba
letele de M. Jora, suita Po
vești din Grui de M. Negrea, 
creafii lirice și coregrafice de 
P. Constantinescu, opera 
Alexandru Lăpușneanu de A. 
Zirra au transpus cu forță și 
originalitate pagini din isto
ria națională, frumuseți ale 
patriei, aspecte ale societății 
contemporane. Aceste creații 
împreună cu opera Oedip, 
sonate, Suita sătească, Im
presii din copilărie de Geor
ge Enescu au constituit con
tribuții hotărîtoare la înche
garea profilului atît de carac
teristic al școlii noastre na
ționale.

In creafia contemporană, 
gîndirea dinamică social-pa- 
friofică a generat lucrări de 
răsunet, adresîndu-se deopo
trivă trecutului istoric, precum 
și imaginilor sesizante ale ac
tualității. Caracteristice pen
tru forfa generatoare de tră
sături expresive noi, originale 
sînt, de pildă, oratoriul Tu
dor Vladimirescu de Gh. Du
mitrescu, frescă din istoria 
na(ională, care a pus bazele 
recitativului epic deschizînd 
evolufia acestui gen, sau 
ciclul de 7 cîntece din „Ulița 
noastră" de P. Constantinescu, 
una dintre cele mai puternice 
creafii ale autorului și ale 
muzicii noastre contempora
ne, prin autentica expresie 
dramatică dată eroismului cla
sei muncitoare, lucrare con
struită pe elemente ale moda- 
lismului românesc. Oratorii, 
cantate, balade, creafii sim
fonice și insfrumentale re
flectă în modalităfi stilistice 
variate — în care tradifia 
merge la braf cu noile cuce
riri ale tehnicii de creație — 
frecutu! și prezentul patriei 
noastre. Ele atestă imensele 
potente de originalitate și, 
totodată, incomparabile cali
tăți de pătrundere în public 
ale muzicii inspirate din pro
blemele majore. Virtuțile de 
accesibilitate specifică și de 
înnoire a mijloacelor de ex
presie — aspecte numai apa
rent contradictorii 
trăsături care 
înmănuncheate 
tratării într-o «muu» juna, 
științifică a momentelor isfo- 
rico-sociale alese și totodată 
cu aceea a unor îndrăznefe 
și inspirate elaborări tehnice- 
expresive.

Pentru creatorul zilelor 
noastre, istoria, în fot ce are 
ea mai sublim, mai pozitiv, 
se împletește cu faptele mă
rețe ale prezentului, iar ceea 
ce se împlinește sub ochii 
noștri leagă trecutul glorios 
de perspectivele luminoase 
ale viitorului, cultura româ
nească de cea universală.

Cît de vaste sînt încă zo
nele de investigație pe care 
le oferă compozitorului trecu
tul glorios al patriei ca și 
viata contemporană I Infr-o 
concepție știinfifică și artisti
că modernă se cer recreate 
și redate prezentului și poste
rității figurile marilor luptători 
pentru binele poporului, mo
mente hotărîtoare pentru 
destinele României, virtufile 
oamenilor care au trudit pe 
aceste meleaguri, frumusețea 
și bogăția înfăptuirilor spiri
tuale pe care ni le-au lăsat 
moștenire. Melosul cu stră
vechi obîrșii, ce-și conservă 
pînă azi momente din vremea 
formării poporului român, 
cronica paginilor de vitejie șî 
sacrificiu care au sfîrnit admi
rația departe pesfe hotarele 
tării, prietenia, generozitatea, 
umanismul, dragostea de 
pace ca însușiri cardinale ale 
poporului român — iată re
surse. direcfii pentru orien
tarea viziunii creatoare, pen
tru stimularea fanteziei, a ela
nului artistic.

sînt 
pot fi fericit 
cu condifia 

viziune justă,
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Sesiune comunicări RECEPȚIE CO PRILEJUL CELEI DE-A 46-A ANIVERSĂRI vremea

științifice consacrate
„Capitaiuiui" lui Karl Marx

A REVOLUȚIEI

Luni și marți după amiază, la 
Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lîhgă 
C.C. al P.C.R., s-a desfășurat sesi
unea științifică consacrată împli
nirii a 100 de ani de la apariția 
volumului I al monumentalei lu
crări a lui Karl Marx, „Capitalul". 
Sesiunea a fost organizată sub aus
piciile Academiei de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu", Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Institutului de cercetări econo
mice al Academiei, Institutului 
de istorie „Nicolae Iorga" al

Precizări privind 

acordarea concediilor 
de studii

Pentru a înlesni cunoașterea re
glementărilor în vigoare, atît de că
tre oamenii muncii care urmează 
diferite forme de învățămînt, cît și 
de către conducerile întreprinderi
lor, instituțiilor etc., care trebuie 
să acorde astfel de concedii, se re
amintesc drepturile privind conce
diile de studii, potrivit Hotărîrii 
nr. 1052/1962, prin republicarea în 
Buletinul oficial nr. 58 din 27 
iunie 1967, în temeiul H.C.M. nr. 
1190/1967.

Academiei. La sesiune au partici
pat academicieni, cercetători știin
țifici, numeroase cadre didactice 
universitare. în prima zi a lucrări
lor au fost prezentate comunică
rile : „Unele probleme teoretice 
ale dezvoltării forțelor de produc
ție contemporane în lumina „Ca
pitalului" — de prof. dr. Ervin 
Hutira, „Problemele sociologice ale 
operei lui Karl Marx „Capitalul" 
— de prof. Miron Constantinescu, 
„Capitalul" și unele probleme ac
tuale ale receptivității gîndirii eco
nomice marxiste" — de lector Mi
hai Dulea, „Probleme ale istoriei 
românilor în operele lui Karl 
Marx" — de dr. Nicolae Copoiu. în 
cea de a doua zi, lucrările s-au 
desfășurat pe secții. Printre refe
ratele prezentate menționăm : „Lo
cul „Capitalului" în istoria doctri
nelor economice" de conf. dr. Ni
colae Ivanciu, „Utilizarea teoriei 
marxiste a valorii în conducerea 
economiei Socialiste" de prof. Ion 
Rachmuth, „Capitalul" lui Karl 
Marx și economia politică a socia
lismului" de conf. dr. Aurel Negu- 
cioiu — la secția economie ; „Uma
nismul în „Capitalul" lui Karl 
Marx", de prof. Constantin Bor- 
geanu, „Actualitatea ideilor din 
„Capitalul" privind raportul dintre 
tehnică — muncă — om" de Gheor- 
ghe Chepeș — la secția filozofie ; 
„Răspîndirea Ideilor „Capitalului" 
și influența lor asupra mișcării 
muncitorești din România la sfîrși- 
tul secolului al XIX-lea“ de dr. 
Gheorghe Dobre, „Capitalul" lui 
Karl Marx și gîndirea românească 
între cele două războaie mondia
le" de lector Petre Lucaciu — la 
secția istorie.

Ambasadorul R. P. Mongole la 
București, Togoociin Ghenden, a 
oferit marți seara o recepție cu prile
jul celei de-a 46-a aniversări a Revo
luției Populare Mongole.

Au participat Emil Bodnaraș, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Gh. Gaston 
Marin, membri ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★

Cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări a Revoluției Populare Mon
gole, Togoociin Ghenden, ambasa
dorul R. P. Mongole la București, 
a rostit marți seara o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și tele
viziune. (Agerpres)

SEARĂ CULTURALĂ 
FRANCEZĂ

Cu prilejul Zilei naționale a 
Franței — 14 iulie, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat marți, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. din 
Capitală, o seară culturală fran
ceză. Au participat Constantin'Fli- 
tan, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., oameni 
de cultură și artă. Erau prezenți, 
de asemenea, Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la Bucureștii 
membri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Prof. dr. docent G. C. Nicolescu, 
decan al Facultății de limbă și li
teratură română din București, a 
împărtășit impresii dmtr-o recentă 
călătorie în Franța. în continuare a 
avut loc un recital poetic-muzical 
la care și-au dat concursul artiștii 
Zenaida Pally, Petre Ștefănescu- 
Goangă, Irina Răchițeanu-Șirianu, 
Mihai Constantinescu, Maria Car-

daș, Corneliu Gheorghiu, Victor 
Rebengiuc.

Ar

Marți dimineața a plecat în O- 
landa o delegație de ziariști ro
mâni, care, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Străine olandez, va 
face o vizită de documentare în a- 
ceastă țară.

Delegația este condusă de Ion 
Găleteanu, director general adjunct 
al Agenției române de presă „A- 
gerpres".

★

La sediul Uniunii Ziariștilor din 
Capitală a avut loc ieri dimineață 
o conferință de presă organizată 
de Asociația Presei Sportive cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
președintelui F.I.F.A., sir Stanley 
Rous (Anglia). Distinsul oaspete a 
vorbit celor prezenți despre pro
blemele actuale și viitoare ale Fe
derației Internaționale de Fotbal 
(F.I.F.A.), și a răspuns la numeroa
sele întrebări puse de ziariștii spor
tivi.

Marți la amiază, președintele 
F.I.F.Â., sir Stanley Rous, a fost 
primit de președintele Consiliului 
General al U.C.F.S., Anghel Alexe.

Ar

Ieri în tară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, dar ușor instabilă în 
jumătatea de vest a tării si în re
giunea de munte, unde cerul a pre
zentat înnorări mai accentuate, iar 
în cursul după-amiezii S-au semna
lat descărcări electrice și averse lo
cale. Descărcări electrice s-au mai 
produs și în nordul Moldovei. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit, din 
sectorul estic. La ora 14 temperatura 
aerului era cuprinsă între 19 grade 
la orașul Dr. Petru Groza și 29 de 
grade la Jurilovca. In București : 
Vremea a fost ușor instabilă, cu ce
rul partial noros. Vîntul a suflat po
trivit, prezentînd unele intensificări. 
Temperatura maximă a atins 29 de 
grade.'

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 iulie. în tară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no
ros. Vor cădea averse locale de 
ploaie, însoțite de descărcări elec
trice. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară în a doua parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade, local mai ridi
cate la începutul intervalului. în 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil aver
selor izolate de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

AH

ie

S-a încheiat Concursul internațional INTRE 18 Șl 23 IULIE

de tir de la Tunari
La poligonul Tunari s-au înche

iat ieri întrecerile „Dinamoviadei" 
internaționale de tir. Proba de 
pistol calibru mare a revenit sovie
ticului E. Raskazov cu 591 puncte, 
urmat de Lucian Giușcă cu 587 
puncte. Pe echipe locul întîi a fost 
ocupat de Dinamo Moscova. Echipa 
Dinamo București, situată pe locul 
doi, a realizat 2 328 puncte, rezultat 
superior cu 18 puncte recordului 
național. La armă standard 3x20 
focuri a cîștigat Marin Ferecatu

cu 572 puncte. în aceeași probă, la 
juniori, pe primul loc s-a situat 
cehoslovacul Albi — (560 p.), se
condat de Veronica Stroe (559 p. 
— nou record republican de ju
nioare).

Clasamentul general pe echipe i 
1. Dinamo Moscova; 2. Dinamo 
București ; 3. Dozsa Budapesta ; 4 
Gwardia Varșovia; 5. Ruda Hvez- 
da Praga : 6. Dynamo Berlin ; 7. 
Spartak Sofia.

Brșvo
„mușchetarilor11

Știrea că la Montreal, în cadrul 
campionatelor mondiale de scrimă, 
echipa masculină de floretă a 
României a cucerit titlul suprem 
bucură nespus de mult pe iubito
rii sportului nostru, pe toți cetă
țenii patriei. Acolo, în inima Ca
nadei, la mii de kilometri depăr
tare, floretiștii noștri, făcînd do
vada unor calități remarcabile, au 
obținut o victorie ce le face cinste 
nu numai lor, ci însuși sportului 
românesc. Firește, după o serie de 
rezultate nesatisfăcătoare obținute 
in unele sporturi ca fotbalul, stră
lucita performanță a floretiștilor 
vine să demonstreze că seriozitatea, 
perseverența, pasiunea, depuse deo
potrivă la antrenamente și în 
competiții fac posibil orice mare 
rezultat.

Ediția din acest an a „mondiale
lor" de scrimă, recunosc în una
nimitate specialiștii, se înscrie ca 
cea mai dificilă din istoria com
petiției. Nicicînd în cele 31 ediții 
anterioare nu s-au prezentat la 
startul vedetelor scrimei mondiale 
sportivi atît de valoroși și în nu
măr atît de mare (peste 300 de 
concurenți), ca acum, la Montreal. 
Aceasta desigur a creat un plus de 
dificultate pentru fiecare dintre 
participanții angajați în lupta pen
tru cucerirea medaliilor.

Cum au reușit sportivii noștri ca 
într-o asemenea companie să se a- 
copere de glorie ? Din relatările 
trimișilor speciali ai ziarelor și a- 
gențiilor de presă din toată lumea 
reiese că în comportarea români
lor caracteristice au fost: _ con
stanța evoluției, nivelul tehnic ri- 

Idicat, combativitatea și puterea de 
luptă, voința nemăsurată. Formația 
noastră s-a prezentat bine pregăti
tă, cu o omogenitate perfectă — 
condiții absolut necesare pentru 
obținerea de succese în astfel de 
turnee.

E adevărat, înaintea începerii 
întrecerilor, floretiștii români nu 
figurau pe lista protagoniștilor, 
palmaresul lor la „mondialele" an
terioare nu cuprindea decît ocupa
rea locurilor V—VI în întrecerile 
individuale și pe echipe. Deși pre
zent! doar ca „outsideri", scrime- 
rii noștri și-au mobilizat încă de 
la început întreaga lor capacitate 
tehnică și dorința de a învinge. 
După ce s-au calificat în rindul 
„celor 9", au început atacul pentru 
cucerirea titlului Victoria din sfer
turile de finală, asupra Franței, a 
fost considerată ca o primă mare 
surpriză. Intr-adevăr, floretiștii 
francezi sînt binecunoscuți pe plan

mondial. Acestei mari surprize ro
mânii aveau să-i adauge o nouă și 
răsunătoare victorie: în semifina
le, după o luptă epuizantă, ei în
ving redutabila echipă a Poloniei, 
fostă în repetate rînduri candidată 
directă la supremația floretei mas
culine. Polonezii au făcut totul 
pentru a nu-și dezminți faima, dar 
scrimerii noștri nu s-au dat bătuți. J 
Iată-i deci calificați în finală, ală- j 
turi de reprezentativa U.R.S.S., de
ținătoarea titlului la ultimele opt | 
ediții ale campionatelor lumii. în
trecerea aceasta decisivă a prile
juit dispute care au entuziasmat 
miile de spectatori din tribunele 
sălii de sport a Universității din 
Montreal. După un start fulgeră
tor (cinci victorii consecutive), 
scrimerii noștri erau pe punctul de 
a fi egalați. Ei nu și-au pierdut 
însă calmul. Dimpotrivă, dovedind 
și mai multă voință, putere de 
luptă, au apelat la ultimele resur
se de energie. Și rezultatul îl cu
noașteți : au obținut titlul suprem 
după o comportare strălucită, în
delung aplaudată.

Referindu-se. la această mare vic
torie a scrimei noastre, trimisul 
special al agenției „France Presse" 
remarcă, într-un amplu comenta
riu : „Românii s-au prezentat sur
prinzător de bine, reușind să-i în
treacă pînă și pe floretiștii sovie
tici, ani de-a rîndul deținători ai 
titlului suprem". Iar ziarul sovietic 
„Trud" apreciază : „Cele mai fier
binți aplauze le-au primit scrime
rii români, care s-au comportat în 
mod strălucit de-a lungul între
gului campionat, devenind pentru 
prima oară campioni mondiali".

Noilor campioni ai lumii, flore
tiștii români Ionel Drîmbă, Tăna- 
se Mureșanu, Iuliu Falb, Mihai Țiu, 
Șt. Ardeleanu (rezervă), ca și an
trenorilor lor le transmitem cele 
mai calde felicitări. Ei au datoria 
să-și perfecționeze necontenit mă
iestria, să mențină prestigiul scri
mei românești, al sportului în ge
neral, dovedind prin aceasta că în 
viitor orice mare rezultat le va 
putea fi la îndemână. Fără îndo
ială, comportarea remarcabilă a 
„mușchetarilor" noștri, modul în 
care ei s-au pregătit, pot fi luate 
exemplu de toți sportivii noștri 
fruntași. Prin perseverență și con
știinciozitate la antrenamente, prin 
dorința continuă de a-ți perfecțio
na tehnica, prin hotărîrea neclin
tită de a apăra cu cinste culorile 
țării se pot obține succese de pres
tigiu internațional.

Ion DUMITRIU

Balcaniada 
de tenis 
Ea București

După cum s-a mai anunțat, la 
București, între 18 și 23 iulie, se 
vor desfășura întrecerile Balca
niadei de tenis, la care vor parti
cipa unii dintre cei mai valoroși 
jucători din Iugoslavia, Bulgaria, 
Grecia, Turcia și România. Printre 
participant se numără valoroșii 
jucători iugoslavi Jovanovici, Pi- 
lici, bulgarul Ciuparov, grecul Ka- 
logheropulos, reprezentanții țării 
noastre Ion Tiriac, Ilie Năstase și 
alții. i

Anul trecut, la Zagreb, Balcania
da de tenis a fost cîștigată de se
lecționata României. Și la această 
ediție tenismanii români sînt dor
nici de a se comporta la înălțimea 
așteptărilor. în general jucătorii 
noștri au avut o comportare bună 
cu ocazia ultimelor turnee interna
ționale la care au participat. Ilie 
Năstase a cîștigat luni turneul in
ternațional de la Travemunde 
(R. F. a Germaniei), învingîndu-1 
în finală cu 6—4, 6—3, 6—2 pe 
danezul Jan Leschly. Năstase și 
Țiriac au terminat învingători la 
dublu, întrecînd cu 6—3, 6—2, 
g—4 pe suedezii Carlstein-Holm- 
strom. După turneul de la Trave
munde, cei doi tenismani români 
vor participa la competiția inter
națională de la Diisseldorf.

Marți seara, pe aeroportul Bă- 
neasa, numeroși artiști ai teatre
lor bucureștene și admiratori ni 
spectacolelor de estradă au întîm- 
pinat cu căldură colectivul Teatru
lui satiric muzical „Constantin 
Tănase", care s-a înapoiat de la 
Paris, Unde a luat parte la cea de-a 
IlI-a Olimpiadă, de music-hall 1967. 
Spectacolul prezentat de artiștii 
români sub titlul „Marele muzic- 
hall din România", pe scena Tea
trului Olympia, s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

I încetarea din viață 
I a profesorului 
I Garabet Âvachian

In ziua de marți, 11 iulie 1967, 
• a încetat din viață profesorul uni- 
Iversitar Garabet Âvachian, una 

din personalitățile de seamă în do
meniul pedagogiei violonistice din 

j țara noastră, șef de catedră la Con- 
I servatorul „Ciprian Porumbescu", 
! membru al biroului Consiliului Mu

zicii din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

I Corpul neînsuflețit se află depus 
la Conservatorul „Ciprian Porum- 

Sbescu". Adunarea de doliu va a- 
vea loc în ziua de miercuri, 12 
iulie, ora 17,30, iar înhumarea se 

Iva face la Cimitirul Belu, la ora 
18,30.

(Urmare din pag. I)

UZI

Derbiul campionatului 
de polo pe apă

Astăzi după-amiază, la 
ștrandul Tineretului din Ca
pitală are loc derbiul campio
natului republican de polo pe 
apă dintre echipele bucurește- 
ne Dinamo și Steaua. Jocul în
cepe la ora 18,30. în clasa
ment ambele echipe totalizea
ză acum același număr de 
puncte.

BOX

DINAMOVIȘTII S-AU 

ÎNTORS DIN ITALIA
Echipa de box Dinamo București 

și-a încheiat turneul întreprins în 
Italia evoluînd la Civita Vechia, în 
compania unei selecționate în care 
au figurat și 5 pugiliști ai lotului 
italian. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 12—8. Din rîndul 
boxerilor bucureșteni s-au remar
cat Davidescu, Ghiță și Olteanu, 
care au terminat învingători. Bă- 
<joi și Ene au obținut decizii egale.

Ar

Echipa Dinamo București s-a în
tors marți la București, în cadrul 
turneului întreprins în Italia, bo
xerii dinamoviști au obținut două 
victorii, pierzînd un singur meci la 
Givita Vechia.

i de un număr redus de ore pen- 
Itru lucrările institutului. Drept ur

mare, piese care ar putea fi con
fecționate „în aceeași curte" sînt I trimise la Centrul de prototipuri al
I.C.T.C.M. care, nedispunînd de 
turnătorie, le expediază, la rîndul său, 

Ila un atelier din... regiunea Ploiești.
De acolo, piesele sînt trimise înapoi, 
la București, de astă-dată o parte chiar 

Ila F.M.U.A.B., pentru a fi prelu
crate.

Se întîmplă însă și altfel: unitatea I productivă și cea de cercetare sînt de 
la început de acord cu importanța și 
necesitatea colaborării, dar aceasta 1 numai teoretic. Uzina constructoare 
de mașini din Reșița s-a adresat Cen
trului de cercetări tehnice din Timi- 

Ișoara, solicitîndu-i, încă dă la începu
tul lunii februarie, să studieze, prin 
măsurători electrotensiometrice, carte- 

Irele motoarelor Diesel-electrice — 
totuși pînă acum nu s-a întreprins 
nimic. Motivul ? Lipsesc... fondurile 

!de deplasare. Credem că ingineri pă
trunși de rolul lor nu s-ar fi împăcat 
cu această situație și ar fi determinat I forurile respective să înlăture aceste 
piedici mărunte. Pe aceeași linie se 
înscrie și „colaborarea" dintre Insti- I tutui de fizică atomică — București și 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
încă în 1963, combinatul a cerut I Institutului să realizeze o insta
lație cu radioizotopi pentru mă
surarea nivelelor la stațiile de a- 

Iglomerare. I.F.A. și-a îndeplinit o- 
bligațiile contractuale încă în 1963, 
dar inginerii combinatului au avut ne- 

Ivoie de patru ani pînă au încheiat 
(recent) devizul estimativ. Avantajul 
desfășurării prompte a colaborării o I demonstrează conlucrarea dintre I.F.A.
și Rafinăria din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej care a solicitat institutului un 

Inivelmetru asemănător. Realizat într-o 
jumătate de an și aplicat în întreprin
dere, acesta, în cadrul colaborării cu 

- Institutul de proiectări de instalații 
0 petroliere, a cunoscut noi perfecțio-

AWAJEIE OFERITE DE 
TRAGEREA AUTOTURIS- 
MELORLOTO DIN 18 IULIE 

1067
Participanții la tragerea 

LOTO din 18 iulie 1967 pot 
cîștiga autoturisme de diferite 
mărci și capacități în număr 
nelimitat: Renault 16, Renault 
10 Major, Fiat 850 și Trabant 
601. Pot de asemenea cîștiga 
premii de valoare variabilă sau 
fixă în bani. Se efectuează 20 
extrageri a cîte 80 de numere. 
Cu 40 lei se poate participa la 
toate cele 20 extrageri. De re
ținut că luni 17 iulie 1967 este 
ultima zi cînd se mai vînd bi
lete pentru tragerea care are 
loc marți 18 iulie 1967.

CISÎIGATORII CONCUR
SULUI DE SUBIECTE DE 
SCENARII PE TEI DE

Studioul cinematografic 
„București" anunță că, în urma 
selecționării celor 390 de su
biecte de scenarii prezentate 
în cadrul concursului pe tema 
vieții oamenilor muncii de pe 
ogoarele și șantierele agricul
turii noastre socialiste, au fost 
acordate următoarele premii și 
mențiuni:

Premiul III — în valoare de 
lei 3 500 — lucrării „Puterea 
pămîntului", autor Dumitru 
Iulian Gheorghe din Con
stanța.

Două mențiuni (în valoare 
de 2 000 lei fiecare) lucrărilor : 
„Fata străină", autor Radu 
Ciobanu din Deva și „Seara și 
dimineața", autor neidentifi
cat. (Pentru identificare ru
găm semnatarul motto-ului 
„Sînt crize ale asimilării nou
lui, care se consumă fără ex
plozii" să ne trimită un nou 
exemplar însoțit de numele și 
adresa sa).

Subiectele premiate șl men
ționate se consideră achizițio
nate de către studio.

Purtam încă în noi 
imaginea elegantelor 
poduri ce îmbrățișează 
Dunărea, cînd, după cî- 
teva ceasuri de drum, 
ne-am întîlnit din nou 
cu valurile ei cu
minți.

Aici, la aproape două 
sute de kilometri de 
Budapesta, bătrînul Da- 
nubiu și-a așezat, pe 
umărul său stîng, o ne
stemată: orașul Du- 
naujvâros. Un oraș atît 
de tînăr încît cartogra
fii abia au apucat să-l 
însemne pe harta Un
gariei.

Prima filă din isto
ria lui a fost scrisă în 
anul 1950. La chema
rea partidului, cîteva 
mii de tineri se uniseră 
în brigăzi și, alături de 
ingineri, tehnicieni, de 
muncitori calificați, au 
pornit o muncă aspră 
dar plină de bucuria u-

Producția urmează și 
ea o linie ascenden
tă. Se realizează anual 
circa 700 000 de tone 
de fontă, 600 000 de 
tone de otel de cocs, 
500 000 de tone de ta
blă. Sînt cifre ce 
ocupă un loc de sea
mă în ansamblul eco
nomic al Ungariei.

în combinat, ne-am 
oprit mai îndelung la 
secția oțelărie. Șuvoaie 
de metal țîșneau cu 
sclipiri de artificii. 
Cuptoarele (patru la 
număr) ba se cutremu
rau în clocotul metalu
lui topit, ba se liniș
teau, așa cum se în
tîmplă după elaborarea 
fiecărei șarje. Aici pe o 
platformă, l-am întîlnit 
pe unul dintre cei mai 
cunoscuți oțelari ai 
combinatului. Pe șe
ful de brigadă Nics 
Tânos. Ne-a vorbit cu

însemnări de călătorie
din IR. P. Ungară

nor împliniri durabi
le. Mii de tractoare, de 
buldozere, excavatoa
re și unelte de mînă 
au început să răsco
lească vatra unui sat 
în care viața, parcă o- 
bosită, se oprise în- 
tr-Un îndelung popas. 
Sub pulberea de praf 
de cărămidă și ciment, 
un furnicar de oameni 
și mașini își încrucișau 
fără întrerupere dru
murile. Și din această 
clocotitoare mișcare 
s-a născut un mare 
combinat siderurgic, iar 
o dată cu el un oraș 
modern cu 45 000 de 
locuitori.

De pe terasa unei 
școli încercam să iden
tificăm, cu ajutorul 
gazdelor, principalele 
construcții industriale 
și sociale. în fața noas
tră se desfășura geo
metria inedită a fru
moasei citadele: co
șuri a căror ver
ticală măsoară zeci 
de metri, străzi largi și 
drepte încadrate de 
clădiri albastre, sau 
verzi sau galbene, ma
gazine modeme, parcuri 
și fîntîni arteziene. 
Toate proaspete, într-o 
perfectă armonie, spre 
lauda celor ce le-au 
durat.

Firește, adevărata 
mîndrie a orașului Du- 
naujvâros este combi
natul siderurgic. Con
struit pe o suprafață 
de aproape 300 de hec
tare, acest complex in
dustrial își mărește an 
de an capacitatea de 
producție. în fabrica 
constructoare de ma
șini, la cele două fur
nale (de 700 și 800 mc), 
în oțelăria Martin, uzi
na electrică, secția de 
produse refractare, 
blocurile pentru înno
bilarea cărbunelui și la 
cele două laminoare de 
tablă lucrează peste 
11 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

pasiune despre preocu
pările lor îndreptate 
spre scurtarea timpu
lui de elaborare a șar
jelor, spre obținerea de 
oțeluri superioare și ci
frele caligrafiate în
tr-un carnet de caro nu 
se desparte niciodată, 
ne-au arătat că vorbe
le lui au temei. Aflînd 
de rezultatele pe care 
el și brigada lui le ob
țin lună de lună, am 
înțeles ce acoperire are 
și mandatul lui de de
putat în Parlament. La 
despărțire, Nics Jânos 
ne-a cerut — în schim
bul explicațiilor pe care 
i le-am solicitat — „un 
contraserviciu" : să
transmitem oțelarilor 
hunedoreni un căldu
ros și frățesc salut din 
partea oțelarilor de la 
Dunaujvăros. I-am pro
mis că nu vom uita...

Ceea ce caracterizea
ză colectivul de mun
că al acestui combi
nat, a cănii medie de 
vîrstă nu depășește 30 
de ani, este interesul 
deosebit purtat instrui
rii. Peste 1 500 de an
gajați își completează

studiile la cursurile se
rale și fără frecvență. 
Există un plan întocmit 
pe o durată de 5 ani, 
timp în care toți salaria- 
ții ce nu au împlinit 
vîrsta de 40 de am tre
buie să-și completeze 
cele 8 clase de școală 
generală. 700 de mun
citori urmează școli 
medii și școala superi
oară de metalurgie, iar 
100 sînt înscriși la di
ferite facultăți.

Spuneam că Du- 
naujvăros are o istorie 
tînără. Dar puținele pa
gini ale acestei istorii 
cuprind destule fapte 
remarcabile din viața 
orașului. în ultimii ani, 
potențialul economic a 
fost întregit cu o fabri
că de confecții și una 
de celuloză, cu o în
treprindere pentru pro
ducerea de elemente 
prefabricate pentru 
construcții (circa 1 000 
de apartamente anual), 
în prezent, pe planșe
tele proiectanților prind 
contururi tot mai pre
cise încă două fabrici: 
una de hîrtie și una 
textilă. Oficialitățile o- 
rașului ne-au confir
mat că nu va trece 
mult timp pînă cînd 
peste 1 000 de munci
tori, ingineri și tehni
cieni își vor lua în pri
mire locurile de muncă 
în noile întreprinderi.

Preocuparea de a a- 
sigura locuitorilor ora
șului accesul la cul
tură, condiții de viață 
tot mai bune, și-a gă
sit concretizarea în ri
dicarea a numeroasa 
edificii social-culturale. 
Cele 10 școli de cul
tură generală, liceele 
economice și industria
le, o școală de muzică, 
o școală superioară da 
metalurgie, cinemato
grafele, moderna casă 
de cultură, constituie 
o bază bună în efortu
rile pentru îmbogăți
rea spirituală a localni
cilor.

Dezvoltarea ascen
dentă a orașului se în
scrie în contextul plin 
de substanță al trans
formărilor economice 
și sociale petrecute în 
țara vecină și prietenă 
— Republica Populară 
Ungară.

Cornel PILOFFSchimb de prizonieri între Coasta de Fildeș și Guineea
Președintele Adunării Naționale a Coastei de 

Fildeș, Philippe Yace, s-a declarat marți de acord 
cu propunerea ca reprezentanți ai țării sale să sa 
întîlnească pe un teritoriu neutru cu reprezentanți 
ai Guineei pentru a face un schimb de prizonieri, 
în Coasta de Fildeș sînt deținuți de la 27 iunie 
ministrul de externe și alți diplomați guineezi, al 
căror avion a aterizat forțat în cursul unei furtuni 
pe teritoriul acestei țări. Guineea, la rîndul său, a 
reținut pe cîțiva dintre cetățenii originari din 
Coasta 'de Fildeș, aflați pe teritoriul său.

nări, fiind adaptat pentru export. Deci, 
efortul colectiv al gîndirii inginerești 
a adus beneficii.

Consider că în problemele legate 
de progresul tehnic, de introducere în 
producție a realizărilor științifice noi 
trebuie subliniată în mod deosebit răs
punderea directă a inginerilor, a con
ducătorului de întreprindere — în mai 
toate cazurile el însuși inginer — pen
tru a se evita în viitor împotmolirea 
soluțiilor noi la organe în subordine,

Cramponarea de soluții vechi este 
uneori chiar și teoretizată, justificată 
prin motive de nerentabilitate econo
mică care au însă, de cele mai multe 
ori, doar valoare limitată, locală. 
Astfel, colaborarea între Institu
tul de energetică al Academiei și 
uzina „Electroputere" — Craiova, care 
s-a desfășurat un timp cu rezultate 
pozitive, dintr-o dată s-a oprit, întru- 
cît soluțiile tehnice oferite nu promi
teau uzinei beneficii suficiente. Este

Conlucrarea
inginerilor

lipsa de curaj în promovarea noută
ților, mulțumirea cu această stare de 
lucruri. O colaborare eficientă presu
pune continuitate pînă ce soluția a- 
doptată, folosindu-se toate posibilită
țile, își găsește valorificare practică. 
Totuși, aceasta rămîne adeseori un de
ziderat, chiar îp probleme de mare 
actualitate. Astfel, în toate țările in
dustriale se află astăzi, la ordinea zilei, 
problema înlocuirii — în anumite ca
zuri — a metalelor deficitare cu ma
teriale plastice, de mare durabilitate 
și rezistență. La Centrul de chimie or
ganică s-a obținut un nou tip de po
lietilenă, care răspunde în bună mă
sură acestor cerințe. Noile produse au 
rămas însă în faza „mostre de expo
ziție", în timp ce Uzina de prelucrare 
a maselor plastice din București folo
sește în continuare materiale mul* 
mai puțin rezistente, mulțumindu-se 
cu sortimentul ei mai vechi și restrâns.

EasitQBsaaaaiKanmHasBaHraEEaBsiiaiBiRissxEEai

vorba în special de perfecționările 
aduse de institut transformatorului de 
forță 100—1 600 KVA, realizat cu cât
va timp în urmă. Se ignorează însă 
faptul că și cu o creștere mică a pre
țului de cost, uzina ar putea realiza 
un nou transformator de forță, care 
ar permite în toate întreprinderile ce 
l-ar folosi substanțiale economii în 
exploatare și reducerea pierderilor de 
energie.

Un instrument important în vede
rea organizării colaborării inginerilor 
din cercetare și producție reprezintă, 
desigur, contractele și convențiile de 
colaborare. Multe teme de cercetare 
din științele tehnice, deși au fost în
scrise în planul de stat și programul 
unitar al cercetării științifice, fiind 
cunoscute în bună parte încă de la 
începutul anului, nu și-au găsit încă 
concretizare în contracte și convenții 
de colaborare. Institutele de cercetare

și uzinele implicate nu au stabilit încă 
etapele de cercetare, ceea ce poate 
conduce la mari întîrzieri, cu reper
cusiuni asupra rezultatelor.

Cred că există insuficiențe și în 
modul de încheiere a contracteloi și 
convențiiloi de colaborare în care se 
menționează de cele mai multe ori 
doar ce trebuie să facă fiecare parte
ner în domeniul lui, asamblarea re
zultatelor urmînd să se facă ulterior. 
Or, legătura dintre inginerii celor două 
părți ar trebui să aibă nu un caracter 
de muncă izolată, ci de conlucrare 
permanentă. Aceasta și-ar putea găsi 
reflectarea în formarea unor colec
tive mixte de cercetători, — acționînd, 
după necesități, fie la uzină, fie la 
institut, alcătuite nu numai din ingi
neri (din producție și cercetare) dar 
și din matematicieni, fizicieni, chimiști, 
după caz.

Pentru permanentizarea colaborării 
consider că ar fi utilă introducerea 
și în domeniul cercetării — după mo
delul întreprinderilor industriale — a 
controlului continuu, a urmăririi de la 
etapă la etapă a modului de desfășu
rare a lucrărilor. Metoda de a se face 
verificarea eforturilor depuse doar la 
sfârșitul anului nu permite luarea de 
măsuri preventive, îndreptarea unor 
situații nedorite făcîndu-se uneori prea 
tîrziu.

Experiența de pînă acum arată că 
există multiple posibilități pentru în
tărirea legăturilor dintre inginerii din 
producție și cei din cercetare, în ve
derea promovării cu mai multă efici
ență a progresului tehnic, lucru cu 
atît mai important în faza actuală a 
organizării științiPce a producției. 
Justa desfășurare a colaborării, în ge
neral nu cere fonduri în plus, ci doar 
un efort organizatoric sporit. Față de 
anul trecut, s-au înregistrat, desigur, 
progrese, dar organizarea colaboră
rilor de acest gen rămîne încă în 
urma posibilităților. Prin extinderea ei 
s-ar putea asigura o considerabilă 
creștere a potențialului de cercetare, 
contribuind atît la dezvoltarea știin
ței, cît și a industriei.



Im COMSILIUL DE SECURITATE

Rezoluție împotriva 
folosirii de
mercenari

Consiliul de Securitate întrunit luni 
seara pentru a continua discutarea 
plîngerii Republicii Democratice Con
go a adoptat în unanimitate un pro
iect de rezoluție prezentat de Nigeria, 
Etiopia, India și Mali. Rezoluția, după 
ce reafirmă prevederea de bază a re
zoluției în problema congoleză adop
tată la 14 octombrie 1966 (în sensul 
că statele trebuie să se abțină sau să 
renunțe de a interveni în afacerile in
terne ale Congoului), cere tuturor 
guvernelor „să asigure ca teritoriul 
lor și alte teritorii pe care le con
trolează, precum și cetățenii lor să 
nu fie folosiți pentru acte de subver
siune și pentru recrutarea, instruirea 
sau tranzitul mercenarilor însărcinați 
să răstoarne guvernul Republicii De
mocratice Congo".

Reprezentantul congolez, care a luat 
cuvîntul imediat după vot, a precizat 
că rezoluția adoptată „nu satisface în 
întregime delegația tării sale, întrucît 
nu specifică nominal țările a căror 
complicitate a fost demonstrată", dar 
a adăugat că ea va putea să creeze 
baza unor relații pașnice între Congo 
și aceste țări, în cazul cînd ele vor res
pecta prevederile rezoluției.

Tot în cursul serii de luni, repre
zentantul permanent la O.N.U. al Bel
giei a remis președintelui Consiliului 
de Securitate. Makkonen, un docu
ment în care este definită poziția gu
vernului belgian față de evenimentele 
din Congo. în esență, în nota guver
nului belgian se afirmă că Belgia nu 
are nici un amestec în ce privește eve
nimentele din Congo și consideră tot
odată ca inadmisibilă orice acuzație 
ce i s-ar aduce în legătură cu aceas
ta în timpul dezbaterilor din Consi
liul de Securitate, reprezentantul con
golez Idzumbuir a citat însă un re
portaj publicat de săptămînalul bel 
gian „Speciale", care descrie recruta
rea mercenarilor iarna trecută și tribu
lațiile lor la Liege, Rrnxelles și Lisa
bona în așteptarea „plasării lor un
deva în Congo".

în Congo
Guvernul Republicii Congo (Kin

shasa) a lansat marți un mandat 
internațional de arestare împotriva 
lui Bob Denard, unul din conducăto
rii mercenarilor care au luat parte 
activă la atacul pus la cale recent 
in orașele congoleze Kisangani și 
Bukavu. Totodată, guvernul congo
lez a cerut guvernului englez să-1 
extrădeze imediat pe Bob Denard 
către autoritățile de la Kinshasa. 
Potrivit postului de radio Kin
shasa, Bob Denard, rănit grav în 
timpul luptelor, se află în prezent în 
orașul rhodesian Kariba.

Pe de altă parte, surse congo
leze informează că mercenarul 
Skram, de origine belgiană, care a 
condus operațiunile din sectorul Bu
kavu a suferit o înfrîngere totală, 
fiind obligat să se retragă împreună 
cu unitățile de mercenari în pădu
rile virgine din apropierea orașului, 
între Bukavu și restul provinciilor 
congoleze au fost restabilite comuni
cațiile telefonice.

Răspunzînd cererii adresate de 
președintele congolez Mobutu, îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
l-a informat luni pe ambasadorul 
Republicii Congo (Kinshasa) la 
Addis Abeba că Etiopia este gata 
să trimită ajutor militar Congo
ului.

m PROBLEMS ȘDERȘRII
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R. A. U. Șl IZRAEL
AU ACCEPTAT
OBSERVATORI Al 0. N. U.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Șeful delegației R.A.U. la O.N.U., 
Mohamed el-Kony, a adus la cu
noștința secretarului general al 
O.N.U., U Thant, că Republica A- 
rabă Unită a acceptat staționarea 
unor observatori ai O.N.U. de-a 
lungul Canalului de Suez pentru 
a supraveghea încetarea focului cu 
Izraelul, potrivit hotărîrii adoptate 
în acest sens în ședința de dumi
nică a Consiliului de Securitate.

★
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Gu

vernul Izraelului, transmite A.F.P., 
a acceptat ca observatori’ ai Organi
zației Națiunilor Unite să staționeze 
pe malul oriental al Canalului de 
Suez cu condiția ca ei să se instale
ze în același timp și pe malul oc
cidental, controlat de Republica A- 
rabă Unită.

© ÎNCHEIEREA CONVORBI
RILOR DE LA CAIRO

CAIRO 11. (Agerpres). Marți 
a avut loc cea de-a doua întreve
dere dintre președintele Gamal Ab
del Nasser, regele Hussein al Ior
daniei și Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Național al 
Revoluției din Algeria.

Convorbirile de marți diminea
ța, ca și cele anterioare, precizea
ză agenția MEN, au fost consacrate 
„situației din Orientul Arab, sub 
toate aspectele sale, precum și per
spectivelor lichidării urmărilor a- 
gresiunii. A fost analizată, de a-

semenea, „evoluția situației inter
naționale în raport cu cea din O- 
rientul Apropiat".

DAMASC 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național al 
Revoluției din Algeria, Houari 
Boumedienne, a sosit marți la Da
masc, unde va avea întrevederi cu 
președintele Republicii Arabe Si
riene, Noureddin El Atassi.

Protocol 
romano-pohsKi privind 
cooperarea științifică

VARȘOVIA 11 Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite: 
în continuarea călătoriei sale în Po
lonia, delegația română condusă de 
prof. dr. Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, a vizitat instituții

Adăposturi antiaeriene pe străzile Hanoiului. Numărul avioanelor americane 
doborîte în R. D. Vietnam pînă la 11 iulie este de 2 092

științifice și întreprinderi din orașele 
Cracovia, Katowice și Wroclaw. La 11 
iulie, delegația română s-a înapoiat la 
Varșovia, unde a făcut o vizită lui 
Eugenius Szyr, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
președintele Comitetului pentru Știin
ță și Tehnică. Conducătorul delegației 
române, Roman Moldovan, însoțit de 
acad. prof. dr. Grigoră Obrejan, a fă
cut, apoi, o vizită la Academia Polo
neză de Științe, unde a fost primit de 
acad. prof. dr. Janusz Groszkowsld, 
președintele Academiei.

în încheierea vizitei, a fost semnat 
un protocol cu privire la cooperarea 
științifică între Consiliul Național al 
Cercetării Științifice din Republica 
Socialistă România și Comitetul pen
tru Știință și Tehnică din R. P. Po
lonă. Se prevede cooperarea în do
menii ca forajul petrolier la mare 
adîncime, cercetări în domeniul petro
chimiei și, îndeosebi în producerea 
acetilenei prin ardere incompletă, eco
nomia gazelor naturale, folosirea meto
delor matematice în economia națio
nală. Protocolul prevede, de aseme
nea, schimbul de informații și docu
mentații în legătură cu conducerea, 
organizarea și coordonarea activității 
de cercetare științifică în ambele țări, 
schimbul de specialiști etc. Seara, în 
cinstea delegației române Eugenius 
Szyr a oferit un dineu în saloanele 
președinției Consiliului de Miniștri.

Festivitățile 
de la
Ulan Bator

ULAN-BATOR 11 (Agerpres). — 
La 11 iulie poporul mongol a săr
bătorit cea de-a 46-a aniversare a 
Revoluției Populare Mongole. In 
piața centrală a capitalei, în pre
zența conducătorilor de partid și 
de stat, a avut loa tradiționala pa
radă militară și demonstrația oa
menilor muncii. Ministrul pentru 
problemele Armatei populare, ge
neral-colonel J. Lhagvasuren, a 
rostit o cuvîntare în care a vor
bit despre succesele realizate de 
poporul mongol în construcția so
cialistă. Demonstrații ale oameni
lor muncii au avut loc și în cele
lalte orașe ale țării.

COREEA DE SUD

OPOZIȚIA BOICOTEAZĂ 
1UCRĂRILE PARLAMENTULUI

SEUL 11 (Agerpres). — Luni au 
început la Seul lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a Coreei de 
sud. Clădirea Adunării Națio
nale a fost pusă sub pază poli
țienească pentru cazul în care vor 
avea loo noi demonstrații de pro
test împotriva falsificării alegeri
lor parlamentare.

La ședința de luni au luat parte 
numai deputății partidului de gu- 
vernâmînt, democrat-republican. 
Deputății opoziției boicotează lu
crările, cerînd anularea recentelor 
rezultate ale alegerilor parlamen
tare.

Agențiile de presă informează că 
mercenarii, care păstrează încă con
trolul asupra aeroportului de la Ki
sangani, au luat ca ostatici persoane 
civile — femei, copii, profesori uni
versitari, ziariști. Președintele Mo
butu a adresat, prin radio, un apel 
mercenarilor, cerîndu-le să-i elibe
reze pe ostatici. în acest scop, un 
avion american urma să aterizeze pe 
aeroportul din Kisangani pentru a 
evacua persoanele civile. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A., Robert McCloskey, a re
cunoscut marți eșecul încercărilor în
treprinse în vederea evacuării ostati
cilor întrucît mercenarii au refuzat 
să accepte ca avionul să aterizeze 
pe aeroportul din Kisangani.

Președintele Mobutu a declarat că 
dacă mercenarii vor refuza să accep
te evacuarea civililor, unitățile ar
matei naționale congoleze vor primi 
ordin să atace aeroportul, întrucît, 
a spus el, „este necesar să punem 
capăt definitiv acestei agresiuni".

ÎN NIGERIA
LUPTELE
CONTINUĂ

LAGOS 11 (Agerpres). — Atît 
comunicatele provenind din Lagos, 
cît și cele din capitala Biafrei, 
Enugu, anunță că între trupele fe
derale și cele ale Biafrei (provin
cia orientală a Nigeriei) continuă 
luptele, declanșate cu cinci zile în 
urmă. Cele mai violente operațiuni 
au loc în localitatea Nsukka, situa
tă la nord de Enugu. Un comunicat 
din Lagos a anunțat că marți tru
pele Biafrei au fost sprijinite și de 
aviație. „Trei sute de rebeli — 
printre care mercenari albi — au 
fost uciși în cursul ciocnirilor care 
au avut loc în apropierea localității 
Nsukka", s-a anunțat la Lagos.

Autoritățile federale afirmă că 
forțele lor armate ar fi ocupat lo
calitatea Ogoja și mai multe sate 
în înaintarea spre Nsukka. După 
cum precizează corespondentul a- 
genției U.P.L, aceste știri nu sînt, 
însă, confirmate, dat fiind faptul 
că, la rîndul său, postul de radio 
Biafra anunță că forțele federale 
s-ar fi retras pînă la frontiera din
tre Biafra și Nigeria, unde continuă 
să aibă loc lupte înverșunate.

LA SESIUNEA
C.E.E.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
După două zile de lucrări, sesiunea 
Consiliului ministerial al Pieței 
comune s-a încheiat marți la Bru
xelles. Principala problemă exami
nată a fost cererea de adeziune a 
Angliei la C.E.E. După cum s-a 
mai anunțat, discutarea acestei 
probleme a prilejuit evidențierea 
punctului de vedere al guvernului 
francez, pentru care aderarea An
gliei va schimba fundamental în
fățișarea Pieței comune și va ridi
ca o serie de probleme dintre cele 
mai importante. Poziției franceze, 
expuse pe larg de ministrul de ex
terne Couve de Murville, i s-au 
opus celelalte cinci țări membre, 
care au negat amploarea dificul
tăților implicate de lărgirea Pieței 
comune și au susținut cererea bri
tanică. După această dispută, pro
blema a rămas oarecum în suspen
sie, fără a se ști cu precizie care 
ar urma să fie viitoarea etapă a 
consultărilor și tratativelor privind 
aderarea Angiiei la C.E.E.

O altă problemă Importantă dez
bătută de „cei șase" a fost cea 
a legăturilor ce ar urma să fie sta
bilite între Piața comună și Spa
nia. Consiliul ministerial a autori
zat Comisia europeană, organul 
executiv al C.E.E., să înceapă nego
cieri cu Spania în vederea înche
ierii unui acord comercial. Această 
hotărîre a intervenit după cinci 
ani și jumătate de discuții de prin
cipiu între „cei șase" punctate ade
sea cu dezacorduri.

Miniștrii prezenți la sesiune au 
rezolvat problema finanțării unor 
cercetări nucleare în Italia și au 
aprobat un document care defi
nește cîteva coordonate ale unei 
politici petroliere comune.

NOROC

CA A FOST

NUMAI
ATÎT

Timp de 2n de ore, la 
Cape Kenned- . unde se află 
principalul < tmodrom a- 
merican, și în întreaga Flo
ridă a domnit alerta. In 
cursul zilei de luni un a- 
parat spațial — care tre
buia să devină un satelit 
biologic — fusese dat -dis
părut. Autocamionul care-l 
ducea spre rampa de lan
sare se afla în mare întîr-

ziere. De unde tot felul de speculații. Dar mai înainte 
ca ele să prindă corp, misterul a fost lămurit. Obosit 
de drum, șoferul autocamionului se oprise să petreacă 
noaptea la un motel. Noroc că a fost numai atît. Dacă 
satelitul se pierdea după lansare era cu mult mai 
greu de găsit. Iar dacă avea forma unei rachete, cu 
traiectorie cosmică, dar cu direcția sol-sol...

Un marș solitar al 
păcii întreprinde japone
zul Masashi Nil, care a- 
cum 22 de ani s-a nu
mărat printre martorii 
bombardamentului atomic 
asupra orașului său na
tal, Hiroșima. El se află în 

capota mașinii sale stă scris cu 
„Japonia. Pentru interzicerea 

bombei atomice. Marșul păcii". Mașina transportă din 
oraș în oraș o expoziție de fotografii zguduitoare în 
care sînt imortalizate imagini ale ororilor provocate 
de cele două bombardamente atomice asupra Japo
niei. Traseul mărșăluitorului trece prin 58 de state ale 
lumii. Nil a străbătut pînă acum 8 țări și a calculat 
să acopere impresionanta distanță pînă în anul 1971.
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DE JAR!
prezent la Istanbul. Pe 
litere de o șchioapă :
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In revista sa econo
mică pe luna iulie, 
„First National City 
Bank' arată că puterea 
de cumpărare a dolaru
lui american a scăzut a- 
nul trecut cu 2,80 la sută.
Referindu-se la alte mo

nede naționale, revista americană scrie că 
puterea de cumpărare a monedei britanice a 
scăzut cu 3,80 la sută, a Republicii Federale a 
Germaniei cu 3,40 la sută, a Belgiei cu 3,90 
la sută, a Elveției cu 4,60 la sută, a Portugaliei 
cu 4,90 la sută, a Suediei cu 6,30 la sută. Dar, 
subliniază revista, deprecierea cea mai puter
nică — 38,60 la sută — a cunoscut-o în perioada 
respectivă piastrul sud-vietnamez. Este și în 
această ierarhizare o judecată de valoare 1

*

Negocierile petroliere anglo-ni- 
geriene consacrate implicațiilor 
economice rezultate după institui
rea blocadei maritime de către gu
vernul federal împotriva provinci
ei orientale, au luat sfîrșit în mod 
brusc. Reprezentanții englezi la 
convorbiri au hotărît să se în
toarcă la Londra „pentru a primi 
noi instrucțiuni".

Observatorii politici din Lagos 
apreciază că declarația lui . George 
Thomas, potrivit căreia guvernul 
britanic contestă dreptul guvernu
lui de la Lagos de a institui o blo
cadă împotriva litoralului provin
ciei orientale a Nigeriei (Biafra) a 
fost adevăratul punct final al aces
tor negocieri.
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MAIORUL S.S. I 

CERE IERTARE |
| Din închisoarea militară de la mărului din Marzabotto: „Vă cer 1
ș Gaeta a fost expediată o seri- iertare pentru sîngele vărsat și 1
1 soare! Fostul maior S.S. Walter pentru pagubele aduse orașului I
| Reder, care își ispășește con- martir. Mama bolnavă, în vîrstă =

damnarea la muncă silnică pe de 80 ani, dorește să mă vadă și =
viafă, cere iertare primarului lo- aceasta nu este posibil decît 1
calității italiene Marzabotto pen- dacă încetează detențiunea mea... =

I tru crimele săvîrșite cu peste 20 Iertarea dv. îmi va servi pentru i
1 ani în urmă împotriva populației a obține grațierea din partea pre- 1
a acestei așezări. Fapt straniu, care ședintelui Italiei". Cererea lui =
1 a răscolit cele mai dureroase a- Reder, după cum scrie ziarul ș
I mintiri unor cetățeni liniștiți dor- l’Unita, „decurge deci nu din- 1

tr-un sentiment de căință, ci 1

„ tru a obține un act pe care să-l |
CORESPONDENȚA anexeze la cererea sa de gra- =

DIN ROMA fiere".
DE LA N. PUICEA Reacția populară a fost spon- 1

tană și covîrșitoare: NU. Pe adre- i 
u...sa jyririiăriei din Marzabotto au I 

sosit numeroase scrisori și telegra- =
nici să trăiască în pace. Sfidare me provenite de la supraviețui- g
sau cinism P Istoria însă este ne- torii masacrelor, de la părinții, ru- 1
îndurătoare. Ea consemnează: dele fi prietenii celor uciși. „Nici f

Walter Reder, „ciungul bleste- 0 îngăduință față de fiara cu |
mat", este una și aceeași persoa- chip de om care a făcut ca nu- g
nă cu maiorul nazist, comandant mele localității Marzabotto să iș
al batalionului 16 „S.S. Panzer se adauge pe lista care cuprinde |
Adolf Hitler", care, între 29 sep- Oradour, Lidice, Coventry și
tembrie — 5 octombrie 1944, Varșovia" — scrie ziarul „Cor- §
concentrîndu-și forțele împotriva riere della Sera" âsociindu-se in-
brigăzilor de partizani „Steaua dignăril generale.
roșie" din Valea Podului, a or- Cei care vor decide în primă j
donat masacrarea populației ci- ri ultimă instanță vor fi înșiși j
vile. Numai la Marzabotto au supraviețuitorii masacrelor lui Re- =j
fost uciși 1830 copii, femei și bă- der. Un tribunal popular al- a
trîni, sute de case au fost incen- cătuit din 500 de părinți J
diate. Orgia de sînge și și rude ale victimelor va =
flăcări a bandelor lui Reder da verdictul duminică, 16 iulie. |
este pietrificată astăzi în mar- In memoria tuturor sînt mai =
mora mauzoleului din piața proaspete ca oricînd versurile cu- g
centrală de la Marzabotto pe noscutului poet italian Salvatore =
care sînt înscrise numele victime- Quasimodo:
lor și ale localităților trecute prin „/Aceasta este amintirea sînge- |
foc șl sabie. lui / A focului și a martiriului / g

Astăzi acest sîngeros criminal A celei mai lașe exterminări a f 
se adresează cu impertinență pri- poporului...". g
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Pe prim pian, valorificarea resurselor umane
(Urmare din pag. I) 

tot atît de gravă ca și 
penuria de capitaluri. 
Ea constituie un obsta
col redutabil în calea 
creșterii productivității 
și dezvoltării autonome 
a tinerelor state.

Rezoluțiile Consiliului 
Economic și Social, la 
cea de-a 39-a sesiune, și 
ale Adunării Genera
le a O.N.U., la cea de-a 
XX-a sesiune, asemenea 
celor adoptate de insti
tuții specializate ale 
O.N.U., recomandă e- 
laborarea unor progra
me de acțiune în vede
rea formării și utilizării 
resurselor umane în în
seși țările în curs de 
dezvoltare. Un raport 
special prezentat ac
tualei sesiuni a Consi
liului reflectă, însă, si
tuația într-o frază sim

plă și lapidară: „Sînt 
prea puține persoane 
calificate în aceste țări 
și prea multe persoane 
necalificate". Numărul 
acestora din urmă e 
considerabil, în timp ce 
penuria, adesea genera
lizată, a mîinii de lucru 
calificate, adîncește me
reu decalajul dintre ță
rile în curs de dezvol
tare și țările industriali
zate.

Raportul secretarului 
general al O.N.U. asu
pra punerii în valoarea 
resurselor umane atrage 
atenția în legătură cu 
faptul că, în țările în 
curs de dezvoltare, fac
torii demografici au și 
vor continua să aibă un 
rol determinant. Ritmul 
de creștere a populației 
active este atît de ridi
cat în țările în curs de 
dezvoltare încît în a-

nul 1980 ar trebui să 
se creeze aproximativ 
2/3 din totalul locurilor 
de muncă necesare, 
pentru a putea fi folo
siți noii veniți în sec
toarele productive. Dacă 
ținem seama de necesi
tățile ce decurg din o- 
bieclivele pe care și 
le-au fixat țările în curs 
de dezvoltare, în anul 
1975 vor fi necesare de 
2—3 ori mai multe ca
dre de specialiști cu 
studii superioare decît 
existau în 1960. Tot
odată, va trebui forma
tă o armată de tehni
cieni depășind de trei 
ori numărul celor din 
1960.

Se precizează că în 
anul 1962 costul tutu
ror experților străini a- 
flați în țările în curs de 
dezvoltare se ridica la

circa 4 miliarde dolari, 
respectiv 1,6 la sută din 
produsul național brut 
al acestor state. Fapte
le relevate mai sus re
flectă cercul vicios în 
care se zbat tinerele 
state : de o parte, nece
sitatea de a plăti sume 
exorbitante pentru dez
voltare; de cealaltă, ne
putința de a se dezvol
ta, datorită dependenței 
de tehnica străină și de 
costul ei.

în afară de problema 
punerii în valoare și u- 
tilizării resurselor uma
ne în țările în curs de 
dezvoltare, sesiunea va 
analiza activitățile in
stituțiilor specializate ale 
O.N.U. și ale Agenției 
internaționale pentru e- 
nergia atomică. Vor fi 
examinate, de asemenea, 
programele Națiunilor

Unite în domeniul eco
nomic și social.

★
Secretarul general al 

O.N.U., U. Thant, a a- 
dresat sesiunii un me
saj. Remarcînd că cri
zele politice pun la în
cercare sistemul Națiu
nilor Unite, mesajul 
subliniază că pacea și 
securitatea depind de 
cooperarea în domeniul 
dezvoltării sociale și 
soluționarea prin nego
cieri a divergențelor 
dintre state. Amintind 
că Deceniul Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare 
a prevăzut creșterea cu 
5 la sută a venitului na
țional anual al țărilor în 
curs de dezvoltare, me
sajul afirmă că rezulta
tele de pînă acum nu 
oferă garanția realizării 
acestui obiectiv.

în continuare, mesa

jul lui U Thant amin
tește că guvernul ro
mân a oferit ospitalitate 
Comitetului administra
tiv de coordonare și 
Comitetului pentru pro
gres și coordonare al 
ECOSOC, care se vor 
reuni la București în 
vara anului 1968.

★
Luînd cuvîntul în șe

dința de după-amiază, 
șeful delegației române, 
Costin Murgescu, a pro
testat împotriva prezen
ței ca observatori a re
prezentanților ciankai- 
șiști. „Delegația română, 
a spus el, consecventă 
poziției afirmate în ca
drul altor reuniuni in
ternaționale, declară că 
singurul guvern în drept 
să reprezinte China este 
guvernul central al R.P. 
Chineze".

I w■ de presa 
« transmit:

In Subcomitetul juridic al 0.0. 
pentru spațiul cosmic, care își desfășoară lu
crările la Geneva, a început dezbaterea probleme
lor privind definirea și utilizarea spațiului extra- 
atmosferic. Luînd cuvîntul, delegatul român, dr. 
Paul Gogeanu, a arătat că definirea spațiului cosmic 
ca element al reglementărilor juridice a raporturilor 
dintre state trebuie să pornească de la marile prin
cipii ale relațiilor internaționale contemporane : res
pect pentru suveranitatea și independența națională, 
egalitatea în drepturi și avantajul reciproc, neames
tec în treburile interne ale altor state. Definirea tre
buie să asigure liberul acces al tuturor statelor spre 
spațiul cosmic, pentru cercetarea și folosirea lui în 
scopuri pașnice. (Agerpres).

Ca urmare a uraganelor violente care s-au abă
tut asupra regiunilor din sud-vestul Japoniei, s-au 
produs mari inundații care au provocat grave pa

gube materiale și victime omenești

Plenara C.C.S. din Uniunea Sovie
tică la ales pe Alexandr Șelepin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., în funcția de președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor din Uniunea So
vietică în locul lui Viktor Grișin, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., care a fost ales 
prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. în locul lui Nikolai Egorîcev. (TASS)

In cadrul lucrărilor Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea repre
zentantul părții coreene, generalul maior Pak Giun 
Guk, a protestat energic împotriva acțiunilor părții 
americane care recent a deschis foc de artilerie și 
a declanșat atacuri împotriva părții nord-coreene 
în zona demilitarizată. El a subliniat că acțiunile 
ostile și provocatoare au avut loc între 26 iunie și 
10 iulie, ele fiind însoțite de introducerea ilegală 
de arme ușoare și alte arme automate, precum și 
de personal militar în zona demilitarizată; Decla- 
rînd că aceste acte reprezintă o violare flagrantă 
a acordului de armistițiu și urmăresc declanșarea 
unui nou război de agresiune în Coreea, reprezen
tantul R.P.D. Coreene a cerut cu hotărîre ca par
tea americană să pună capăt provocărilor militare 
și să adopte măsuri practice pentru respectarea a- 
cordului de armistițiu. (A.C.T.C.)
Caglayangil despre dialogul greco- 

turc. într-o declarație făcută la Ankara ziariștilor, 
ministrul de externe al Turciei, I. S. Caglayangil, a 
subliniat că Turcia și Grecia se află în căutare de 
condiții favorabile reluării dialogului în problema 
cipriotă.
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