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Motonave în construcție
direcții generale, întreprinderi — 
este pregnant vizibilă preocuparea 
pentru asigurarea unui ansamblu de 
măsuri eficiente de protecție a num-
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acelea de care 
atîtea a-

Interviu cu ing. 
Iosif IONESCU vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii la Șantierul naval Oltenița

Foto : Agerpres
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Adoptarea noii legislații de pro
tecție a muncii și crearea unui or
gan central de stat — respectiv Co
mitetul de Stat pentru Protecția 
Muncii — au avut drept scop să în
lăture unele deficiențe generate de 
vechea organizare în acest domeniu, 
să perfecționeze activitatea speciali
zată de protecție a muncii. De la 
acest eveniment a trecut mai bine de 
un an și jumătate. Este un prilej de 
a face o succintă sinteză a probleme
lor noi, rezolvate în această perioa
dă, în domeniul protecției muncii.

— La toate nivelele — ministere,

Imagine de sezon. A început recoltarea strugurilor de masă la stațiunea experimentaid hortiviticolâ Greaca, regiunea București

spune interlocutorul, 
privește, împreună cu 

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale am elaborat în acest inter
val norme republicane de protecție 
a muncii, al căror conținut a fost 
pus de acord cu progresul tehnic și 
cu nivelul actual de dezvoltare a in
dustriei noastre. Pe baza lor s-au 
întocmit, sub îndrumarea C.S.P.MI, 
noi norme departamentale de pro
tecție a muncii pentru sectoarele 
care nu dispuneau de ele. In majo
ritatea întreprinderilor au fost sta
bilite instrucțiuni proprii de protec
ție a muncii care, pe lîngă preve
derile din normele departamentale, 
cuprind, în acest sens, și unele mă
suri suplimentare. De asemenea, au 
fost îmbunătățite unele hotărîri care 
reglementează alte aspecte.

Dintre măsurile cu caracter orga
nizatoric amintesc : înființarea în mi
nistere, direcții generale, întreprin
deri a unor compartimente ajută
toare pentru protecția muncii. In 
scopul întăririi și precizării atribu
țiilor și răspunderilor în protecția 
muncii pe întreaga filieră, în majo
ritatea întreprinderilor, șefii de bri
gadă și de echipă sînt numiți prin 
decizii scrise. Aș putea adăuga și alte 
probleme rezolvate. Ceea ce reține 
însă atenția este faptul că. față de 
1965, anul trecut numărul acciden
telor de muncă a scăzut. Această ten
dință de scădere a diferiților coefi
cienți ai accidentelor de muncă s-a 
menținut și în 1967.

— Intr-adevăr, pe ansamblul eco
nomiei se constată o scădere a co
eficienților privind accidentele de 
muncă. Totuși, sînt încă ministere și 
unele organe centrale în ale căror 
unități numărul lor se menține. Că
ror cauze se datorește această si
tuație ?

Cunosc și pietrele de pe drum 
(îmi juleam picioarele desculțe 
în ascuțișul lor de brici), și gar
durile din jurul caselor (treceam 
fără opreliști printre șipcile rup
te), și pîraiele cu mîl roșietic ce 
se scurgeau din băi (ne răco
ream în apa chizoasă, devenind 
„piei roșii"), și fîntînile cu apă 
hună, și oamenii, de la cei mai 
tineri pînă la cei mai bătrîni 
(— Noroci — Noroc bun! — ne 
dădeam binețe), cunosc acest 
oraș ca pe nici unul altul, așa 
îmi spuneam și 
așa simțeam de onnaMM 
fiecare dată cînd 
reveneam la 
Baia Mare.

Căutam și în 
iest an, într-o 
dimineață de 
vară, semne nu
mai de mine 
știute, semnele 
mă leagă atîtea și 
duceri aminte. Era, la întretăie
rea drumului spre Sătmar cu 
ulița Băii ce venea de la mina 
Valea Roșie, un cîmp cu pietriș 
mult și iarbă puțină (format din 
netezirea sterilului adus din băi), 
un cîmp de-1 numeam Știrțul 
mic.. (Pentru cei care nu știu, și 
sînt de-acum mulți, Știrțul mic 
se află între clădirea Institutului 
pedagogic și podul cel nou de 
peste Săsar, podul gării). Pe a- 
cest Știrț bateam lopta de cîrpe 
și de două ori pe săptămînă, 
marțea și vinerea, din marginea 
lui asistam la repetițiile fanfa
rei, fanfara minerilor. La un ca
păt al Știrțului erau cîteva clă-
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Ascensiunea

— Remarca este valabilă îndeosebi 
pentru unele întreprinderi aparținînd 
Ministerului Industriei Construcții
lor, Ministerului Energiei Electrice, 
Ministerului Industriei Ușoare, Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerului Indus
triei Metalurgice. Cauzele acestei si
tuații sînt multiple și deosebit de 
complexe. Noi considerăm că una din 
ele o constituie necunoașterea sau 
nerespectarea — începînd de la cei 
ce organizează, controlează și conduc 
procesele de producție în unele în
treprinderi și pînă sus la ministere — 
a prevederilor legislației și norme
lor de protecție a muncii în vigoa
re. Aș putea cita numeroase exem
ple de noi unități intrate în func
țiune sau în curs de construcție unde 
am constatat încălcarea normelor
protecție a muncii încă din faza de 
proiectare. Iată de ce Comitetul de 
Stat al Planificării și Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, care avizează 
proiectele, au datoria să nu se 
mulțumească doar cu mențiuni

de

harnicului colectiv
de la mina Cavnit
Izolată ca așezare de restul mine

lor din bazinul maramureșean, dar în 
continuă întrecere cu ele, Exploatarea 
minieră Cavnic se numără printre u- 
nitățile fruntașe ale Combinatului mi
nier Baia Mare. Pentru rezultatele ob
ținute minerii de la poalele Gutinului 
au primit de două ori, în ultimii ani, 
Steagul roșu și Diploma de întreprin
dere fruntașă pe țară în ramura mine
reurilor neferoase. Și cum marile dis
tincții nu constituie doar un elogiu, 
ci și un îndemn la noi fapte de înaltă 
vrednicie, minerii din Cavnic au în
scris pe agendă noi succese : planul 
și angajamentele pe primele șapte luni 
uin acest an au fost îndeplinite și de
pășite. Ei au scos la suprafață, peste 
prevederile planului, importante can
tități de minereu, in condițiile îmbu
nătățirii calității acestuia cu 7 la sulă. 
Xaloarea metalelor realizate pesto plan 
se cifrează la 2 613 000 de lei. în a- 
ceeași perioadă, productivitatea muncii 
a înregistrat un spor de 6,9 la sulă, iar 
economiile obținute prin reducerea 
prețului de cost au însumat 1 587 000 
ue lei. Sînt realizări cu care minerii 
de aici întîmpină cea de-a XXIII-a 
aniversare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

Pentru a cunoaște mai îndeaproape 
faptele de muncă ale minerilor, am 
co Dorit în subteran împreună cu tov. 
Nicolae Dicu, inginerul șef al minei.

Ne-ăm oprit mai întîi pe filonul 
„Gutin", în abatajul șefului de briga
dă Gheorghe Mihoc. Numai în luna 
iulie și în prima decadă a lunii au
gust, minerii din brigada lui au exca
vat, peste sarcinile de plan, sute de 
tone de minereu. Minerul Alexandru 
Marta, șef de brigadă, ne spune 
că brigada lui a depășit nor
ma tehnică de producție în a- 
bataj cu 19 procente, realizînd planul 
de excavare în proporție de 114 la

sută. Lucrînd pe un suitor, Simion 
Necula, șeful unei alte echipe de mi
neri, a consemnat pe graficul între
cerii din aceeași lună 4,3 ml excavați 
peste prevederi.

Am căutat să aflăm cheia realiză
rilor acestor brigăzi de mineri. După 
cum ni s-a spus, pe prim plan se si
tuează, evident, orînduiala și buna 
organizare a locului de muncă. La in
trarea în șut se verifică minuțios sta
rea tehnică a mașinilor, a utilajelor și 
perforatoarelor, aprovizionarea se efec
tuează ritmic, operațiile de excavare 
au loc în cea mai deplină ordine. Ca 
să se obțină o cantitate sporită de mi
nereu excavat, plasarea găurilor de 
mină se face după cele mai eficiente 
scheme.

— Pentru mulți, acestea sînt lucruri 
cunoscute, banale — ne spune șeful 
de brigadă Gheorghe Mihoc. Dar, a- 
deseori, uită de ele. Or, tocmai res
pectarea lor ne permite să efectuăm 
lucrările în mod sistematic și, firește, 
să evităm timpii morți care îngreu
nează nu o dată munca altor mineri, 
în timpul „cîștigat", brigada noastră 
realizează sporuri însemnate de pro
ducție, care îi asigură un loc de frun
te în întrecere.

în discuția despre utilizarea timpu
lui de lucru intervine și inginerul șef 
al minei.

— La Cavnio — spune el — tim
pul efectiv de lucru s-a situat și îna
inte la un nivel superior față de uni
tățile similare din regiune. Totuși, stu
diile și analizele întreprinse în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au scos la iveală

loan VLANGAcorespondentul „Scînteii”
(Continuare în pag. a IlI-a)

La Turda, la mormintul lut 
Mihai Viteazu, pe o suprafață 
de peste 10 000 m.p., se ame
najează un parc național un
de vor fi amplasate o poartă 
impunătoare, purtînd elemen
tele decorative ale porții prin 
care Mihai Viteazu a intrat 
triumfal în Alba Iulia, o fin- 
tînă arteziană placată cu mo
zaic, un grup statuar și un 
semn de mormânt. Acestea vor 
fi dispuse pe o alee lungă de 
peste 200 de metri, pavată cu 
marmură de Rușchița. Poarta, 
care deschide complexul, va 
fi ridicată din piatră colorată 
și va avea o înălțime de 7 
metri. Grupul statuar de la 
fîntînă va înfățișa trei femei, 
simbolizînd cele trei principa
te românești, unite într-o sin
gură țară, peste care curge apa 
veșniciei. La capătul aleii va fi 
amplasat un semn de mormînt 
din marmură și oțel inoxida
bil, avînd 
29 metri, 
completat 
bănci din 
bori ornamentali, locuri de fes
tivități și de parcare a mași
nilor etc.

o înălțime de peste 
Complexul va ți 

cu vase decorative, 
piatră cioplită, ar-

(Agerpres)
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D
unde viață 1 direct, cazul

tăușil. Așa este: nu-i bătaie nu e Dar spune-o mai frățioare, treci la nostru.— Domol, domol! îi liniști filozoful din Popri- cani. Nu v-am spus că trebuie să facem nițică teorie ? Ia ascultați: „în majoritatea cazurilor se întîmplă că, nervii excitați din diferite motive, nu numai că nu se încearcă a se potoli, dar sînt provocați. Trebuie să ținem seama că nervii băr-
se

upă cum se putea închipui, cel de-al doilea articol „E nevasta mea” a produs în rîndul bătăușilor o și mai mare iritare. Și, neavînd cum să-și a- rate nedumerirea, au dat buzna afară, cu părul vîl- voi, gata să se repeadă în cine s-o nimeri.— Stați! îi opri unul, nu vedeți că autorii articolelor fac și filozofie ? Dau un exemplu, două, iar apoi faa filozofie? Noi de ce n-am face ?— Ce să facem ?— Filozofie !— Fă, dom’le. Cinepricepe, n-are decît s-o facă — admiseră bătăușii. Noi, vorba ăluia, sîntem aci. Batem și cu filozofie.Și dintre ei în față, filozofii și-au conceput lor către ziar.Să le răsfoim :„Sînt și eu printre a- ceia care am ceafa groasă și îndrăznesc să înfrunt punctul dv. de vedere — scrie primul filozof cu inițialele I. M. din G.A.S. Popricani, regiunea Iași. Pentru a stigmatiza portretul celui care bate, cred că nu era necesar să mergeți cu zeci și sute de mii de ani în urmă. Ați fi putut privi 2 cocoși, găini, furnici, porci sau ce aveți la în- demînă pentru a vă da seama că bătaia se înre
gistrează peste tot acolo 
unde este viață” (s.n.).— Bunăăă ! strigară bă-

au ieșit, bătăii. Și scrisorile

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al Iranului, Ardeshir ZahediPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ- .nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază, la Predeal, pe /-ministrul afacerilor externe al Ira- ' nului, Ardeshir Zahedi, care face o vizită oficială în țara noastră la invitația guvernului român.In timpul întrevederii au fost discutate, într-o atmosferă prietenească, probleme care prezintă interes reciproc, s-a exprimat satisfacția față de stadiul actual al dezvoltării relațiilor dintre România și Iran, evidențiindu-se posibilitățile de extindere a colaborării dintre cele două țări. Au fost relevate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale actuale.La întrevedere au participat Cor-

neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran, și Ștefan Cleja, ambasador, director în M.A.E.Au fost de față Soltan H. V. Sa- nandaji, ambasadorul Iranului la București, Mohammad Reza Amir- Teymour, subsecretar de stat pentru afaceri politice, Mohammad Hassan Pouyani, director în Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, și Shapour Bahrami, directorul Secretariatului ministrului afacerilor externe.Președintele Consiliului de Miniștri a oferit apoi un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Iranului. (Agerpres)
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diri; un șteamp care nu funcțio
na decît arareori, baia mineri
lor (un fel de cămară cu cinci, 
șase căzi de doage), joagărul și 
crama lemnarilor. Intr-o încăpere 
din vechiul șteamp se improviza
se sala de repetiții a fanfarei. 
In după amiezile de vară fan
fara își ținea repetițiile la umbra 
unor castani sălbatici de dinain
tea șteampului. Aud și acum im
nul acela trist al minerilor („Dea
supra noastră n-avem cer, c-așa-i 
viața de miner"), apoi acordurile 

unor marșuri 
funebre atît de 
des dntate de 

. fanfară. Le au-
Reportaj zeam pe-atunci

de Teofil BUȘECAN
de pe alta, cînd 
din unul din
cele cinci cimi

tire ale orașului. Fiecare miner
avea privilegiul să fie dus la ci
mitir, pe ultimul drum, de către 
fanfară. Aminteam că la marginea 
Știrțului există încă o clădire: 
crama lemnarilor. în această cra
mă se lucrau coșciugele. Țin min
te, în sălița scundă erau stivuite 
geometric treizeci-patruzeci de 
coșciuge clasa I și II lustruite și 
nelustruite. Fiecare miner, la 
moarte, avea dreptul, gratis, să 
beneficieze de un coșciug clasa 
I sau II, după grad și ani de 
muncă... Căutam semnele de de
mult, dar nu le găseam. Știrțul 
mic nu mai există. La întretăie
rea drumului spre Sătmar cu 
ulița Băii, azi strada Ciocanului, 
automobilul trebuie să oprească, 
să se asigure! Va fi nevoie să se 
instaleze, nu peste mult, sema
foare de circulație. Punctul a de
venit o intersecție între două car
tiere noi, cartierul de sub vii și 
cartierul din preajma gării. 
Blocuri cu cinci-șase etaje, cu 
nelipsitele și din păcate identi
cele blocuri turn. Din Știrțul de 
odinioară n-a rămas decît o gră
măjoară de pietriș galben. In zi
lele acestei veri, cînd treceam pe 
acolo, un buldozer tocmai nivela 
terenul. Se va amenaja pe acele 
locuri un paie, față în față cu 
noul cinematograf (cinemascop și 
panoramic cu 800 locuri). A ră
mas insă, prin nu știu ce minune, 
unul din castanii sub care își 
ținea fanfara repetițiile. Poate 
încă cineva, care își amintește de 
acele locuri, s-a gîndit să-l cruțe. 
Sub ramurile lui au răsunat doar 
atîtea acorduri triste...

Singuraticul castan înghesuit 
de toate însemnele unui- imens 
șantier m-a îndemnat să caut în 
scriptele vechi ale orașului, să-i 
descifrez anii. Sînt exact, în acest 
an, șase sute patruzeci de ani de 
cînd Rivulus Dominarum împre
ună cu Mons Medius (Baia- 
Sprie) este pomenit într-o diplo
mă. începuturile orașului sînt 
însă cu siguranță mai vechi. Unii 
istorici nu includ împrejurimile 
Băii-Mari în teritoriile dominate 
de romani. Poate au dreptate.

(Continuare în pag. a V-a)

In pag. a IV-a
CONTRIBUȚII LA DEZBA
TEREA PUBLICA PRI
VIND

DEZVOLTAREA 
INVĂTĂMÎNTULUI 

SUPERIOR

v _ A

Modernizări

— Ei — nădușiră bătăușii — și cu legea ? Zîi dom’le de lege I— Domol — se scănpină în cap filozoful din Po- pricani — v-am spus că trebuie să discutăm teoretic. Ia ascultați colea: „A pune femeia sub ocrotirea legii — își muie el creionul în gură — înseamnă, în mod implicit, o recunoaștere a inegalității femeii cu bărbatul, 
o jignire la adresa ei“ (s.n.).— Asta-i, frate-miu I săriră în cor bătăușii.

loc de educație. Dv. ați studiat medalia pe o parte și pe alta, dar nu și muchia ei. In viața mea am avut mulți ucenici și dacă nu-i băteam, n-ar fi prins meseria".— Bravo, dom’le, îl a- probară bătăușii. E bună și asta cu ucenicii. Că se pune problema: îți bați nevasta, dar pe urmă ce faci ? Parcă ai vrea să mai bați și pe altcineva și, atunci, ai ucenicii.— Dar dacă nu-i— Ce să n-ai ? ai?

Filozofia bătăii
ecouriasta, dar mai lim- interesul Adică de

bățului sînt mai solicitați și, de aici, nervozitatea lui e mai mare".— E bună și spune-o, dom’le, pede. Treci la nostru. La lege,ce să nu mai avem noi dreptul la bătaie ? Păi, dacă nu batem, atunci ce-o să mai facem?— încetișor! — îndeamnă la calm filozoful — ajungem noi și acolo I„Eu cred — scrie el ziarului — că s-a mers prea departe. Mă tem că mîine presa se va amesteca și în chestiuni mai de amănunt ale familiei".

Puteai s-o zici de la început. Adică de ce să jignim noi femeia cu legea, cînd avem la înde- mînă reteveiul ? Lipește plicul și dă-i drumul.— Un moment! Coborî de pe laviță cel de-al doilea filozof, semnînd B. T., din str. Puțul de Piatră — București. „Problema e tratată unilateral. După părerea mea, bătaia trebuie privită ca un mij-

— Ucenicii!— A, da, ai dreptate, se neliniștiră bătăușii. Dacă n-ai ucenici ? Ce faci dacă n-ai ucenici ?— Bați ce poți! —coborî de pe laviță un al treilea filozof, recoman- dîndu-se V. D. din str. Chimiei, bloc DN ap. 90 Piatra Neamț. Problema nu se pune pe cine să bați, ci cum să bați, să vă povestesc cum să bat eu.Și D. V., după ce crie o împrejurare în era nevoit să-l bată pe un „tip", își dezvăluie tehnica : „Mă reped și-1
Am știudes-care

îmbrîncesc. Tipul se întoarce spre mine și, în aceeași clipă, îi țintesc vîrful bărbiei, unde îi reped un pumn de zile mari. Schimb direct cu upercut, un clănțănit de dinți și tipul se trezește. Fulgerător, îi bag mîinile, furculiță, în ochi. Un urlet de fiară rănită îi țîșnește din gîtlej și îmi dau seama că trebuie să fug".— Bunăăă ! strigară bătăușii, dar ai cam pier- Idut timpul cu upercutu- 1rile tale. Puteai să-l dai |gata cu un par. Lipiți plicurile și dați-le drumul— se enervară ei.Răsfoiesc scrisorile filo- I zofilor și tehnicienilor bătăii și mi-aduc aminte de I concluziile la care a ajuns un neurolog în urma unui atent studiu medical :— Tot omul gîndește— îmi spunea el. Bătău
șii gîndesc cu pumnul.— Dar filozofii lor ? I l-am întrebat. Ei au o logică, vin cu argumente, emit niște teze. Oricum, asta nu poate s-o facă un berbec sau un rinocer! I— Iată cum se explică— mi-a spus neurologul.In afara celulelor active, I în creierul omului există și altele, aflate într-o stare latentă, lîncede și pe care, în decursul vieții, j omul le solicită extrem de rar. Noi le numim ce
lulele de Ia subsol.

Filozofii bătăii gîndesc 
cu aceste celule.

Vasile BĂRAN

(Continuare în pag. a V-a)

CORESPONDENȚĂ 
DIN BELGRAD 

DE LA N. PLOPEANU

Zenița — „Cetatea oțelului* — 
își anunță prezența de la mare de
părtare. Din vastele construcții, 
niciodată în repaus, răzbate acel 
vuiet necontenit enorm, caracteris
tic marilor combinate siderurgice, 
iar înaltul penaj al flăcărilor 
poartă spre alte zări respirația a- 
dîncă a cuptoarelor.

Am cunoscut întreaga istorie a 
combinatului pornind de la cîteva 
fotografii îngălbenite de vreme, de 
pe cînd întreprinderea se numea 
„Eisen und Stahlgewerschaft Se- 
nitza". Construcția — ne spune 
cronica — ă durat un an și jumă
tate și în 1893 furnalul și micul 
laminor au început să producă cî
teva profile — șine de cale ferată 
și sîrmă. Cei doi proprietari de 
atunci angajaseră 300 de muncitori 
— mînă de lucru ieftină. Intrucît 
minereul de fier și cărbunele se 
aflau în apropiere și, de asemenea, 
erau ieftine, afacerile prosperau. 
Dar în viața întreprinderii și a ce
lor ce munceau nu s-a schimbat 
mai nimic timp de aproape o ju
mătate de secol; numai exploata
rea devenea de la un an la altul 
tot mai crîncenă. Nici în localitate 
nu s-au produs transformări; pînă 
în preajma celui de-al doilea 
război mondial, Zenița era o așe
zare măruntă, cu uliți prăfuite, cu 
case pitice printre bordeie dă
răpănate și dughene prăvălite.

Au venit însă zilele eliberării. 
Oamenii muncii, deveniți stăpîni ai 
întreprinderii, au pornit Ia recon
strucția obiectivelor distruse de 
război și într-un timp record au 
reușit să înalțe un combinat side-
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REGIUNEA HUNEDOARA

Unde se depozitează 
mărfurile de consum?

ăe știe că în drumul lor de la pro
ducător spre magazinele de desfa
cere, , multe , din mărfurile industriale 
sau alimentare se opresc în depozitele 
întreprinderilor comerciale cu ridica
ta. Depozitul trebuie să fie deci un 
rezervor temporar de mărfuri, cu 
scopul de a menține un echilibru per
manent între producție și consum, 

, astfel ca • marea tilasă a cumpărători
lor să poată găsi mereu în magazine 
întreaga gamă a sortimentelor solicitate 

•și în cantități suficiente. De aici de
curg o seâmă de cerințe importante : 
asigurarea unor condiții optime de 
păstrare și rpângvrare, pentru a evi
ta deprecierea mărfurilor, pregătirea 
acesto.a potrivit comenzilor și trans
portul lor operativ către magazine.

Răspund depozitele din regiunea 
Hunedoara acestor cerințe elementa
re ? O anchetă întreprinsă recent do
vedește că în âcest sector se mențin 
de mai multă vreme grave defecțiuni, 
care afectează serios viața comercia
lă a regiunii. Să vedem cUm stau lu
crurile.

Depozitul alimentar al întreprinde
rii comerțului cu ridicata dă produse 
alimentare (I.C.R.A.) din Deva este o 
unitate spațioasă, dotată cu electro- 
stivuitoare, electrocare și alte mecanis
me pentru manevrare. Tov. Ion Dinu, 
șeful depozitului, ne spUne : „După 
cum vedeți, lâ noi spațiul este fo- 
.losit la maximum, mărfurile sînt a- 
ranjate cu grijă. Primirea și expedie
rea lor Se fac după un grafic pe 
care îl respectăm atît noi, cît și be
neficiarii. De âceea, putem spune că 
magazinele din orâȘ și împrejurimi 
sînt deservite cu promptitudine. Pe- 
risabilitățile sau degradările de măr
furi silit infime, ceea 06 ne permite să 
dăm lunar beneficii suplimentate de 
peste 150 000 lei“.

Judecind după situația de la depo
zitul din Deva, s-âr părea-că depozi-- 
tarea produselor alimentare în regiune 
nu mai ridică probleme. Cuâha'însă 
aveam să ne Ibvim de altă realitate, 
contrară, exprimata de tov. Ioh Barbu, 
directorul I.C.R.Â. : „Ați venit la 
timp. Chiar âstăzi- trebuie să merg la 
Hunedoara, undo Oste o situație ex
trem de încurcată;; Depozitele pe care 
le avem, de fapt miște barăci gata să 
se dărîme, trebuie evacuate urgent. 
Nu avem unde depozită aliment.‘e“. 
Ne-âte deplasat lâ fața locului. O ima
gine de necrezut: făina, zahărul, sa
rea, pastele făinoase și alte produse 
stau într-o CrâSă neorînduiâlă, sub 
acoperișuri ciuruite. Acum trebuie e- 
vacuate (abia acum ?), dar unde ? La 
sfatul popular orășenesc, tov. Viorel 
Răceănu, președintele, ne întîmpină 
cu aceeași îngrijorare : „Nu avem spa
ții. La Hunedoara, oraș cU aproape 
100 000 de locuitori, plus orașul Că- 
lan și centrele miniere Teliue și Ghe- 
lar, nu s-â construit nici măcar un 
depozit".

în această situație, hunedorenii se 
plîng mereu că li se oferă spre cum
părare unele produse degradate ca
litativ.

Această optică, de a privi depozi
tele de mărfuri drept anexe lipsite 
de însemnătate, se repercutează cu și 
mai multe implicații asupra comerțu
lui cu produse industriale. Depozitul 
pentru textile, confecții și încălțămin
te se află la Petroșani. întreaga can
titate de mărfuri destinate regiunii 
este trimisă acolo, indiferent de la ce 
furnizori vine și care sînt beneficia
rii. Directorul comercial al I.C.R.T.I. 
Petroșani, tov. Cazimir Davidovici, 
explică mecanismul încurcat al mane
vrării produselor : „Vagoanele vin pî
nă aici. Le descărcăm, înghesuim măr
furile în depozit, apoi, pe bază ce
rerilor beneficiarilor, reîncarnăm va
goanele și le expediem în regiune. 
Unele produse sînt transportate cu 
autocamioanele. Este foarte dificil 
acum, dar începînd cu vara viitoare 
depozitul se va muta la Deva și a- 
tunci treburile se vor rezolva".

Vara viitoare, deci, dar pînă a- 
tunci ? Se va continua încrucișarea 
transporturilor, blocarea depozitului 
cu fel de fel de mărfuri ? în acest 
fel, pe lîngă că se fac cheltuieli exa
gerate de transport și sînt imobili
zate vagoane de cale ferată, au de su
ferit consumatorii, eficiența economi
că â comerțului. „La ora actuală — ne 
declară tov. Mircea Rațiu, director 
adjunct al Direcției comerciale regio
nale — gestionarii din depozite nu cu
nosc mărfurile pe care le au în ges
tiune decît cu ocazia inventarelor și 
din scripte. Ei primesc mărfurile 
proaspete, de sezon, și tot pe âcelea 
le expediază, pentru că le sînt la în- 
demînă. Peste restul mărfurilor se aș
terne praful. Așa se face că sîntem 
„fruntași" la soldarea mărfurilor".

Dacă totuși I.C.R.T.I. are speranțe 
pentru la vară, l.C.R.M. se află într-o 
situație de-â dreptul îngrijorătoare. 
Iată ce ne spune tov. Ernest Salași, 
director comercial: „Depozitele noas
tre se prezintă sub orice critică. Pen
tru un fond de mărfuri ârtUal de peste 
400 milioane lei, dispunem numai de 
6 100 mp, împrăștiați în 17 locuri — 
în Valea Jiului, la Deva și Mintia. A- 
ceste spații nu corespund normelor în 
vigoare, iar mecanizarea este inexis
tentă. Din această pricină, mărfurile 
se depreciază, înregistrăm pagube. 
Apoi, aprovizionarea unităților se face 
extrem de greu. închipuiți-vă, de e- 
xemplu, că numai pentru un maga
zin din Petroșani trebuie să plimbăm 
autocamioanele în 17 locuri : la Vul
can după fierărie, la Petrila după 
mașini aragaz, la Aninoasa după bi
ciclete și chimicale, la alte depozite 
după aparate de radio, televizoare,

aspiratoare, fiare de călcat. Iar dacă 
avem nevoie de articole pentru sport 
sau de papetărie, trimitem mașinile 
tocmai lâ DeVa. Toate orașele re
giunii se aprovizionează de la Petro
șani. Dacă am pune la socoteală toți 
kilometrii parcurși inutil într-un an, 
am ajunge la cifre astronomice.

Cu toate greutățile existente, sînt 
totuși posibilități pentru ameliorarea 
situației. în primul rînd, unele sorti
mente de mărfuri vagonabile 
sau containerizate, livrate de 
furnizori către I.C.R.T.I. și I.C.R.M., 
pot fi trimise direct O.C.L.- 
urilor, fără a mai face drumul su
plimentar de peste 100 de km dus- 
întors pînă la Petroșani. Se pot stabili, 
de asemenea, înțelegeri cu furnizorii 
ca unele vagoane cu produse pentru 
mai mulți beneficiari din zona cen
trală a regiunii să fie recepționate în 
stațiile C.F.R. Simeria său Devâ și de 
aici să fie expediate operativ la uni
tăți. Apoi, o Seamă de beneficiari din

regiune se pot aproviziona direct de 
la furnizorii din Sibiu, Timișoara, 
Cluj, fără ca mărfurile respective să 
mai facă drumul la Petroșani. Ai 
trebui studiat în amănunt în ce mă
sură aprovizionarea directă se poate 
extinde în toafe sectoarele. în același 
timp, Sfaturile populare orășenești 
Deva, Hunedoara, Alba Iulia au încă 
mari spații ce ar putea servi temporar 
pentru depozitare. Sînt posibilități care 
ar trebui folosite — și cît mai grab
nic. Ar mai fi de adăugat că, de cînd 
se tot discută și studiază construirea 
spațiilor de depozitare în regiunea 
Hunedoara, aici s-au ridicat obiective 
industriale infinit mai ample și mai 
complexe. De ce nu se acționează și 
în acest sens cu mai multă hotărîre ? 
Este o întrebare căreia îi pot răspun
de atît Ministerul Comerțului Inte
rior, cît și organele locale de resort.

Cîmpulung-
pentru cer-

fac că n-o văd. Paguba totuși există 
Cine o s-o suporte ?

Ion SIMIONCentrul de radioficare Muscel

Laurenjiu VISKI corespondentul „Scînteii" în magazinele de specialitate a început vînzarea uniformelor școlare
Foto : A. Cârtojan

RECLAMATII, SESIZĂRI, RĂSPUNSURI
• Cele două depozite de combustibil din Cîmpu- 

lung-Muscel au primit, în decurs de trei luni și 
jumătate din acest an, de Ia întreprinderea minieră 
Cîmpulung, 1 900 tone de lignit. în această canti
tate au intrat însă și 39 tone de steril și 5 tone de 
bolțari de ciment pe care mina le-a livrat (și a în
casat bani pe ele). depozitelor drept cărbune. De
pozitele nu-i puteau însă păcăli și pe cetățeni. 
Ele au sortat cărbunele, dînd la o parte sterilul și 
bblțarii. Grămada se află acum în curtea depozi
tului de combustibil de lîngă gară. Trec zilnic pe 
lîiigă ea salariatii întreprinderii miniere, dăr se 
fac că n-o văd. Paguba totuși există și îi acuză.

• La 16 mai a.c. redacția a trimis 
cetări, Direcției miliției regiunii Oltenia o sesizare 
privind sustragerile din avutul obștesc săvîrșlte de 
Gheorghe Armășoiu, secretarul Sfatului popular co
munal Drăgotești, raionul Strchaia. RăspunSiil con
firmă temeinicia faptelor relatate în scrisoare. La 
domiciliul secretarului s-au găsit în mai multe rîn- 
duri diferite cantităti de lemne, a căror prove
niență nu s-a putut justifica, precum și 600 de că
rămizi luate din materialele necesare construcției 
școlii din satul Corobăi. Faptele — ne răsptitide în 
continuare Direcția miliției regiunii Oltenia — nti 
au caracter penal. N-or fi avînd. Rămîne să con
firme procuratura. Mai departe aflăm că „au fost 
luate măsuri disciplinare contra celor vinovați". Ce 
măsuri 7 Ar fi interesant de aflat dacă, după cîte 
a făcut, omul mai e în funcție. Poate de infor
mează Sfatul popular raioiial Strchaia.

sonale ; aceste lucrUri sînt cunoscute și de Direcția 
asistență socială din Ministerul Sănătății șl Preve
derilor Sociale, care însă nu â luat nici o măsură. 
Ba mai mult, atunci cîtid vin în școală, inspectorii 
acestei direcții fac controale formale, urmate de 
chefuri, iar în consiliile pedagogice, cînd cadrele 
didactice semnalează o Strie de lipsuri, ei caută 
să înăbușe critica. Așa s-au petrecut lucrurile cu 
ocazia inspecției din toamna anului trecut. Biroul 
comitetului raional de partid a cerut de mai multe 
ori Direcției asistentă socială din M.S.P.S. să ia 
măsuri de schimbare a directorului școlii speciale 
Tigveni. dar în zadar”. Aducem la Cunoștință pe 
această cale celfe de mai siiS cohducerîi Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor Sociale, pentru a lua 
măsurile care se impun.

a Mal deunăzi mi s-a ars becul de scală de Ia 
aparatul de radio. Am colindat tot Bucurcștiul, 
magazin în magazin și din unitate de reparații 
dio în unitate, dar n-a fost chip să găsesc un 
de rezerva. N-a trecut mult și alt ghinion. Mi

din 
ra- 
bec 
s-a 

defectat ceasul dfe mînă. L-am dus la reparat, dar 
nu mi l-a primit lâ nici o ceasornicărie din oraș. 
Nu au piesă de rezervă (ceasul are fusul rupt). Și 
atunci ce fac cu ceasul, ce iac cu aparatul de ra
dio ? Pchtru un cui, pierd toată potcoava. Ce pă
rere au Ministerul Comerțului Interior, UCECOM, 
ale căror unități trebuie să execute asemenea repa
rații ?

Alexdtidru STAMATEStr. Frunzei 15 — București
9 Acum clnci-șase săptămîni, pe geamul ușii de 

la intrarea iii baia comunală din Slatina a apărut 
un afiș măre : „Baia este închisă". Și închisă a ră
mas pînă acum. Salăriâții I.G.O. au lăsat în felul 
acesta orașul fără baie. Nu merită să fie Săpuniți 
pentru această Ispravă 7

Cpt. Ion BOGANStr. Streharej 55 — Slatina• De la o vreme, șoseaua raională Lungești—Ște- 
fănești, raionul Drăgășani, a devenit complet im- 
practicabilă. Pe tiftip frumos e numai gropi, iar 
cind plouă, gropile dispar, umplindu-se cu apă și 
noroi. Nu-i chip să răzbească vreo mașină sau vreo 
cârtiță pe această șbsea. Sfatul popular raional Dră- 
găȘăhl are o Secție de drumuri. Secția e încadrată 
cu tehniclfehi, picheri și foarte mulți cantonieri. Ce 
fac toți aCeștlâ ? întocmesc situații și rapoarte pri
vind... starea drumurilor din raion !

Gheorghiță I. St. ILIEcOmutlă Luhgești, raionul Drăgășani

(Urmare dlH pag. I)

ma-

uiii- 
pl'd-

— Nu socotiți că slăbiciuni se 
nifestă și în activitatea inspectorate
lor de stat pentru protecția muncii, 
care controlează întreprinderile în 
cauză ?

Foto : R. CostinIn vizită la barajul hidrocentralei „Gh. Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș

AL MICILOR AEROMODELIȘTI
Copil, precum Si tame- 

rosi adolescenți se simt 
puternic atrași de dome
niul tehnic, fie că e vorba 
de anumite aparate și me
canisme, fie că este vorba 
de jucăriile 
din păcate, 
nespus de 
clinări sînt 
lorificate în 
loacelor 
conizate. 
la și. mai 
nizația de 
și desăvîrșesc pînă la un a- 
numit punct aceste aptitu
dini. Acum setea copiilor 
de a pătrunde în uimitorul 
univers al mecanismelor 
este satisfăcută în mare 
parte prin intermediul ae- 
romodelismului sau navo- 
modelismului. îndeletniciri 
de mult intrate în prefe
rințele tehnice ale copiilor 
de azi, și de pretutindeni.

Ce te faci însă cînd 
vîrsta trece, dar pasiunea 
pentru tehnică rămîne ? Și, 
nu rareori, toată viata? 
Căci, odată depășită vîrsta 
de 14 ani. mai toți cei care 
ar dori să practice în con
tinuare aero sau năvo- 
modelismul trebuie într-o 
zi să-și înceteze ac
tivitatea. Porțile caselor si 
palatelor pionierești, unde 
pînă acum obțineau pla
caj. baghete, motorașe, ră- 
mîn la fel de primitoare, 
dar pentru alte serii de 
copii. Ce le rămîne. prin 
urmare, de făcut ținerilor 
dar devotatilor prieteni ai 
tehnicii ?

La această întrebare 
punsul ar trebui să_ 
cam așa : 
delism să 
inertului 
rea celor 
magazin 
au apicultorii, cum au pes
carii. cum există nenumă
rate. bare desfac numai si 
numai articole sportive.

Dacă ar fi să Se iă după 
recomandările destul de re
cente ale întreprinderii 
care se ocupă cu difuzarea 
materialelor sportive

tehnice. Dar. 
tocmai aceste 
prețioase în- 
insuficient va- 
contextul mij-

educative 
E

pre- 
drept. școa- 

cu seamă, orga- 
pionieri preiau

răs- 
sune 
mo- 
co-

amatorii de 
se adreseze 
pentru procura- 
necesare. Unui 

specializat, cum

I.D.M.S. — (date în adresa 
nr. 26105/1966 către .Fede
rația română de aviație), 
modeliștii ar trebui să cu
treiere prin nu mai puțin 
de 20 de magazine cu 
amănuntul (C.L.D.C. și me- 
talo-chimice) din Bucu
rești și toată tara. întru 
procurarea și strîngerea 
materialelor necesare : pin- 
ze de traforaj, carton, pla
caj, alcool etilic. lacuri 
duco. etc. Mai rămînea ca 
I.D.M.S. să 
piilor să-și 
sau elici lă 
se plastice 
pentru lemn de balsa, 
se pună bine cu... membrii 
expediției Kon-Tiky, să le 
cedeze dintr-o plută a 
cîteva bucățele !

încă cu multi ani în 
mă. cîtiva activiști ai 
deratiei de aviație au 
tiat demersuri pentru 
ființarea magazinului 
modelism. Și. cum 
ramurile modelismului în
seamnă. în ultimă instanță, 
tot atîtea ramuri sportive, 
inițiatorii s-au gîndit să se 
adreseze mai întîi I.D.M.S.- 
ului. Aici însă discuțiile si 
tratativele au arătat că altă 
cale nu există decît la Mi
nisterul Comerțului In
terior saU industria lo
cală. Astfel, a început 
o lungă peregrinare pe 
la toate forurile de care 
părea că depinde organiza
rea magazinului : 
industria locală, ba. 
du-se în vedere că 
constituie ..materia 
de bază”, s-a ajuns și 
M.E.F. (unde s-a găsit so
licitudine pentru procura
rea ei). De asemenea, pe 
bază de documentație, pre
turi. etc. s-a ăjuhs si la 
cooperativa ..Arta Lemnu
lui", unde însă nu s-â mai 
găsit înțelegerea necesără.

Așadar, dintr-un motiv 
sau altul, magazinul nu 
putea fi organizat.

între timp, au început să 
apară timid, prin vreo două 
magazine — Romarta co
piilor și Librăria copiilor

recomande 
comande 
fabrica de 
București.

co- 
roti 
ma
lar 
să

ur-
lor

de 
toate

M.C.I., 
avîn- 

lemnul 
primă 

la

• Comitetului raional de partid Curtea de Argeș 
1-aiî fost aduse, printre altele, la cunoștință, de că
tre redacție, abuzurile săvîrșite de directorul cămi- 
hnlui-școală nt. 2 din Tigvcni. Confirmînd temei
nicia faptelor semnalate, comitetul raional subli
niază, în răspuhsdl său, următoarele : „Directorul 
acestei școli nu-și face datoria, comite abuzuri în 
funcție, creîndtt-și o Seric întreagă de avantaje per-

• Iată cum Irosește I.G.O. Cîmpina timpul cetă
țenilor. în ziua de 26 iulie, la ora 15,5(1, în centrul 
orâșului, la capătul autobuzului nr. 4 așteptau cir
ca 20 de persoane, cetățeni ieșlți de la serviciu. Au
tobuzul a venit cu întîrziere. Dar asta n-ar fi 
nimic. în loc să meargă pe traseul său, pînă în 
cartierul „Muscel*’, mașina a luat alt drum. După 
o oră de așteptare, cetățenii n-au avut încotro șl 
s-au dus acasă pe jos. A doua zi, aproape aceeași 
situație, cu singura deosebire că autobuzul n-a mai 
venit deloc în stație, lăsîhdu-i pe oămeni să aș
tepte de pomană. La fel Și în alte zile. O notă 
proastă pentru I.G.O.-Clmpina lâ disciplina „De
servirea cetățenilor". O merită !

Ion BRATUsir. Heliade Rădulescu nr. 54-Cîmpina

— cîteva hăâteriâle ca mo
torașe. elici, ba se semna
lează si prezenta cîtorva 
cutii cu materiale de con
strucție. Dar acestea sînt 
aduSe sporadic fără nici 
un discernămînt 
de specialitate, 
de nănusi. căței 
țuște cu arc. Și 
t^._ în vreme ce

tehnic 
alături 
și ră- 
aceas- 

în țara 
noastră există absolut tot 
ceea ce trebuie ca să se 
umple nu cîteva. ci mii sau 
zeci de mii de cutii-truse 
cU materiale. Acestea n-a
șteaptă decît întreprinderea 
care să le ambaleze, spe
cialiștii care să le desfacă, 
organizația comercială care 
să le valorifice. Modul cum 
sînt etalate în prezent cele 
cîteva cutii (printre ursuleți 
și tobe) face ca un număr 
infim de copii să le sesi
zeze existenta. Iar dacă la 
aceasta se adaugă și faptul 
că, de cele mai multe ori, 
vînzarea se face de către 
un personal care nu poate 
da o explicație competentă 
privind, de pildă, montarea 
unui motoraș, este de la 
sine înțeles că problema 
magazinului specializat a 
devenit în momentul de față 
de și mal mare actualitate. 
Iată de ce, lă Ploiești, un 
vechi dar totuși tînăr și 
pasionat aeromodeiist, s-a 
gîndit 
pentru 
lucrat 
Sir și

să pună umărul 
ieșirea din impas. A 
cu migală luni în 
a confecționat vreo 

20 de truse cu materiale 
de construit modele tehhi- 
ce ; deocamdată ca proto
tipuri. După care s-a adre
sat F. R. Aviație, solici- 
tînd sprijinul pentru intra
rea în producția de serie șl 
desfacerea în cadrul unei 
unități comerciale. Cu spri
jinul comisiei de aefo șl 
navomodelishl, autdi'țtlUi 
i-au fost acceptate prototi
purile propuse, cu titlu de 
propuneri de inovație, de 
către Comisia de inovații 
a Cooperativei „Electrome- 
talica“-PIoiești (prin adre
sa nr. 15063 din dec. 1966).

După peripeții asupra că-

rora nu vom insista, S-ăr; 
părea că lucrurile vor fu 
intrat pe un făgaș, Să spe- 
răm normal. Nu același,' 
lucru se poate spUne în' 
privința găsirii unui local, 
organizarea și punerea în 
funcțiune a acestei unități 
fiind departe de a deveni 
fapt împlinit.

Ne întrebăm : de ce orga
nele comerciale de resort 
nu sprijină inițiativa de a 
se organiza și la noi ma
gazine cu articole pentru 
tinerii prieteni: ai tehnicii ? 
Este suficient să aruncăm o 
privire asupra ingenioaselor 
aparate și mașihuțe făurite 
de copii și , expuse în ex
pozițiile de sfîtșit de an, 
spre a ne da seama, o 
dată mai mult, că șL în teh
nică există nenumărate ta
lente reale. Mîriuihd rigla 
de calcul și-traforajul, stu
diind manuale de aerodina
mică sau electricitate, dăs- 
Ciffînd minuscule planuri 
de construcție, . modeliștii 
dezbat cu pasiune si rezol
vă cu stăruință probleme 
tehnice dintre cele mai 
complexe, desigur-la scara 
posibilităților lor. El sînt
— și acesta este meritul 
deosebit al tnodelisrriului
— singurii sportivi căre-și 
creează materialul spoftlv, 
și tot ei sînt cei care-și 
desfășoară activitatea con
comitent pe trei terenuri : 
concepția - realizarea 
practică — aplicarea. Apa
re evident, deci, că, pentru 
a fi modelist, trebuie în
sușite o mulțime de cunoș
tințe : mecanică, tehnologia 
materialelor, chimie, desen 
tehnic, motoare, meteoro
logie.

Rîndurile de față se vOr o 
invitație la crearea unor 
condiții prielnice educației 
tehnice. Stimulării fanteziei, 
imaginației creatoare a mi
cilor prieteni dgvotăti ăl 
tehnicii.

generale cum că ,,1& întocmirea do
cumentației au fost respectate not- 
inele de protecție â muncii", Să nu 
exercite 0 analiză superficială, ci să 
solicite o prezentare concretă a prin
cipalelor măsuri incluse în proiec
tul de execuție. Pe de altă parte, 
trebuie spus că colegiile mlhis- 
terelor, deși au înclus în planurile 
de măsuri prevederi interesante, hti 
controlează întotdeauna aplicarea lor 
în întreprinderi. Organele din aceste 
ministere care se deplasează în 
tați nu s6 OcUpă cu atenție de 
blemele protecției muncii.

mente legâl valabilă sînt celt în
tocmite dg Comitetul dă Stat pen
tru Protecția MUnOii. Conducerile 
ministerelor saU altor organe cen
trale pot efectua ahchete, dat nu sînt 
obligate prin nici tin act normativ 
să facă altă cercetare și să întoc
mească dosate cu caracter intem. E 
adevărat, S-ă stabilit câ lă ședințele 
de analiză trimestriale din unitățile 
unde S-aU ptOdUS accidente de mun
că mâi grave să participe mi
nistrul, un ministru adjunct sau se
cretar general. în realitate însă în 
cele teal multe căâuri nu Vine tiicl 
directorul general respectiv din mi
nister. Considerăm că și aceasta 
reflectă Subaprecierea problemei 
protecției muticii din pârteâ â- 
cestor cadre cu munci de mare răs
pundere în ministere.

Fișa , de sesizare este uh ■ docu
ment iiOu, introdus âtlul acesta și 
de aceea unora li se pare poate ihU- 
til. Cu ajutorul ei, atît noi cît și 
ministerele urmărim să identificăm 
care sînt cauzele eeie mai frecvente

rlațilof- Unei întreprinderi numai di
rectorul ei este în măsură să dis
pună.

— Alte cadre tehnico-inglnereștl 
din ministere au apreciat că Comi
tetul de Stăt peiitril Protedția Mun
cii nu acționează încă suficient de 
operativ și cu destulă perseverență 
pentru asigurarea eChipamfentilltli de 
protecție în cantități suficiente, po
trivit normelor în vigoare.

■■

Protecția

— în cele mai multe cazuri unde 
există deficiență pe linia protecției 
muncii, acestea se datoresc in bună 
pafte și lipsei de 
exigență și de 
pregătire a in
spectorilor noștri, 
care nu sesizea
ză deficientele, 
nu stabilesc mă
suri corespunză
toare,, ori nu ur
măresc realizarea 
operativă a măsu
rilor preconizate. 
Acolo unde 
spectorii de
au dovedit teha- 
citate și răspun- ® ®
dpre, de exemplu, ® is fis
la unitățile apar- 
ținîrid Direcției
genetșle de con- “BHSSSS!aBaBasssSCT 
ștructii-montaj a
Sfatului popular al Capitalei, unele 
probleme de protecția muncii s-au 
rezolvat operativ și cu deplin 
folos pentru întreprinderile res
pective. Anul trecut ne-am străduit 
să Stabilim o metodologie de. con
trol adecvată, urftlînd că. pe baza 
experienței căpătate, în acest an să 
crească atît competența cît și exi
gența organelor noastre de control. 
Menționez totodată că Comitetul de 
Stat pentru Protecția Muncii â or
ganizat cursuri speciale prin care 
au fost școlarizați toți inspectorii de 
stat pentru protecția muncii, iar în 
pfezânt S-aU luat măsuri pentru or
ganizarea unor cursuri de ridicare 
a cunoștințelor profesionale ale in
spectorilor.

— Din documentarea noastră a re
ieșit că actuală filieră de cercetare 
și raportare a accidentelor de mun
că este greoaie, necesitând un mare 
volum de timp pentru întocmirea 
formularelor necesare. Unele dintre 
ele, bunăoară, fișa de sesizare, dună 
cum afirmă cadre tehnico-ingine- 
rești din întreprinderi și mi
nistere, nu-și găsesc justifica
rea. De asemenea, aceiași spe
cialiști și-au declarat nedumerirea 
față de paralelismul anchetelor : una 
de către Comitetul de Stat pentru 
Protecția Muncii și alta de către di
recția generată de resort, pentru a- 
ceiași caz. Care este părerea dl). în 
această chestiune ?

ale accidentelor, la ce locuri de 
muncă, mașini și utilaje se produc 
ele. Avem astfel posibilitatea să 
știm în ce direcție trebuie îndrep
tate eforturile pentru prevenirea ac
cidentelor de muncă. Firește, dacă 
există propuneri pentru îmbu
nătățirea fișelor de sesizare sau cen
tru înlocuirea lor cu altă formă de 
centralizare a cauzelor accidentelor, 
le vom studia cu toată atenția.

— Se semnalează și următoarea si
tuație : prin controalele pe care le 
fac inspectorii Comitetului de Stat 
pentru Protecția Muncii în între
prinderi Se imobilizează pe mai mul
te zile, adeseori 5—6 zile, numeroa
se cadre — 10—15 oameni — nelipsit 

unității. Nu so- 
prea multă forță

— Cunoaștem aceste dificultăți. Ele 
se datoresc, îh parte, sistemului de
fectuos în care se făcea înainte sta
bilirea necesarului de echipament de 
protecție. Acum, Comitetul de Stat 
pentru Protecția Munții a elaborat 
criterii unice privind modul de sta
bilire a necesarului real de echipa
ment de protecție șl de lucru. Este 
adevărat că ele aU fost transmise 
întreprinderilor âbia în luna ianua
rie a. c., fapt ce a împiedicat plani
ficarea in bune condiții ă realizării 
echipamentului necesar pentru acest 

an. Dar o cauză 
și mai importantă 
a lipsei unor sor
timente de echi
pament de pro
tecție constă în 
practica de a 
prevedea în plan 
la acest capitol 
doar sarcina va
lorică. Ministe
rul Industriei U- 
șoare — princi
palul producător 
de echipament de 
protecție — își 
întocmește planul 
de producție si de 
livrare numai pî
nă la limitele rea
lizării indicatoru

lui valoric, rămînînd neacoperite 
unele sortimente încă de la plani
ficarea producției. Remediul e unul 
singur și anume : acela ca ministe
rele producătoare, cu sprijinul Co
mitetului de Stat al Planificării, să 
prevadă nominalizarea prin plan la 
nivelul cerințelor economiei a echi
pamentului de protecție. Recent, Co
mitetul de Stat pentru Protecția 
Muncii a elaborat un îndrumar pe 
baza căruia ministerele și celelalte 
organe Centrale Să-și poată întocmi 
normative precise.

se cadre 
fiind conducătorul 
cotiți că se irosește 
de muncă ?

controlului estedurata
sau 7—8 zile, îh raport 
îhtreprinderii, inspecto-

— De asemenea, asimilarea sorti
mentelor noi de echipament de pro
tecție și de lucru este apreciată ca 
fiind foarte greoaie.

— Fie că
1—2 zile 
mărimea 
de stat pentru protecția muncii 
au dreptul să „imobilizeze" nici 
specialist al întreprinderii. Ei

Macheta spitalului

Romulus 
ALEXANDRESCU

' — Am să încep cu al doilea as
pect : paralelismul îh efectuarea cer
cetării utior accidente de mutică. 
Trebuie precizat că singurele docu-

de 
de 
rii 
nu 
un . .. ______ __
trebuie să controleze cum se res
pectă normele de protecție â muncii 
în secții, la locurile de muncă. In 
acest scop ei âu îndatorirea Să se 
sfătuiască acolo, la fața locuiții, cu 
ingineri, tehnictehi, maiștri, munci
tori, inspectori Obștești pentru pro
tecția muncii din birourile grupelor 
sindicale. De Obicei, „imobilizat" 
este un singur tehnician sau ingir 
ner, des&mnat de directorul între
prinderii să-l conducă prin întreprin
dere pe inspector. De timpul sala-

IN CONSTRUCȚIE LA GALAȚI

UN NOU SPITAL
Pe malul Dunării, la 

intrarea din partea 
de vest a orașului 
Galați, a început con
strucția unui impor
tant edificiu desti
nat ocrotirii sănătății 
populației 
spital regional După 
mărime, clădirea a- 
cestuia va fi cea mai 
impunătoare din o- 
raș Cîteva amănun
te. Corpul principal, 
Unde vă funcțio
na staționarul spi
talului, va avea 13

noul

nivele, din care două 
în subsol. Staționarul 
va avea 1 100 paturi 
repartizate pe princi
palele secții : inter
ne, chirurgie, C.T..1., 
obstetrică, 
gie, <___
oncologie, precum și 
o secție de terapie 
intensivă. Fiecare 
secție a spitalului 
este prevăzută cu ca
meră de zi, grup so
cial, sală de mese. 
Camerele de spitali
zate sînt prevăzute

O.R.L.,
trică, ainecolo- 
ottăimologie și

cu 1—4 paturi și grup 
social propriu, ceea 
ce le va asigură un 
grad ridicat de con
fort și liniștea nece
sară celor aflați la 
tratament. La ultimul 
nivel al staționarului 
se va amenaja o te
rasă pentru heliotera- 
pie. Mai mulie ascen
soare vor permite de
plasarea rapidă a 
bolnavilor și perso
nalului medico-sani- 
tar de la un etaj la 
ăltUl

Alături de spital va 
funcționa o policlini
că. Clădirea acesteia 
va avea 6 nivele, din 
care două în subsol. 
Policlinica este pre
văzută cu cabinete 
medicale și labora
toare dotate cu apa
rate și instrumentar 
modern. Aici se vă 
lucra în două schim
buri și se vor putea 
acorda peste 600 000 
consultații pe an. 
Spitalul și policlinică 
6tiit, de asemenea.

dotăte cu un grup 
gospodăresc, cu care 
se leagă printr-un 
păSaj Subteran, o 
centrală termică, sta
ție de oxigen etc.

Complexul spitali
cesc va ocupa 46 500 
mp suprafață constru
ită, la care se adau
gă grădini, alei etc. 
Construcția este pre
văzută a fi terminată 
în 1970. Acest mare 
edificiu de ocrotire a 
sănătății va fi deser
vit de 1 600 de sala- 
riați dintre care 227 
medici, 18 chimiști și 
fizicieni, 450 cadre 
medii sanitare.

Radu APOSTOL corespondentul 
„Scîrireu"

i

— Este adevărat. De la omologa
rea prototipului unui echipament de 
protecție și pînă la asimilarea lui în 
producția de serie trec luni și luni. 
Se ajunge la această situație pentru 
că întreprinderile producătoare de, 
echipament de protecție nu sînt sti
mulate în dezvoltarea sectoarelor 
respective și thai ales- în asimilarea 
de noi sortimente de echipament. Ar 
fi foarte util să se studieze posibilita
tea specializării unor secții sau chiar 
întreprinderi pe producerea de echi
pamente de Protecție și de lucru.

De altfel, problema planificării, 
producerii, aprovizionării, acordării și 
folosirii echipamentului de protec
ție a fost analizată într-o ședință â 
C.S.P.M. cu factorii interesați — mi
nisterele producătoare si beneficiare, 
Comitetele Uniunilor Sindicatelor pe 
ramură. Credem că măsurile adop
tate își vor arăta în viitorul apro
piat eficienta.

în încheierea discuției, tov. ing. io- 
sif Ibnescu a adăugat : „Am vorbit 
despre Unele realizări, dar mai ales 
despre lipsurile existente în dome
niul protecției muncii. Firește, ele 
trebuie lichidate neintîrziat. E nece- 
s?r'. totodată, să precizăm sar
cinile ce revin fiecărui insti
tut de cercetări în acest sens pen
tru a dezrădăcina actualul parale
lism din munca acestora. Aici ve
dem necesitatea Unei coordonări mai 
active a cercetătorilor de protecție a 
muncii de către Consiliul Național 
al Cercetării Științifice Și C.S.P.M., 
așa cum s-a stabilit. Aș vrea să sub
liniez încă o dată că pentru îmbună
tățirea continuă a activității de pro
tecție a muncii, esențială este aplica
rea cu consecventă a prevederilor 
legislației actuale din tara noastră, 
una din legislațiile cele mai avan
sate existente în acest domeniu pe 
plan mondial". Interviu realizat daInan ERHAN
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Pe șantierul Uzinei
• 1TACTICA Șl STRATEGIA de aluminiu Slatina

CONDUCERII ȘANTIERULUI

Combinatul pentru îngrâșarea porcilor de la Cdzânești
Foto : M. Andreescu

Se spune — prin comparație — că 
munca conducerilor de șantiere, în
deosebi industriale, unde lucrează 
mii de constructori, se asemuiește cu 
cea a conducătorilor de oști. Există 
mult adevăr în aceste vorbe. Fie
care succes sau insucces în reali
zarea obiectivelor la termenele sta
bilite și la un nivel tehnic-calitativ 
corespunzător depinde în primul 
rînd de aplicarea „tacticii și strate
giei" optime a conducătorilor. Pri
vind prin prisma rezultatelor, se 
poate aprecia că constructorii de 
pe șantierul 86 Călărași, apar- 
ținînd întreprinderii 8 Construc- 
ții-montaj București. au dobîn- 
dit o bună experiență în reali
zarea sarcinilor pe care le au de în
deplinit și, tot prin comparație, pot 
fi asimilați cu o armată bine in
struită în mînuirea tuturor mijloa-

Materii prime
• •

ale industriei
ceramice

*
/

Ne propunem ca, în rân
durile de față, să aducem 
în discuție o problemă im- 

■ portantă pentru creșterea 
rentabilității producției — și 
anume, aceea a înlocuirii 
unor materii prime și mate
riale deficitare, scumpe sau 
care se importă, cu altele 
noi, care prezintă caracte
ristici superioare sau simila
re și sînt eficiente din punct 
de vedere economic. La noi 
în întreprindere s-a făcut o 
analiză aprofundată a struc- . 
turii prețului de cost, stabi- 
lindu-se că 20—25 la sută 
din cheltuielile de producție 
sînt reprezentate de materii 

. prime și materiale. In urma 
, acestei analize am ajuns la 

concluzia că, paralel cu re
ducerea continuă a consumu
rilor specifice, trebuie să 
găsim soluții pentru înlo
cuirea unor materiale scum
pe sau deficitare. Pe baza 
unor încercări de laborator 
și în stația pilot s-au obținut 
rezultate pozitive, astfel că 
noi materii prime au fost 
introduse în producție. Prin 
înlocuirea parțială a bioxi
dului de staniu, de exemplu, 
au rezultat economii ante- 
calculate de 600 000 lei a- 
nual. Dc asemenea, introdu
cerea în fabricație a wollas- 
tonitului indigen, nefolosit 
industrial pînă în prezent în 
țară, a permis o reducere a 
consumului la alte materii 
prime. Se obține astfel o re
ducere a cheltuielilor de pro
ducție de cîteva procente.

Totuși, în domeniul folo
sirii unor materii prime și 
materiale noi, în întreprin
derile industriei ceramice 
mai sînt mari posibilități, ne
valorificate pînă în prezent. 
In țara noastră există o largă 
bază de materii prime pen
tru industria ceramică, din
tre care se pot menționa: 
wollastonitul, insuficient uti
lizat și studiat, nofelinul sie- 
nit, talcul, diferite tipuri de 
argile, andezitul, nisipurile 
cu zirconiu, oxizii metalici 
și reactivii din industria 
chimică etc. Toate aceste 
materii prime sînt utilizate 
pe scară largă în unele în
treprinderi din străinătate, 
datorită prețului de cost mai 
scăzut, posibilităților mai 
mari de procurare, cît și 
caracteristicilor superioare 
pe care le imprimă produ
selor finite. Folosirea acestor 
materii prime ar aduce în
semnate economii, prin în
locuirea parțială a feldspa- 
tului — o materie primă 
scumpă — prin eliminarea 
importului de compuși de 
zirconiu și altor produși cla
sici folosiți pe scară indus
trială în industria noastră 
ceramică.

Cunoaștem că la Ditrău- 
Gheorghieni, bunăoară, exis
tă mari cantități de nefelin 
sienit deja exploatate (în 
haldă), care nu-și mai gă
sesc întrebuințare în indus
tria metalurgică. După a- 
precierile specialiștilor de la 
ICEMIN, numai materialul

de pe haldă ar fi suficient 
pentru consumul industriei 
ceramice pe cîțiva ani de 

: zile. De asemenea, la Băiuț 
— șoseaua spre Cavnic — 
există zăcăminte de argile 
pirofilitice a căror exploata
re este abandonată încă de 
la sfîrșitul secolului trecut. 
Se mai pot cita și alte e- 
xemple. Considerăm că pen
tru utilizarea industrială a 
acestor materii prime este 
oportun să se inițieze un 
studiu aprofundat al tuturor 
aspectelor pe care le va 
ridica introducerea lor în fa
bricație. In acest scop, spe
cialiștii din institutele de cer
cetări și cele de învățămînt 
superior, împreună cu spe
cialiștii din fabrici și uzine 
ar trebui să colaboreze strîns 
pentru stabilirea unor so
luții științifice, tehnice și 
economice, la un înalt ni
vel. Posibilități există, dar 
pentru fructificarea lor este 
necesar ca direcțiile gene
rale din Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Ministerul In
dustriei Ușoare, Ministerul 
Energiei Electrice și alte 
organe centrale, care au în 
subordine unități industriale 
ceramice, să activizeze cola
borările existente și să sta
bilească directive precise pe 
bază de analize economice.

O a doua propunere, pe 
care o adresăm acelorași or
gane economice centrale, se 
referă la înființarea și ex
ploatarea în comun a unei 
secții industriale producă
toare de coloranți ceramici. 
Acești pigmenți — coloranți 
ceramici — se importă în 
prezent în cea mai mare 
parte, solicitând însemnate 
fonduri valutare, mărind 
considerabil cheltuielile de 
producție. încercările spo
radice de a-i sintetiza în fa
brică nu au dat decît re
zultate minore, datorită lip
sei de mijloace și posibilități 
tehnice. Doar unitatea in
dustrială „Porțelanul" din 
Cluj își acoperă aproape 
complet necesarul de colo
ranți pentru producția pro
prie, dar cu utilaje și posi
bilități tehnice reduse, în 
cantități mici. După părerea 
noastră, crearea unei secții 
de fabricare a coloranților 
pe bază de sinteze chimice 
clasice la scară industrială, 
pe lîngă o întreprindere ce
ramică, care să deservească 
toate întreprinderile consu
matoare din țară, ar putea 
aduce economii importante 
simultan în mai multe în
treprinderi și înlocui im
portul de coloranți cera
mici. Apreciem că s-ar putea 
obține astfel, în țară, circa 
90 la sută din totalul colo
ranților folosiți în întreprin
derile noastre ceramice.

succese — l-am întrebat pe șeful de 
echipă.

— Nu este ușor, dar nu este nici 
greu, atunci cînd știi bine ce ai de 
făcut. Și, mai ales, cînd fiecărui om 
din echipă i se repartizează lucrări 
în funcție de pregătirea și răspun
derea Iui profesională. De aseme
nea, totul constă în stimularea „pi- 
voților de bază" ai echipei. E vorba, 
în primul rînd, de aprovizionarea cu 
materiale și unelte, de pregătirea lu
crărilor din vreme, de repartizarea 
oamenilor la punctele de lucru în 
funcție de dificultatea operațiilor 
tehnologice.

Am notat că pregătirea începe cu 
15—20 de minute înainte de pro
gramul fixat, bineînțeles, după ce 
mai întîi se face instructajul pri
vind locul fiecărui om în timpul lu
crului. Un accent foarte important 
se pune în echipă pe respectarea 
disciplinei și fructificarea timpului 
de lucru, stabilit în regulamentul în
treprinderii.

Florea CEAUȘESCU corespondentul „Scînteii"

începutul acestui an, a precizat tov. 
Anton Panait, inginer-șef, cînd din 
lipsa unor materiale și utilaje eram 
puși în situația de a nu putea rea
liza la timp toate lucrările stabilite 
în grafic. S-au făcut intervenții, am 
trimis și delegați după materiale și 
am ieșit din încurcătură.

— Cum ați soluționat problema di
ficilă a asigurării forței de muncă 
calificată ?

— A fost mai greu, dar am reu
șit. S-au organizat cursuri de cali
ficare la locul de muncă pe șantier 
pentru zidari, betoniști, lăcătuși, fie
rari, în funcție de necesarul de ca
dre calificate din meseria respectivă, 
în construcții, datorită specificului 
de muncă, sînt perioade de timp cînd 
se cere un număr mai mare de con
structori — adică atunci cînd toate 
lucrările sînt în toi — iar la în
ceput și spre sfîrșitul unor lucrări 
este nevoie de un număr mai mic 
de oameni. Cam așa. se explică, me
canismul fluctuației forței de mun- 
că. Pentru a permanentiza oamenii, 
îndeosebi cei calificați, în momen
tul cînd nu avem de lucru în mod

continuu, ne în
țelegem cu alte 
șantiere din ca
drul întreprinde
rii sau din alte 
locuri și trimitem 
echipe complete 
de constructori să 
lucreze acolo o 
perioadă de timp, 
în felul acesta a- 
sigurăm mult do
rita continuitate. 
în permanentiza
rea constructori
lor și nu este ne

voie să facem mereu angajări de 
oameni și desfaceri de contrac
te. Dovada ? Din circa 1 000 de oa
meni, cît lucrează la noi pe șantier, 
70 la sută sînt permanenți. cu o ve
chime de 4 pînă la 7 ani.

— în ce mod se face încadrarea 
noilor sau tinerilor constructori în 
ritmul viu de lucru pe șantier ?

— Acești oameni sînt repartizați în 
echipele existente. Procedeul are o 
importanță deosebită. Șefii de ■ echi
pă cunosc bine ce au de făcut, știu 
„ce poate" fiecare lucrător din e- 
chipă și îi dau un ajutor mai sub
stanțial. Mai înainte, avînd puțină 
experiență în această muncă, atunci 
cînd angajam oameni, constituiam e- 
chipe noi, iar cînd reduceam activi
tatea le desființam, 
că ne aducea mari 
cum acest procedeu 
tilizat. Concomitent, 
cent deosebit pe întărirea discipli
nei în muncă și respectarea cu stric
tețe a programului de lucru. De pil
dă, Alecu Aron este unul dintre șe
fii de echipă care obțin rezultate 
dintre cele mai bune lună de lună.

Cum reușești să obții aceste

celor de „luptă cu timpul" în fa
voarea investițiilor. Ei au terminat 
în mod exemplar lucrările combina
tului de creștere și îngrășare a por
cilor „Modelul" de la Călărași, cu 6 
luni mai devreme.

Tot în această localitate, colecti
vul aceleiași întreprinderi a început 
în trimestrul doi al anului 1966 con
struirea întreprinderii de prefabri
cate din beton, cu termen de dare 
în exploatare — 31 decembrie a. c. 
Harnicii constructori s-au angajat 
să termine lucrările cu 
mai 
lit 
plin 
lor. 
loric _ _
103 la sută, ceea ce înseamnă 70 la 
sută din prevederile planului pe în
tregul an. Unele lucrări sînt reali
zate cu mult înainte de termenele 
din grafice. Se preconizează că prin
cipalele hale — 1 și 2 — vor fi gata 
cu 4 și 3 luni mai devreme față de 
plan. La prima au și început pro
bele tehnologice. Prin darea în fo
losință înainte de termen a acestui 
obiectiv industrial, 
calculat că se
pot realiza în
plus peste preve
derile 
circa 30 
tuburi 
pentru 
diametru de
mm.

Despre felul 
cum este aplicată 
„tactica și strate
gia optimă" pe 
șantier ne-a vor
bit, pe larg, la în
ceput, tov. ing. 
David Cubleșan, șeful șantierului :

— Este o necesitate de mare im
portanță pentru un conducător de 
șantier să cunoască bine încă de la 
proiectare soluțiile stabilite, să le 
aplice întocmai. Noi așa am proce
dat și socotesc că nu am greșit de
loc. Am avut norocul să dis
punem de o documentație bine în
tocmită. Ca urmare, s-au putut con
tracta și procura din vreme mate
rialele, precum și utilajele tehnolo-, 
gice. Cît de bine am procedat se 
desprinde din faptul că atunci cînd 
s-a deschis șantierul, oficial, noi a- 
veam toate.pregătirile necesare efec
tuate. în felul acesta, am cîștigat 
timp prețios. Dar toate nu repre
zentau decît începutul. A urmat în
tocmirea graficelor, cu termenele de 
execuție mai scurte decît cele din 
normative, și mai ales munca asi
duă pentru respectarea lor riguroa- 

• să, fără nici o amînare. Unde se 
constata o fisură cît de mică în în
călcarea termenelor stabilite în gra
fic, situația se analiza urgent luîn- 
du-se măsuri pe loc de recuperare 
a rămânerilor în urmă.

— Așa s-au petrecut faptele pe la

2—3 luni 
înainte de termenul stabi- 

și faptele dovedesc pe de- 
temeinicia angajamentelor 

Pe primul semestru, planul va- 
a fost realizat în proporție de

Constructorii de pe șantierul 
Uzinei dc aluminiu din Slatina 
an executat aproape 70 la sută 
din volumul lucrărilor de con- 
structii-montaj prevăzute pen
tru extinderea uzinei. Avînd a- 
sigurată documentația, instala
țiile și materialele pentru noile 
capacități, ei au reușit să men
țină avansul de trei luni și ju
mătate, acumulat în acest an. 
în cadrul secției a 3-a de elec
troliză s-a executat albia în 
care va fi produs aluminiul la 
aproape jumătate din numărul 
cuvelor si s-au montat toate 
scheletele metalice ale podurilor 
agregat. La unul din capetele 
halei, unde se lucrează la extin
derea capacității initial proiec
tate a secției, cu încă 12 cuve 
de electroliză, au fost turnate 
toate fundațiile pentru stîlpii de 
susținere. în ritm intens se des
fășoară construcția noului cup
tor dc coacere a anozilor și a 
turnătoriei.
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(Urmare din pag. I)

Ascensiunea

de la mina Cavnic

zinte, spccint, cîteva dintre avantajele 
metodei: eliminarea totală a trans
portului de minereu și a lucrărilor de 
rambleere în abataje, reducerea efec-

Coborîm apoi cu colivia pînă la 
orizontul zero, unde îl întîlnim pe 
tov. Simion Danciu, șeful sectorului 
de înaintări geologice. Cele șapte e-

harnicului colectiv

Intr-unui din laboratoarele Institutului de studii ji cercetări hidrotehnice din Capitală
Foto : Gh. Vintilă

M. V. CERCHEZ 
I. S. COMANESCU ingineri tehnologi la întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcfii București-Mil itari

(Agerpres)

experienței 
înaintate

CAPRA
animal pe cale

La Caransebeș a intrat în funefiune 
bloc automat de linie de tip dispecer 
cuprinsul regionalei C.F.R. Timișoara, 
vită de numai unul sau doi operatori, insta
lația asigură dirijarea tuturor trenurilor care 
circulă pe seefiunea Orșova-Caransebeș, pre- 
luînd activitatea de mișcare a transportului 
din toate stat.iile C.F.R. cuprinse pe această 
linie.

Dispecerul automat de la Caransebeș comple
tează seria instalafiilor automate de dirijare a 
trenurilor, cu care au fost echipate în ultimii 
ani principalele noduri de cale ferată din- Ba
nat. Paralel, rețeaua feroviară din această re
giune a fost reînnoită pe sute de km cu linii 
principale-- și secundare, ceea ce a permis 
sporirea tonajului treniîilor și, prin aceasta, 
a capacității de transport

de dispariție?

(Agerpres)

Din cele mai îndepărtate timpuri, 
' creșterea caprelor a constituit o înde

letnicire bine reprezentată pe melea
gurile țării noastre. Explicația trebuie 
căutată în avantajele mari pe care le 
oferă creșterea acestei specii de ani
male. Este vorba, în primul rînd, de 
„pretențiile" reduse ale caprelor — în 
comparație cu alte specii — față de 
condițiile de îngrijire și furajare. Este 
știut că în hrana lor de bază, atît în 
timpul iernii cît și în celelalte ano
timpuri, intră iarba, fînul și 
frunzele. La aceasta se adaugă fap
tul că laptele de capră constituie 
unul din alimentele prețioase, fiind 
foarte bogat în substanțe proteice, vi
tamine, 
un litru 
grăsimi, 
ține un 
întîmplător, în vindecarea tusei con
vulsive la copii se folosea și se mai 
folosește încă laptele de capră fiert 

clocot. De asemenea, din laptele 
capră se pot prepara brînzeturi 
calitate superioară, care în trecut, 
unele locuri erau renumite și se 

cumpărau cu prețuri superioare, fiind 
mult apreciate de către consumatori.

Avantajele creșterii acestor animale 
nu se rezumă la atît. De la o ca
pră bună se obține zilnic tot atîta 
lapte cît de la o vacă slabă ; caprele 
se înmulțesc ușor, dînd în majoritatea 
cazurilor cîte doi produși. Crescătorii 
obțin însemnate venituri prin valo
rificarea cărnii, dar mai ales a pieilor 
și părului. Mulți știu că din piele de 
capră bine tăbăcită se confecționează 
haine de cea mai bună calitate, iar

și în mina noastră importante rezerve 
în acest domeniu. Valorificarea lor, 
prin eliminarea golurilor de produc
ție, evitarea strangulărilor și opririlor 
nejustificate în subteran, sectorizarea 
rețelei de apă și aer comprimat, mai 
buna organizare a locurilor de muncă 
ș.a. a contribuit în mod nemijlocit la 
sporirea fondului de timp afectat ex
clusiv producției, recucerindu-se ast
fel 72,2 minute/om/schimb. Pe această 
bază, productivitatea muncii va spori 
în anul curent cu 7,2 la sută.

Dar nu numai atît. La Cavnic, uni
tate „etalon" a Ministerului Minelor în 
acțiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, s-au pus în mișcare 
și alte posibilități de creștere a produc
tivității muncii. Aflăm că 96,5 la sută 
din minereul livrat uzinelor de prepa
rare este excavat și extras prin metode 
de înaltă productivitate. în sectorul I, 
unde ne-am oprit din nou, am văzut 
la lucru brigada minerului Constantin 
Teșu. Buna pregătire a oamenilor din 
echipă, experiența acumulată de-a 
lungul anilor le-au permis să aplice 
aici metoda de exploatare cu înma
gazinam a minereului. Comparativ cu 
metoda folosită în trecut, volumul 
producției pe unitate de timp este în 
prezent de peste trei ori mai mare. 
Șeful de brigadă a ținut să ne pre-

tivului cu un om pe fiecare post și 
echipă, diminuarea substanțială a 
efortului fizic. Ca rezultat al organi
zării superioare a producției, brigada 
a obținut o productivitate de 15 tone/ 
post, față de 6,84 tone cît este media 
pe întreaga mină.

chipe de sub conducerea sa lucrează 
la deschiderea și „atacarea" unui nou 
filon. înainte de a ajunge aici, am 
aflat că producția minei Cavnic va 
spori considerabil în actualul cinci
nal. Asigurarea acestui spor depinde 
în mare măsură de realizările actuale

ale minerilor din sectorul investiții, a- 
devărați deschizători de drumuri în 
subteran.

— Cunoscînd acest lucru — a ținut 
să precizeze șeful sectorului — ne 
străduim, pe cît posibil, să fim mereu 
cu un pas înaintea producției. în pri
mul semestru, sectorul investiții a rea
lizat 58,7 la sută din planul anual la 
lucrările geologice. Am depășit, de 
asemenea, cu 15,3 m 1 de galerii pla
nul pe luna iulie. împreună cu cele
lalte lucrări de pregătire, cu măsurile 
tehnico-organizatorice care se vor lua 
pe parcurs, stadiul actual al lucrărilor 
de deschidere asigură premisele rea
lizării integrale a planului dc pro
ducție în viitor — menținerea ridicată 
a gradului de normalitate a zăcămîn- 
tului pe întregul cincinal.

...Cînd am ajuns la Cavnic, cineva 
mi-a spus: ‘ „Trebuie să cobori în 
adîncuri, să vezi cum este smuls mun
telui fiecare metru de rocă, pentru a 
înțelege de cîtă pricepere este nevoie 
în munca de miner". Jos, pe orizon
turile inferioare, am dat prețul veri
tabil acestor vorbe. Am ieșit Ia supra
față cu convingerea deplină că dis
tincțiile amintite sînt, într-adevăr, un 
elogiu binemeritat pentru hărnicia, 
perseverența și spiritul gospodăreso 
ale minerilor de la Cavnic. Sînt, tot
odată, un stimulent puternic în ascen
siunea continuă, spre noi realizări, a 
colectivului.

părul se utilizează la fabricarea unor 
țesături fine și foarte rezistente.

Trebuie spus că, cu toate aceste 
avantaje, în unele locuri se constată 
un regres sensibil al numărului de 
capre. In regiunea Argeș, de exemplu, 
în 1938 existau 36 000 caprine. Pînă 
în 1948 numărul acestora s-a dublat. 
Explicația trebuie căutată în faptul 
că în acest interval, caracterizat prin 
ani de război și refacere a economiei 
țării, caprele au compensat cel mai 
hine animalele mari, tocmai pentru 
că se cresc fără mari pretenții. După 
1948 însă, a început să se producă o 
diminuare neașteptată a efectivului de 
capre, ajungînd în 1960 la numai 
48 000 capete. Este adevărat că ul
terior s-a înregistrat o anumită creș
tere, totuși față de posibilități numă
rul caprelor care se cresc este 
încă mic. în comune cu tradiție 
în creșterea caprelor se observă o a- 
bandonare totală a acestor animale. In 
comuna Negrești, raionul Găești, se 
creșteau în trecut mii de capre, iar 
țăranii obțineau din valorificarea lor 
sau a produselor obținute venituri în
semnate. Astăzi la Negrești se cresc 
puține capre. Membrii cooperativei a- 
gricole de aci vorbesc cu regret de 
abandonarea acestei ocupații. O situa
ție asemănătoare există și în alte co
mune. Cum se explică acest regres ?

De la început trebuie arătat că nu 
este vorba de vreo epizootie, care ar 
fi decimat efectivele. Adevărata cauză 
a acestei stări de lucruri este „goana" 
după piei — foarte căutate la confec
ționarea hainelor. In acest scop au 
fost sacrificate, cu și fără rost, un 
mare număr de animale, diminuin- 
du-se turmele. Această tendință de 
valorificare nerațională a caprelor 
pentru piei mai persistă încă. Ar fi 
bine ca ea să fie limitată sau chiar 
lichidată acolo unde cerințele o im
pun.

Din discuțiile cu crescătorii a rezul
tat că o influență negativă asupra 
sporirii efectivelor de capre a avut-o 
și concepția unor cadre cu munci rle 
răspundere din agricultură, potrivit 
căreia aceste animale, într-adevăr di-z 
ficile, ar constitui un dușman înverșu
nat al plantațiilor de pomi și pădu
rilor tinere. Lucrurile nu trebuie pri
vite chiar atît de negru. Cu atenție 
și spirit gospodăresc, respectiv prin 
pășunarea caprelor în turme păzite și 
dirijarea lor spre zone de vegetație 
care nu au nimic de suferit, planta
țiile și pădurile tinere pot fi prote
jate.

Tradiția, condițiile pedoclimatice 
favorabile constituie o garanție certă 
a posibilităților mari pe care le avem 
atît în regiunea Argeș, cît și în alte 
regiuni din țară, în direcția sporirii 
efectivelor de capre. Este și timpul 
și este și necesar să valorificăm su
perior, deplin, aceste posibilități. Cîș- 
tigul va fi deosebit atît pentru pro
ducători, cît și pentru economia na
țională. Se vor obține, cu cheltuieli 
reduse, mari cantități de lapte, car
ne, piei Și păr, mult solicitate pe plan 
intern și extem.

Ing. Ion BUDACentrul regional de reproducția și selecție o animalelor Ștefâ- nești, regiunea Argoș
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Cind și cum să înceapă reducerea 
duratei învățămîntului superior
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SUPERIOR

95 de ani de la nașterea lui Traian Vuia

Un strălucit pionier 
al aviației moderne7

acad. Elie CARAFOLl

După părerea mea, învă- 
țămîntul superior de toate 
specialitățile are menirea să 
asigure studenților cunoștin
țele fundamentale dintr-un 
anumit domeniu mai larg 
de specialitate, care să le 
permită după absolvire să 
se încadreze în producție, 
cercetare, proiectare, învă- 
țămînt etc., urmînd ca ulte
rior, după ce se stabilesc la 
locurile de muncă, să se 
organizeze cursuri postuni
versitare de specializare. în 
aceste condiții s-ar putea 
reduce durata întregului în- 
vățămînt superior cu un an, 
față de durata actuală. A- 
cest mod de rezolvare îl

Petre BURLOIU,director adjunct al Direcției culturâ-sânâtata din Comitetul de Stat al Planificării
consider mai practic și mult 
mai economic decît cel exis
tent și chiar decît reducerea 
diferențiată propusă în stu
diu.

Din studiu nu rezultă de 
cînd se vor aplica duratele 
reduse care se preconizează. 
Asupra alegerii momentului 
reducerii duratei de școlari
zare, fie la specialitățile pre
văzute în studiu, fie la în
tregul învățămînt superior,

18,00 — La ordinea zilei. Organizarea științifică a 
producției și a muncii.

18,20 — Mult e dulce și frumoasă. Emisiune de 
limbă română.

18.50 — Pentru oopii : Filmul „GIză mică, guri
cască".

19,00 — Studioul pionierilor. „Tabere pionierești 
pe harta țării".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Film serial : Ivanhoe.
20.30 — Interpreți de muzică populară româ

nească.
20,45 — Studioul mic. „Pașii" de Iile Păunesou.
21.30 — Teleglob : Un oraș numit Copenhaga.
21,55 — De la Giotto la Brânouși. Emisiunea a 

XVIII-a. Peisajul flamand. Prezintă Ion 
Frunzetti.

22,15 — Muzică ușoară italiană... pe 16 mm.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

aș vrea să menționez urmă
toarele : Actuala durată de 
5 ani a fost stabilită în ve
derea ridicării nivelului ca
litativ al învățămîntului su
perior, în condițiile în care 
învățămîntul de cultură ge
nerală avea durata de 11 
ani, iar studenții efectuau 
și pregătirea militară în 
timpul anilor de studii. în 
condițiile în care învățămîn- 
tul de cultură generală are 
durata de 12 ani, iar servi
ciul militar urmează să se 
efectueze după absolvire, 
durata de școlarizare în în
treg învățămîntul superior 
poate fi într-adevăr revizui
tă în sensul reducerii ei. 
Problema care se ridică 
este: începînd de cînd să 
se facă această reducere ? 
Prima promoție de absol
venți cu 12 ani va fi în 
anul 1969. în anul 1967 am 
avut ultima promoție cu 11 
ani, iar în anul 1968 nu vom 
avea absolvenți, din care 
cauză vor fi primiți în în
vățămîntul superior candi
dați din promoțiile anterioa
re, din cei respinși la con
cursurile de admitere din 
anii precedenți. Cu astfel de 
studenți nu cred că ar fi 
indicat să se treacă la du
rate mai scurte de școlari
zare. De aceea, propun ca 
reducerea dnratelor de șco-

larizare să se aplice pentru 
întreg învățămîntul superior, 
începînd cu anul școlar 
1969—1970, adică o dată cu 
intrarea în facultăți a primei 
promoții de absolvenți cu 12 
ani. Trecerea la durate mai 
scurte de școlarizare necesi
tă desigur o pregătire a con
dițiilor respective și anume 
întocmirea unor planuri de 
învățămînt și programe, co
relate cu programele școlii 
de 12 ani, precum și re
structurarea cursurilor pe 
baza acestora. Aceste opera
ții necesită timp relativ în
delungat pentru a se evita 
modificări ulterioare repeta
te. De aceea sînt de părere 
că trecerea imediată la re
ducerile propuse nu s-ar pu
tea face decît cu serioase 
prejudicii calitative.

Reducerea duratei de șco
larizare ridică, de asemenea, 
problema folosirii mai inten
se a timpului de studiu. In 
actualele planuri de învăță- 
mînt există unele perioade 
de timp care ar putea fi fo
losite mai bine ; de exemplu, 
pentru sesiunea de examene 
din ianuarie se întrerupe în
vățămîntul 2—8 săptămîni 
în fiecare an, iar după aceea 
studenții intră în vacanță; 
eu propun ca sesiunea din 
iarnă să nu mai aibă carac
ter obligatoriu, ci facultativ. 
Prezentîndu-se la examene 
numai studenții care vor, 
s-ar putea cîștiga circa 2 
luni pe toată durata de șco
larizare, urmînd ca sesiuni 
obligatorii să rămînă cele 
din iunie și septembrie.

=
E

s

1

cinema
rcawaasvea

O AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru eoran pa
noramic : PATRIA (completare Permanente) — 
9; 12; 15; 18; 21.e CĂLĂTORIA FANTASTICĂ — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2 073 — orele 
17,45 și seria 2 072 — orele 20,30), REPUBLICA — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15; 21,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,15 (la ambele completarea Io, Mircea 
Voievod), FESTIVAL (completare Tutunul) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 19,45; 22.0 SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA ASTA ! : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA 
DOINA — 20 (Ia .ambele completarea Mîinile picto
rului), GRĂDINA' CAPITOL (completare Vizite 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
București) — 19,45.e CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — 
cinemascop : BUCUREȘTI (completare Tînjeaua) —
— 9; 11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, FEROVIAR —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21; EXCELSIOR — 9,45; 
12,15; 15; 17,45; 20,15, MELODIA — 8,30; 11; 13,30;
16,15; 18,45; 21 (la toate trei cinematografele comple
tarea Mărășești 1917—1967), GLORIA (completare 
Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20/45.
O PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : CAPITOL 
(completare Tutunul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
GRIVIȚA (completare Oameni deasupra orașului)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.0 CANALIILE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FLOREASCA (completare Tutunul) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20 (la ambele completarea Orizont științific nr. 
6/1967).0 TATA, MAMA, BONA ȘI EU : CINEMATECA — 
10, 12; 14; 16,30; 18,45; 21.O CAUZE DREPTE — 9,30; 15; 18; 20,45; OLIVER 
TWIST — 12,15; CENTRAL (completare Omagiu 
teatrului românesc la 150 de ani de la primul 
spectacol în limba română).O OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop : LU
MINA (completare Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45.0 ASTA-I TOT CE S-A ÎNTIMPLAT : UNION — 
15,30; 20,30.0 PROGRAM DE FILME DE ANIMAȚIE : UNION
— 18.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
« CHEMAȚI-L PE MARTIN !: DOINA (completare 
Dacă o iubești) — 11,30.0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: DOINA — 13,45; 16;
18 30 ’ 21e’ VULCANUL INTERZIS — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 7/1967 — MĂRĂȘEȘTI 1917—1967 : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.o COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinema
scop • GIULEȘTI (completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Consfă
tuirea pe tară a lucrătorilor din industria chimica) 
7 ȘAPTE BĂIEȚl’și O ȘTRENGĂRITĂ - cine
mascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOĂRE 10, 16, 
18,15; 20,30, COTROCENI — 15,30; 18; 20,30 (la am
bele completarea Consfătuirea pe țară a lucratori
lor din industria chimică).0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : DACIA 
(completare E mai bine așa ?) - 8,30-20,30 în con
tinuare. _ . _TT„„__,T« PRINTRE VULTURI — cinemascop : BUZEȘTI
— 15,30; 18; la grădină — 20,30, FERENTARI (com
pletare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30.O COMISARUL X — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Tutunul) - 16; 18,15; la grădină - 20,30 
AURORA (completare Dacă treci podul Ponoarelor)
- 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; la grădină - 20.0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN — 
cinemascop: UNIREA — 16;
o LUPOAICA — cinemascop : MOȘILOR — 15,30; 
18© MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : PA
CEA (completare Strănutul) 16; 18; 20.o PERETELE VRĂJITOARELOR : COLENTINA — 
15,45; 18,15. t , „„xt'twa0 VALURILE DUNĂRII — cinemascop : GRADINA 
VITAN _  20.
• ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA 
UNIREA — 20, GRĂDINA MOȘILOR — 20,30.0 ROBII : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
e PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : DRUMUL SĂRII (completare Gustav în
alarmă) — 15; 17,30; 20.

Sugestii pentru 
selecția viitorilor 
cercetători

Dr. Ștefan ȘANDOR,
șef de sector la Centrul de embriologie din Timișoara al Academiei Republicii Socialiste România

Una din măsurile importante și interesante, preconizate 
în studiu, este îndreptarea — prin selecție — a unui 
număr de studenți ai universităților spre cariera de cerce
tare științifică. Cred că aplicarea justă și bine gîndită a 
acestei prevederi ar ușura în mare măsură una din pro
blemele de bază ale dezvoltării cercetării științifice în țara 
noastră: afluența cadrelor tinere spre diferitele domenii 
de cercetare aplicativă și fundamentală. Intr-adevăr, apti
tudinile necesare cercetării pot fi depistate după trei ani |
de studii, mai ales dacă se realizează contactul strîns din
tre cadrele didactice și studenți, preconizat și în studiu. g
După aceasta, în cursul anului IV și al celor 6 luni care |
s-ar adăuga, studentul viitor cercetător trebuie să aibă po
sibilitatea ca, pe lîngă pregătirea de bază, să facă cunoș
tință cu unele probleme fundamentale ale teoriei și prac
ticii cercetării în general și ale specialității alese în special. 
Acest lucru se poate realiza numai printr-un contact ne
mijlocit cu „atmosfera" de cercetare, fie în cadrul unui 
centru preconizat în studiu, fie în cadrul altor unități de 
cercetare (ale Academiei sau departamentale). După pă- j
rerea mea, una din căile practice de realizare a acestui 
deziderat ar fi crearea unor posibilități de lucru (chiar re
tribuite) pentru studenții-viitori cercetători atît în cadrul g
institutelor de învățămînt superior cît și în alte unități de 
cercetare. Studenții în cauză ar petrece un timp limitat 
(pentru a nu prejudicia pregătirea de bază), în laboratoa
re, unde s-ar introduce treptat în „atmosfera" mai sus 
menționată și ar fi supuși și unei verificări competente. |
Cred că astfel, în multe din cazuri, la sfîrșitul școlarizării, 
unitățile noastre de cercetare — dintre care multe duc o 
lipsă acută de cadre tinere — ar putea conta pe elemente |
valoroase, apte și hotărîte să se dedice cercetării. g

în concluzie, propun ca : 1) să se creeze posibilități de 
lucru (retribuite) în cadrul institutelor de învățămînt su
perior, în cadrul unităților Academiei și în alte unități 
de cercetare, pentru studenții profilați spre cercetare, cu g
scop de aclimatizare și verificare ; 2) să se extindă profi
larea finală spre cercetare și la celelalte domenii ale învă- =
țămîntului superior (tehnic, agronomic, medical, artistic). g

Media de la bacalaureat nu 
concludentă pentru admit

Apariția studiului privind dezvoltarea 
învățămîntului superior a ocazionat — după 
cum era și firesc — un viu interes și în rân
dul nostru, al părinților, care avem copii la 
vîrsta intrării în facultate. Urmărind opiniile 
unor cadre din învățămîntul superior, am re
marcat că problema care mă frămîntă pe 
mine ca mamă și anume, justețea sau nejus- 
tețea luării în considerare la admiterea în 
facultate a mediei de la bacalaureat, este 
considerată ca o problemă majoră în an
samblul măsurilor oe se dezbat.

Urmărind promoția absolvenților de liceu 
a acestui an, am observat unele a- 
nomalii care cred că se manifestă și 
în alte părți, constituind argumente 
în favoarea relativității mediei de ba
calaureat în procesul de selecționare a 
tinerilor. Tineri care, pe parcursul lioeului,

Lidia IUBAȘ,șefâ de birou la Sfatul popular al orașului Fâgdraș
au avut înclinații deosebite la unele dis
cipline, cînd s-au prezentat la concursul de 
admitere în specialitățile pentru care ma
nifestau interes, s-au văzut în imposibilitatea 
de a fi admiși pentru motivul că unii colegi 
de-ai lor, deși obținuseră note mai mici, au 
fost totuși favorizați de media mai bună de 
la bacalaureat. Pe de altă parte, nu puține 
au fost cazurile cînd absolvenți cu medii 
mari la bacalaureat au fost totuși respinși 
la admiterea în facultate, și încă de la 
probele scrise.

Mai trebuie avut în vedere că bacalaurea
tul a fost, pînă de ourînd, primul contact al 
elevilor cu o comisie de examinare străină. 
Apoi, să nu uităm că, așa oum pe 
bună dreptate se remarca într-o recentă in
tervenție din paginile ziarului „Scînteia", nu 
există încă un sistem unitar de exigență în 
notarea elevilor. De aceea, nu găsesc just 
ca media acestui examen să determine 
profesiunea și desfășurarea întregii activități 

viitoare a unui tînăr, și propun să se re
nunțe Ia considerarea mediei de la baca
laureat la admiterea în facultate, ca fiind 
neconcludentă și lipsită de finalitate pozi
tivă. Cred că ar trebui, poate, mai curînd 
luate în considerație notele din ultimii ani 
de liceu obținute la disciplinele înrudite cu 
specialitatea la care se prezintă pentru exa
men viitorul student.

Aviația reprezintă unul dintre do
meniile ale căror începuturi sînt 
strîns legate de numele unor savanti 
și tehnicieni români de înalt presti
giu, ca Aurel Vlaicu. I-Ienri Coandă ; 
în rîndul acestora strălucește viu si 
numele lui Traian Vuia, realizatorul 
primului zbor mecanic complet, prin 
mijloacele de bord ale avionului pe 
care el însusi l-a conceput șl con
struit. Viata șl activitatea lui Traian 
Vuia, talentat fiu al poporului nos
tru, pasionat de problemele tehnicii, 
mai ales ale aeronauticii, constituie 
un exemplu viu de abnegație, de lup
tă dîrză pentru progresul științei.

Născut într-o familie de țărani să
raci din comuna Surducul Mic, de 
lîngă Făgetul Banatului, la 17 august 
1872, el nutrea încă de pe băncile 
școlii ideea de a zbura „de-adevăra- 
telea". Ingineri și constructori re- 
numițl ai vremii își îndreptau în 
principal atenția către balonul 
dirijabil, pe care multi îl credeau 
mijlocul de zbor al viitorului. Abia 
zborul fraților Wright (17 decembrie 
1903), efectuat prin catapultare sau 
cu ajutorul planului înclinat, i-a fă
cut pe unii tehnicieni și constructori 
să-și pună problema posibilității rea
le de a pluti prin aer cu un aparat 
mai greu decît aerul. Se Imaginau 
fel de fel de sisteme de lansare — 
nu se întrevedea bine modul în 
care mașina de zburat trebuia echi
pată — care sporeau mai mult difi
cultățile decolării. Căci pe atunci, 
decolarea ridica dificultăți chiar mai 
mari decît însuși zborul avionului. 
Trebuia să fie găsită o soluție, un 
mijloc nou, menit să elibereze avio
nul de aservirea totală față de mij
loacele de lansare de pe pămînt, iar 
această problemă a fost strălucit so
luționată de imaginația creatoare a 
românului Traian Vuia.

După ce-și ia cu distincție baca
laureatul la Lugoj, Vuia părăsește 
Banatul natal și ajunge la Budapes
ta pentru a studia ingineria mecani
că. dar studiul nu-i dădea răgaz să-și 
cîștige în paralel existenta, așa că 
s-a văzut silit — cu toată pasiunea 
și înclinația lui pentru tehnică — să 
urmeze cursurile facultății de drept, 
pe care le termină cu „magna cum 
laude". Paralel el se preocupă și 
studiază și problemele mecanicii șl 
concepe un aparat de zburat cu care 
ajunge, după cîțiva ani. la Paris, pe 
atunci atracția irezistibilă a inven
tatorilor. Unul dintre meritele lui 
inegalabile este acela că chiar șl 
atunci cînd zborul independent al 
unei „mașini" mai grele decît aerul 
părea încă o fantezie, cl ajunsese la 
convingerea acestei posibilități emi
tted chiar ideea fermă că zborul 
poate fi realizat cu succes desăvîrșit 
numai folosind un aparat mai greu 
decît aerul. Această îndrăzneață pre
viziune este demonstrată de Vuia cu 
argumente științifice în memoriul 
prezentat Academiei de Științe din 
Paris la 16 februarie 1903. Cu intui
ția lui uimitoare, Traian Vuia a fost 
acela care a sintetizat pentru prima 
oară, în același memoriu. soluția 
problemei integrale a zborului de 
acest gen, rularea pe pămînt, deco
larea, zborul în aer și aterizarea, ca 
etape realizate cu ajutorul mijloa
celor aflate la bordul avionului — 
motorul și trenul de aterizai. Mai 
mult, soluția este prezentată într-o 
fază înaintată, concretizată., ingine
rul român elaborînd și proiectul u- 
nui asemenea aparat.

Suprasolicitată de succesele obți
nute în zborul dirijabilelor. Acade
mia de Stiinte din Paris nu ia însă 
în considerare posibilitatea reală a 
zborului avioanelor mai grele decît 
aerul ; atunci Vuia se decide să de
monstreze cu orice sacrificiu juste
țea previziunii și proiectului său. 
înconjurat cu căldură de prietenii 
din tară, care l-au încurajat și aju
tat strîngîndu-i și fonduri pentru 
construcția mașinii. Vuia lucrează 
cot la cot în atelier cu mecanicii 
francezi pentru realizarea aparatu
lui imaginat de el. Vuia face marea

încercare echipîndu-și aparatul cu 
un motor de automobil la care a a- 
dus modificări radicale, cu un tren 
de aterizare alcătuit din patru roti 
de cauciuc și amortizoare pentru 
absorbirea șocurilor, aripile avînd 
forma unui liliac și putîndu-se plia 
în timpul zborului. La 18 martie 
1906, la Montesson. lîngă Paris, apa
ratul pilotat de el a rulat pe pă
mînt pc cele patru roți, s-a ridicat 
Ia cca 1 m înălțime, a parcurs 12 nț 
in aer și a aterizat, dovedind magis
tral posibilitatea zborului numai cu 
mijloacele proprii ale avionului.

Cu toată reușita, confirmată și de 
numeroșii cronicari francezi care au 
consemnat acest moment epocal din 
istoria tehnicii aeronautice, a tehni
cii în general (în special articolele 
din revista „L’Aârophile"), absenta 
unei comisii oficiale la fata locului, 
modestia inventatorului, linsa mijloa
celor materiale necesare în astfel de 
împrejurări pentru încercări multiple 
și complexe, a făcut ca prioritatea 
meritată să nu-i fie conferită oficial 
Iul Vuia. Ea a revenit lui Santos- 
Dumont. milionar brazilian care 
zboară abia în decembrie 1906, după 
ce adoptase în prealabil sistemul de 
tren de aterizaj al lui Vuia.

Totuși, faptele reale au fost bine 
Înregistrate de publicații autorizate, 
care au închinat pagini elogioase 
realizării lui Vuia; în acest sens, 
vom menționa ultima carte de isto
rie a aviației „L’homme. l’Air et 
l’Espace" de Ch. Dolfuss, H. Beau- 
bois și C. Rougeron apărută în 1965 
la Paris, unde se consemnează tex
tual : „Vuia a studiat si realizat în
tre 1903 și 1906 un aeroplan format 
din aripi monoplane pliabile susți
nut de o solidă piramidă de tuburi 
de otel și un șasiu pe patru roți... 
la 18 martie 1906, la Montesson. Vuia 
a efectuat, pe teren plat, un salt de 
12 m lungime. Alte decolaje s-au 
realizat la Issy în Iulie și octombrie, 
dînd rezultate similare. Cel mai in
teresant a fost zborul de 14 m cu o 
înălțare de 2,50 m realizat la 18 au
gust 1906".

Deși mîhnit de faptul că priorita
tea zborului mecanic integral hu-i 
fusese atribuită oficial. Vuia conti
nuă să aducă îmbunătățiri aparatu
lui, descoperind pe parcurs alte' idei 
tehnice și aplicații utile. Astfel, el a 
avut importante contribuții în con
strucția elicopterelor, iar încercările 
de realizare a unui motor de avion 
cît mai adecvat, l-au condus la o 
altă mare creație tehnică : generato
rul de abur cu ardere catalitică, așa- 
numitul „cazan Vuia". Acesta și-a 
găsit multiple aplicații în industrie, 
atît datorită randamentului său ridi
cat, cît și prețului de cost scăzut.

Manifestînd recunoștință pentru 
sprijinul primit din partea poporu
lui francez. în mijlocul căruia și-a 
desfășurat activitatea sa creatoare, 
Traian Vuia participă la toate dure
rile Franței, înscriindu-se printre 
primii, în anii celui de-al doilea 
război mondial, în rîndurile „Rezis
tenței" franceze. El însă nu și-a uitat 
nici o clipă tara natală, a tinut me
reu legătura cu ea prin compatrio- 
ții care veneau să-l viziteze și căro
ra le împărtășea din experiența sa. 
întors în țară, el a fost înconjurat 
de toată stima și căldura.

Realizările acestui ilustru înaintaș, 
— care s-a stins din viată la Bucu
rești, în anul 1950 — personalitate 
înzestrată cu originală intuiție știin
țifică și o gîndire profundă, cu tena- 
citate, modestie și integritate, au a- 
vut și au o influentă covîrșitoare a- 
supra generațiilor tinere de tehni
cieni, ingineri și oameni de știință, 
contribuind la emanciparea si avîn- 
tul tehnicii românești și creînd tra
diția noastră în aviație.

Urmînd pilda acestor mari deschi
zători de drumuri, ne revine sarcina 
de onoare de a îmbogăți moștenirea 
pe care ne-au lăsat-o prin realizări 
de valoare, spre propășirea și stră
lucirea patriei — România socialistă.

Conștiința importanței și 
valorii patrimoniului artis
tic național a determinat 
încă de la mijlocul secolului 
trecut inițierea campaniilor 
de cercetări și a studiilor 
de istoria artei românești. Li 
s-au adăugat în prima jumă
tate a secolului nostru con
tribuții din ce în ce mai 
sistematice și mai substan
țiale, care au ajuns să con
stituie aproape o tradiție și 
care au luminat și pus în 
valoare multe din aspectele 
majore ale creației artistice 
a poporului nostru.

în ultimele două decenii 
posibilitățile de studiere în 
acest domeniu au sporit con
siderabil. A fost creat Insti
tutul de istoria artei al A- 
cademiei. Numeroase muzee 
de artă, în frunte cu cel 
din București, achiziționea
ză, conservă și expun, în 
condiții mai bune decît ori- 
cînd înainte, operele artiști
lor români și operele de 
artă străine existente în țara 
noastră. Mari expoziții re
trospective, tot mai bine 
organizate, și nu numai de 
Muzeul de artă din Bucu
rești ci, iată, și de muzee 
regionale, cel din Constan
ța, de pildă, permit mai 
buna și mai completa apre
ciere a contribuției aduse 
culturii naționale de unii 
dintre cei mai valoroși ar
tiști ai noștri. Cercetarea 
vechilor monumente de artă 
a făcut progrese conside
rabile. Sînt întreprinse mari 
studii monografice asupra 
principalilor artiști ai ulti
mului secol : Grigorescu, An- 
dreescu, Luchian. Dispunem 
de un număr — e adevărat 
încă insuficient față de am
ploarea domeniului — de 
cercetători talentați și pa
sionați, capabili să rezolve 
cu autoritate probleme din

cele mai complexe. Ne-am și 
fixat de aceea — poate pre
matur, date fiind multele 
lacune ale dooumentării — 
obiective ambițioase: re
dactarea unor ample sinteze 
ale istoriei dezvoltării artei 
românești, a tratatelor de 
artă populară, de istoria ar
tei în România din cele mai 
vechi timpuri pînă astăzi.

figurarea nuanțată șl diferen
țiată a peisajului artei noas
tre în diferitele ei etape de 
dezvoltare nu va putea fi 
făcută fără intensificarea și 
aprofundarea cercetărilor ce 
se întreprind, deocamdată 
doar sporadic, în direcțiile 
mai sus amintite. Este, de 
asenrienea, necesar să stu
diem aceste fenomene și o

țărilor învecinate. Compa- 
ratismul, întemeiat pe cu
noașterea directă a fenome
nelor ce se cer confruntate, 
s-ar cuveni să-și ocupe și 
în domeniul nostru de acti
vitate un loc mai însemnat 
ca metodă de lucru. Mi se 
pare,, în momentul de față, 
deosebit de necesară extin
derea cercetărilor în dome-

punzătoare a tuturor proble
melor, enunțate doar în rîn
durile de mai sus, este ne
cesară asigurarea unei mai 
largi și mai solide baze do
cumentare în toate direcțiile. 
Ne lipsesc încă, în dome
niul nostru de activitate, a- 
cele corpusuri de documen
te pe care se întemeiază, în 
științele istorice, lucrările

puncte 
de vedere

Mircea POPESCU
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Munca însăși la asemenea 

lucrări de sinteză a eviden
țiat problemele și lipsurile 
existente încă în domeniul 
nostru de cercetare. Sînt cu 
totul insuficiente, chiar pen
tru momente deosebit de 
importante din istoria artei 
românești — secolul XX, de 
pildă — studiile monografi
ce analitice, asupra unor ar
tiști, grupări, tendințe și cu
rente, studiile de sociologie 
a artei. în treacăt fie spus, 
ar trebui într-un fel stăvilită 
tendința de șablonizare și 
tipizare — fie și cantitativă 
— a monografiilor de artiști 
ce se publică, de altfel, în 
număr destul de mare. Con-

aerie întreagă de alte aspec
te ale artei noastre din tre
cut și de astăzi în contextul 
lor european, în cadrul miș
cărilor generale de idei ale 
epocilor respective, tocmai 
pentru a defini cu rigoare 
științifică și cu adevărată 
putere de convingere, depă
șind stadiul de multe ori 
pur declarativ, contribuția 
specifică importantă a po
porului nostru la patrimo
niul artei și culturii univer
sale. In această lumină și cu 
acest scop trebuie adîncită 
studierea relațiilor artei ro
mânești vechi și modeme 
cu arta marilor centre cul
turale ale Europei și cu arta

niul artei universale. Ea ai 
deschide un orizont mai 
larg înseși cercetărilor de 
artă românească, ar asigura 
studierea mai sistematică și 
mai temeinică a patrimoniu
lui de artă universală exis
tent în țară, ar da un pres
tigiu sporit întregii activi
tăți pe care o ducem pe tă- 
rîmul istoriei artei. Pe o a- 
semenea bază s-ar putea în
treprinde, treptat, publica
rea de studii riguroase și de 
cataloage științifice asupra 
operelor de artă universală 
existente la noi și încă deloc 
sau puțin cunoscute peste 
hotare și chiar în țară.

Pentru rezolvarea cores-

de largă sinteză. Publicarea 
sau cel puțin strîngerea sis
tematică a scrisorilor și ma
nuscriselor ce ne interesează, 
a datelor de arhivă, a bi
bliografiilor, a repertoriilor 
și cataloagelor se află încă 
în faza începuturilor. Ale
xandru Odobescu, cu care 
debutează, ca știință, și is
toria artei în România, înce
puse inventarierea tezaure
lor noastre de artă cu mo
numentele vechi din regiu
nile Argeș și Vîlcea. Cu toa
te cercetările numeroase în
treprinse de atunci și mai 
ales în timpul din urmă, 
realizarea unui asemenea 
inventar științific, de interes

național, rămîne încă un de
ziderat.

Este timpul să ridicăm 
monumentelor noastre de 
artă, cu colaborarea tuturor 
specialiștilor și sub condu
cerea unui organ central, a- 
cest modest monument al 
grijii și recunoștinței noas
tre. Atlaselor lingvistice și 
folclorice trebuie să li se 
alăture cît mai repede cu 
putință un atlas sau reper
toriu topografic al monu
mentelor, instrument de lu
cru care va da o bază mult 
mai trainică și mai largă 
tuturor cercetărilor viitoare.

Paralel cu aceasta, aștep
tăm de la muzee să orga
nizeze mai sistematic stu
dierea și publicarea colec
țiilor pe care le posedă. Ori- 
cît s-ar părea de curios, a- 
ceastă acțiune se află și ea, 
în multe cazuri, abia la în
ceputul ei. Cauzele sînt mai 
multe : o fluctuație, care ar 
trebui să înceteze, a opere
lor de artă din patrimoniul 
muzeelor, atragerea muzeo
grafilor în activități prea 
diverse, care-i îndepărtează 
de obiectivele principale ale 
muncii lor etc. Cînd se va 
înțelege mai bine că obiec
tivul principal, esențial, al 
muncii științifice în muzee 
este studierea minuțioasă a 
colecțiilor proprii și publi
carea cataloagelor științifice 
ale acestor colecții, vom 
dispune de noi și importan
te instrumente de lucru, 
care ne lipsesc în momentul 
de față. Asemenea studii și 
publicații vor scoate multe 
muzee diri anonimatul ne
meritat în care se află încă 
și în țară și mai ales în an
samblul vieții muzeografice 
și științifice internaționale.

în legătură cu toate a- 
cestea, mi se pare că în

ființarea, de altfel proiecta
tă, a unui centru național 
de documentare și a unei 
arhive centrale ar putea 
duce la unificarea eforturi
lor dispersate, de multe ori 
paralele și pînă la urmă 
fragmentare, ce se fac în 
prezent în acest domeniu de 
diverse instituții, ar înlesni 
considerabil, sub țoale ra
porturile, munca de cerce
tare și interpretare a artei.

în condițiile în care spe
cialiștii chemați să rezolve 
astfel de probleme sînt încă 
destul de puțini, colaborarea 
cea mai colegială și mai 
susținută este un comanda
ment de prim ordin. N-aș 
putea spune că ea funcțio
nează așa cum ar trebui. 
Sînt numeroase cazurile în 
care cercetătorilor li se res- 
trînge sau chiar interzice 
accesul la colecțiile unor 
muzee, mai ales din regiuni, 
în absența bunăvoinței, o 
reglementare care să ducă 
la lichidarea unor asemenea 
opreliști, profund dăunătoa
re progresului disciplinei 
noastre, se impune. Evident 
însă, nu măsuri de ordin ad
ministrativ, ci instaurarea u- 
nui adevărat și profund spi
rit de colaborare între toate 
instituțiile și toți cercetăto
rii de specialitate, concen
trarea eforturilor asupra 
problemelor fundamentale 
și mai buna coordonare a 
activității ce se desfășoară 
în diverse sectoare, alături 
de lărgirea continuă a posi
bilităților de informare bi
bliografică, de specializare 
în țară și în străinătate a 
cercetătorilor valoroși, sînt 
premisele înfăptuirii, în bu
ne condiții, a numeroaselor 
probleme pe care le au de 
rezolvat istoricii noștri de 
artă.
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR *
llj

EXTERNE AL IRANULUI • •

t

rostite La rafinăria
ÎNOT: La europenele de juniori

oferit de ministrul afacerilor Brazi
externe roman Miercuri dimineața, ministrul

După cum s-a mai anunțat, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu MătiăScu, â dfetlt fnâtți Săăfă un dinetl, în orioatea ministrului afacerilor externe ai iranului, Ardeshir Zahedi,în timpul dineului, cei doi miniștri de externe au rostit toasturi.DUpă ce ă salutat călduros .îh humele guvernului și al său personal pe oaspete și persoanele ce-1 însoțesc, Cornelia Mănescii a spus: Cohtinuînd legăturile trâdiționăle care datează, de peste patru secole, România și Irăhul au statornicit și dezvoltă în prezent o colaborare rodnică și multilaterală.în discursul său la recenta sesiune a Mării Adunări Naționale, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- ■ mân, Nicolae CeâUȘăScii, retori n- du-se la raporturile româno-iranie- iie, arăta : „în ultimii ani, relațiile dintre România și Iran au cunoscut un progres Simțitor. S-au pus bazele colaborării și cooperării în domeniul economic, ceea ce dă relațiilor noastre un Caracter stabil și de perspectivă. Se desfășoară CU succes relațiile de colaborare și în alte domenii ale vieții politice și sociale, în interesul ambelor noastre popoare, cauzei păcii".Prevederile acordurilor încheiate între țările noastre se realizează cu succes. Cresc și se diversifică schimburile economice și tehiiico-științi- fice. Pe măsura dezvoltării economiei celor două țări apar tot mai multe domenii în căre cooperarea reciproc avantajoasă poate să-și găsească cîmp larg de acțiune, des- chizîndu-se astfel noi posibilități de extindere a relațiilor bilaterale.O însemnătate deosebită în dezvoltarea relațiilor româno-iraniene ai avut-o vizita Majestății Sale Imperiale, Șahinșahul Aryamehr, în Republica Socialistă România, schimburile de vederi deschise și cuprinzătoare cu conducătorii români de partid și de stat. între cohducătorii Republicii SoCiâliSte România și Iranului s-â creat o atmosferă de încredere și stimă reciprocă, factor important în dezvoltarea colaborării prietenești dintre cele două țări.Urmărim cu sinceră simpatie și interes realizările Iranului în dezvoltarea economiei și culturii naționale, în punerea în valoare a re- surseldr naturale ale țării și contribuția pe care o aduce în sfera relațiilor internaționale la menținerea păcii șl dezvoltării colaborării între popoare.în cursul vizitei dv., veți avea ocazia să cunoașteți activitatea susținută pe care o desfășoară poporul român pentru dezvoltarea economiei sale naționale, înflorirea științei și culturii, pentru ridicarea ' continuă a nivelului vieții sale spirituale și materiale.Angajat în această operă, poporul nostru este vital interesat în menținerea și întărirea păcii în lume.Punînd în centrul politicii sale externe dezvoltarea relațiilor de prietenie și alianță cu țările socialiste, guvernul român dezvoltă, în același timp, o largă colaborare cu toate statele lumii, indiferent de regimul lor social-politic, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Desfășurarea evenimentelor internaționale din ultimii ani a demonstrat că nesocotirea acestor principii duce la crearea de surse de tensiune care pun în primejdie securitatea popoarelor.Ne este deosebit de plăcut — a spus în continuare vorbitorul — să constatăm că România și Iranul se întâlnesc în ansamblul vieții internaționale în eforturi și acțiuni comune, pentru promovarea colaborării dintre toate statele, indiferent de sistemul lor politic și social, în spiritul păcii și prieteniei dintre popoare;Avem convingerea fermă că vizita dv., convorbirile pe care _ le aveți cU personalitățile române învestite cU cea mai înaltă răspundere, schimbul de vederi pe cate

1-am început astăzi, într-o atmosferă atît de constructivă, de cordială, vor constitui o nouă și valoroasă contribuție lâ intensificarea relațiilor prietenești româno- iraniene, în interesul popoarelor noastre și al cauzei păcii în lume.în toastul său, Ardeshir Za
hedi a exprimat mulțumiri pentru invitația de ă vizita România. El a transmis, de asemenea, guvernului român un salut cordial din partea Majestății Sale Imperiale* Șahinșahul Aryamehr.Majestatea Sâ, â spus ministrul iranian* rti-ă rugat, de asemenea, să transmit Salutările sale Excelenței Sale președintelui Chivu Stoica. Cred, a spus el, că vizita sa în Iran â constituit Un nou pas pe calea apropierii celor două țări ale noastre.Cele două țâri ale noastre — a spus vorbitorul — întrețin relații strînse de prietenie și consideră că aceste relații pot constitui un exemplu și pentru alte țări.Cred că pașii pe care i-am întreprins în cele două țări ale noastre, sub conducerea înțeleaptă a conducătorilor noștri, nu numai că ne-au dat posibilitatea de a face lucruri mai bune pentru popoarele noastre, ci, totodată, ei ajută la menținerea păcii în lume.ROcenta evoluția â relațiilor Și cooperării dintre Iran și România în diferite domenii, în domeniile economic și tehnic, cred că pot fi privite ca un nou capitol al relațiilor dintre popoare. Trebuie să exprim aprecierea și mulțumirile noastre cohduCătorlior respectivi âl țărilor noastre, Majestății Sale Imperiale, Șahinșahul Aryamehr, și conducătorilor români* în special Excelențelor Sale domnul Ceaușescu și domnul Maurer, pentru inițiativele și contribuția a- dusă la promovarea cooperării noăstte. Această a fost cea mai semnificativă manifestare a acestor relații.Este un fapt îmbucurător că în țările noastre noi sînteln preocupați de folosirea efectivă a resurselor naturale in folosul popoarelor noastre, pentru ridicarea nivelului lor de trai.Vorbind despre reformele aplicate în țara sa, ministrul iranian a arătat că măsuri variate și clarvăzătoare, adoptate pe plan social și economic, ău eliminat factorii oare au dus în trecut la irosirea resurselor productive. Ca rezultat, a spus el, am realizat în ultimii doi ani ritmuri de creștere semnificative — între 9 și 12 la sută — în economia noastră.în relațiile noastre externe — a spuS apoi vorbitorul — am fost călăuziți de principiile unei politici naționale independente, de cooperare cu toate țările, fără a ține seama de sistemul social, pe baza respectului și înțelegerii reciproce și, de asemenea, de respectul pentru independența și suveranitatea altor țări, bazat pe neamestecul în treburile lor interne.în continuare, ministrul Iranian s-a referit la politica externă a Majestății Sale Imperiale, Șahinșahul Aryamehr, potrivit căreia coexistența pașnică între țări cu sisteme sociale diferite a devenit o necesitate istorică a vremurilor noastre.Sînt fericit să menționez că relațiile excelente care există între cele două țări ale noastre vor fi strînse în continuare prin aplicarea acordului cultural ce l-am semnat. Acest acord va oferi popoarelor noastre prilejul de a dezvolta o mal bună înțelegere între ele.Aș dori, de asemenea, să declar, cu toată încrederea, că schimbul de vederi sincere și deschise pe care l-am avut azi dimineață va contribui în continuare la promovarea înțelegerii și cooperării dintre țările noastre.Corneliu Mănescu și Ardeshir Zahedi au toastat în sănătatea conducătorilor celor două țări, pentru prosperitatea și fericirea popoarelor iranian și român, pentru continua înflorite a prieteniei ro- mâno-lraniehe.

Miercuri dimineața, ministrul a- facerilor externe al iranului, Ardeshir Zahedi, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a făcut o călătorie pe Valea Prahovei.La Brazi, oaspeții iranieni s-au oprit să viziteze moderna rafinărie construită în această localitate. La sosire au fost întîmpinați de ing. Nicolae Mărculescu, director general în Ministerul Petrolului, și ing. Bujor Olteanu, directorul general al rafinăriei.DUpă ce a vizitat cu interes o serie de instalații ale tăfinăriei, ministrul afacerilor externe al Iranului a semnat în cartea de onoâre, felicitînd Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru realizările lor obținute în producție.în timpul călătoriei, oaspeții iranieni au fost însoțiți de Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran, și funcționări superiori diii M.A.E.
în regiunea
Brașovîn după-amiaza aceleiași Zile, ministrul afacerilor externe al iranului, Ardeshir Zahedi, și persoanele care îl însoțesc au sosit la Brașov. Oaspeții lrahienl au făcUt o vizită la sfatul popular regional, Unde aU fost întîmpinați de ihg. Radu Romul, vicepreședinte al comitetului executiv, și alți membri ai comitetului. Cu acest prilej, ministrul iranian a fost informat a- supra principalelor realizări obținute de oamenii muncii din regiune în domehiul economic și social- cultural. Ardeshir Zahedi a mulțumit pentru posibilitatea ce i s-a oferit de a fi oaspetele acestei regiuni. în continuare aii fost Vizitate monumente arhitectonice din orașul Brașov, între care Biserica Neagră, precum și complexul turistic Poiana Brașov.Seara, ministrul iranian și persoanele oficiale care îi însoțesc au luat parte la un dineu oferit de Comitetul executiv ' al Sfatului popular regional Brașov. (Agerpres)

In zilele de 15 și 16 august a avut loc la București plenara Consiliului Superior al Agriculturii, în care s-au analizat rezultatele obținute în acest ah la cultura griului și s-ati stabilit măsurile ce trebuie luate pentru sporirea recoltei în 1968. Au fost, de asemenea, dezbătute sarcihile ce revin unităților agricole pentru creșterea producției de legume, precum și măsurile necesare în vederea bunei desfășurări ă campaniei agricole de toamnă.La lucrări au luat parte tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Virgil Tfofin, Secretar al C.C. al P.C.R.Din referatul prezentat de tov. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și din dezbaterile care au avut loc a rezultat că datorită muncii desfășurate de lucrătorii din unitățile agricole de stat, de țărănimea cooperatistă, de specialiști, pentru înfăptuirea politicii partidului și a statului de dezvoltate intensivă și multilaterală a agriculturii, în a- nul acesta s-a obținut la grîu o producție superioară celei planificate, ceea ce va asigura satisfacerea pe deplin â nevoilor de aprovizionare â populației și disponibilul pentru export.Plehara a adoptat un plan care cuprinde Un complex de măsuri în legătură cu lucrările care trebuie executate îh perioada actuală pentru asigurarea producției anului viitor.Din referatul prezentat de tov. Nicolae Ionescu, Vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, și din dezbateri a rezultat că îrt acest an s-au extins suprafețele de legume irigate, de sere, răsadnițe, adăposturi de material plas-

tic. Cu toate acestea, apariția gumelor timpurii s-a realizat întârziere fâță de anul trecut, deficiențele existente atît în întreținerea culturilor cit și în valorificarea lor de către Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor au dus la Unele neajunsuri în aprovizionarea populației cu legume. Au fost stabilite în continuare măsuri concrete pentru asigurarea aprovizionării populației. S-au preconizat, de asemenea, măsuri pentru aprovizionarea populației, în bune condiții, cu legume și zarzavaturi pentru toamnă și . iarnă.întrucît producția de legume pentru toamhă și iarnă este determinată de buna îngrijire a culturilor, plenara a stabilit ca consiliile agricole, uniunile cooperatiste, conducerile unităților agricole să ia toate măsurile în vederea executării la timp a tuturor lucrărilor, irigațiilor, precUm și ă tratamentelor fitosanitate. Este necesar să se ă- cotde în continuare atenție amplasării culturilor legumicole în zonele și pe terenurile cele mai favorabile, însămînțării de culturi Succesive de legume pentru consumul de toamnă, âSi- gurîndu-se, totodată, folosirea tuturor adăposturilor de material plastic pentru cultura tîrzle a legumelor.în vederea sporirii producției îh ahul viitor, se impune ca încă de pe acum să fie stabilite planurile de producție, să se încheie contractele, să se pregătească bază materială necesară. Trebuie cultivate suprafețe sporite față de acest an, fertilizate Și pregătite încă din această toamnă, să fie irigate în întregime, în așa fel îhCît să se a- sigure din abundență aprovizionarea populației cil legume, precum și îndeplinirea sarcinilor sporite la export. (Agerpres)
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VbrdețUri

vremea
Ieri în tară : vremea ă tost în 

general frumoasă si s-a încăl
zit ușor în toate regiunile tării. 
Cerul â fost variabil. mai mult 
senin. Cu toiul izolat. în nordul 
Moldovei, s-a semnalat ploaie 
slabă. Vîntul a suflat slab pina 
la potrivit. Temperatură aerului 
la oră li oscilă între 21 grade la 
Cimpulung Moldovenesc si 30 
grade la Turnu Sevdrin și Băi- 
leștî. îrt București : vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînțul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 
28 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 august. în tară : 
vreme în general frumoasă Si 
în încălzire. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse către sfîrșitul 
intervalului. în nord-vestul tă
rii. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade, 
în București : vreme în general 
frumoasă și în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab, pînă 

' la potrivit. Temperatura in creș
tere.

Pentru prepararea 
unor meniuri rapide
Orice gospodină cunoaște cel puțin cîteva rețete de mîncă- rufci câre se prepară din paste făinoase. Ca feluri de sine stătătoare sau ca garnituri și ca deserturi, pastele făinoase constituie un aliment gustos^și cu valoare nutritivă ridicată. Ele prezintă în plus avantajul Că se pregătesc ușor și rapid.Industria de specialitate produce o gamă largă de produse de acest fel — macaroane, fidea, spaghete, chiar și tăițeii care în niod obișnuit se fac în casă. Unitățile de desfacere ale cooperației de consum din localitățile pe care le aprovizionează oferă gospodinelor posibilitatea alegerii sortimentului de paste făinoase cel mai potrivit, ajutîndu-le astfel la completarea rapidă a meniului.

Cronica
S-a înapoiat în țară, venind de la Helsinki, tovarășa Mia Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România, care a participat ia lucrările Ciclului internațional de studii „Educația cetățenească și politică a femeii" organizat de O.N.U. în colaborare cu guvernul finlandez.

★Compania „British Aircraft Corporation" a prezentat miercuri pe aeroportul Băne'asa și în cadrul u- nui zbor pîilă la Constanța și retur avionul de pasageri cu motoare cu reacție de tip B.A.C. One-Eleven.

Cu acest prilej, precum și cu ocazia prezenței în țara noastră a lui Sir Geoffrey Tuttle, vicepreședinte al acestei companii, și a reprezentanților firmelor asociate, ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick, a oferit o recepție la reședința sa. (Agerpres)

I
în stațiunea balneară Amara din regiunea București

Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

Poate că Baia Mare și întreg Ma
ramureșul să fi rămas în stăpî- 
nirea dacilor liberi. Cert e că 
există dovezi concludente că în 
aceste regiuni se practica mineri
tul după metodele folosite de ro
mani, de exemplu, în Mun
ții Apuseni. Sistemul de ga
lerii, de puțuri aduce dova
dă că un minerit după metode 
romane exista. S-au găsit de alt
fel și opaițe de origine romană. 
Istoricii să-și spună cuvîntul. Pe 
mine, bătrînul castan m-a îndem
nat la alte reflexii... De la primă 
diplomă în care este amintit ora
șul, în tot decursul evului me
diu, Baia Mare era un oraș pros
per, cu dreptul de a bate monede 
de aur și argint, cu un minerit dez
voltat. Cu toate acestea, în de
curs de șase Secole și mai bine, 
Bală Mare putea fi considerat 
unul din orașele mărunte de pe 
teritoriul țării. Dlntr-un recensă- 
mînt din anul 1893, reiese că 
Baia Mare avea 9 838 de locui
tori. Populația orașului, peste 36 
de ani, adică în anul 1929, era 
după cum relatează Enciclopedia 
Minerva, de 12 877. Anuarul sta-

tistio ăl Republicii Socialiste Ro
mânia indică pentru 29 decem
brie 1930 cifra de 13 904, iar 
pentru anul 1948, 20 959. Deci, 
în aproximativ șase secole și 
ceva, orașul Baia Mare a ajuns 
să aibă 20 000 de locuitori. As
tăzi, după datele de la 1 ianua-

Iii localitatea suedeză 
Lirikăping ău luât sfîrțit 
campionatele europene 
de înot pentru juniori 
(tineri sub 16 ani). Un 
frumbs succes a obținut 
tînăra Georgets Cărbea- 
nu (12 ani), care a cuce
rit medalia de argint în 
proba de 100 m delfin 
cu timpul de 1 '10”5/10 — 
nou record de senioare și

junioare al României. Me
dalia de Sur a revenit 
concurentei A. Gyarmati 
(Ungaria) cu 1’l0”1/10.

In proba feminină de 
800 m 
revenit 
Kock 
timpul
Daniela Coroiu (România) 
s-a clasat pe locul 8 tu 
10’49”8/i0 — nou record

liber victoria a 
suedezei Vera 

cronometrată CU 
dâ 10'13”1/10.

de junioară al Româ
niei.

Cea mai bunS perfor
manță din ultimă zi a- 
parține înotătoarei Sa
bină Sffeinbâch (R. D. 
Germană), autoarea unui 
nou record al Europei 
îh proba dă 
mixt : 2’32''.
record — 2’33" 5/10 — 
aparținea aceleiași spor
tive.

200 m 
Vechiul

Mw maeștri emeriți 
și maeștri ai sportului

Lâ Sediul CohsiliUlUi Național pentru Educație Fizică 
șl Sport din Capitală a avut loc ieri festivitatea decernării 
unor distincții. AU fost distinși cu titlul de niaeStrU emerit 
al sportului Alexandra NicOlău (șah), Viorica Niculescu 
(baschet) și Alexandru Lttscu (natație). Titlul de niâestru 
al sportului a lost acordat Unui număr de 48 de sportivi. 
Cel distinși au fost felicitați de Anghel AleXe, președintele 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Baschet CRITERIUL JUNIORILOR 
LU CICLISM

J

I

Echipele masculine de baschet 
alb României și R. D. Germane au 
susținut aseară, pe terenul Floreas- 
ca din București, ă doua întîlnire 
amicală. Baschetbaliștii români ău 
învins din nou, de data aceasta la 
o diferență mdi concludentă : 
77—84 (33—33). Prima partidă le 
revenise cu Scorul de 60—58.

★
începînd de mîine, pe același 

tbren se vor desfășura întrecerile 
competiției internaționale „Cupa 
Bucuieștiului”. Programul primei 
zile începe la ora 19 și cuprinde 
următoarele meciuri : România-Se- 
lecționata Leningradului; Grecia- 
Ungaria.

Competiția internațională de ciclism 
„Criteriul juniorilor" a continuat ieri 
la Constanța cu desfășurarea unei 
probe de 50 km în circuit. A cîștigat 
V. Sălăgean (Diiiamo București) cu 
timpul de lh 28’46”, urmat de I. Nagy 
(Ungaria) în același timp și A. Suciu 
(Brașov) — lh 29’10”. In clasament 
conduce I. Nagy (Ungaria), urmat la 
50” de C. Tudorali (Brăila). Astăzi, 
pe șoseaua Constanța—Tulcea, are loc 
ultima etapă, de-â lungul a 120 km.

PRONOEXPRES
Extragem I ! 44 1 9 49 32 41 — 

38 23. Fond de premii : 452 371 lei. 
Extragerea a II-a : 9 18 44 5 27 13 — 
23 34. Fond de premii : 314 783 lei, 
din care 13 942 lei report categoria I.

Modernizări in siderurgia iugoslavă
(Urmare din pag. I)

rurgic, cel mai mare din 
țară: tinăra industrie iu
goslavă, în continuă dez
voltare, avea nevoie de 
cantități mereu mal mari 
de oțel. După încheierea 
primei faze de reconstruc
ție în 1952, producția com
binatului a ajuns 
7G0 000 tone oțel și 540 000 
tone laminate anual.

în 1964 a început cea 
de-a doua fază de recon
strucție, care acum se a- 
propie de Sfîrșit, după 
care capacitatea de pro
ducție a combinatului va 
ajunge la 1 400 000 tone 
oțel și o întreagă gamă 
de produse laminate. O 
dată cu combinatul s-a 
transformat și Viața oa
menilor, a orașului. As
tăzi Zenița e un Impor
tant centru economic și 
cultural al țării.

In prezent, paralel cu 
lucrările de reconstrucție, 
se desfășoară o amplă 
acțiune de valorificare a 
resurselor interne, în ve
derea creșterii producti
vității muncii prin spori
rea gradului de utilizare 
a capacităților existente. 
S-au aplicat noi procedee 
tehnologice, a început 
acțiunea de fabricare pe 
scară mal largă a oțelu
rilor speciale.

După cum a arătat 
Stanko Tomici, directorul 
general al combinatului,

s-au construit 53 de apartamente 
din fondurile statului, în perioada 
1952—1966 inclusiv, numărul a- 
partamentelor construite a fost 
de 11 746, deci apartamente care 
cuprind o populație de aproxima
tiv 40 000 de oameni. La a- 
cestea trebuie să adăugăm și

la

„priit modernizarea șl re
construcția capacităților 
existente, prin ridicarea 
calitativă a pregătirii ma
teriilor prime șl introdu
cerea celor mal moderne 
procese de fabricație se 
pot obține creșterea 
simțitoare a productivită
ții muncii șl îmbunătăți
rea calității produselor”. 
Combinatul este în per
manentă transformare. 
Cuvintele pe care le auzi 
cel mai frecvent în incin
ta lui sînt: reconstrucție și 
modernizare. Aceasta este 
de fapt o caracteristică a 
actualei etape de dezvol
tare atît a industriei me
talurgice, cit și a altor ra
muri industriale. La Zeni- 
ța, a treia etapă a lucră
rilor este Iii curs de pre
gătire. Proiectul a și fost 
întocmit și prevede dez
voltarea
pînă la capacitatea de 
2 650 000 tohe oțel.

In viața combinatului a 
apărut nu de mult un nou 
element : institutul meta
lurgic „Hasan Brklcl*, 
care a luat ființă pe lin
gă dceastă întreprindere. 
Aici lucrează 280 specia
liști, din care peste 50 cu 
studii superioare. Institu
tul colaborează cu Facul
tatea de metalurgie și cu 
alte întreprinderi de unde 
a recrutai peste 70 cola
boratori externi. In institut 
domnește o atmosferă de 
permanente căutări a

ține 
asteZe-

Întreprinderii

unor noi procedee tehno
logice, care să ducă la 
ridicarea continuă a pro
ductivității muncii și a ca
lității oțelurilor. După u- 
nele calcule, prin elabo
rarea științifică a intro
ducerii combustibilului li
chid, injectat în furnalele 
înalte, se vor obține anual 
economii de peste un mi
liard dinari vechi.

Preocuparea de a 
pasul cu timpul nu 
caracteristică numai
niței, ci și altor combina
te siderurgice din Iugo
slavia. La Sisak, lucrările 
de dezvoltare a uzinei au 
început de acum doi 
ani, simțindu-se nevoia 
sporirii capacităților de 
producție șl micșorării 
Consumului de cocs la 
iurnale. Rezultatele obți
nute pînă în prezent sînt 
satisfăcătoare : producția 
a crescut de la 132 000 
tone oțel In 1962, la 
200 000 tone anul trecut. 
Dacă în 1959 consumul de 
cocs a fost de 1 048 kg 
per tonă, anul trecut a 
fost de numai 722 kg. 
După părerea specialiști
lor de la Uzina siderurgi
că din Sisak, aici există 
încă posibilități de spo
rire a producției și pro
ductivității muncii, fără a 
se întreprinde lucrări de 
mare amploare.

Potrivit planurilor exis
tente, In 1968 urmează să 
se pună de acord produc-

începutul erei socialiste de in
dustrializare. Le-a luat locul un 
modern combinat minier, cu flo
tați! dotate cu instalații dintre 
cele mai perfecționate, cu stații 
complexe de preparare a mine
reurilor, cu exploatări în care 
munca de la suprafață și din sub-

am mai recunoscut decît castanul...
rie 1967, Baia-Mare are 64 979 
locuitori, iar împreună cu loca
litățile incluse în teritoriul 
administrativ actual al orașului, 
111 277 de locuitori. In nici 
douăzeci de ani, populația ora
șului s-a triplat. Edilii orașului 
au de-acum gata planul de siste
matizare a orașului pe următo
rii 10-15 ani, prevăzîndu-se ca în 
anul 1980, Baia-Mare să aibă o 
populație de peste 100 000. Se 
pune întrebarea, cum de a fost 
posibilă o atît de rapidă dezvol
tare a acestui oraș ? Voi recurge 
din nou la cifre. Dacă în 1952

cele peste 3 700 de locuințe con
struite din fonduri proprii de 
către populație. Saltul demogra
fic și edilitar al Băii Mari este 
în strînsă corelație cu rapida și 
ampla dezvoltare a industriei 
sale. Îmi amintesc încă de 
șteampul din marginea Știrțului 
Mic, apoi de șteampurile de la 
Borzaș, de la Dealul Crucii și 
de altele înșiruite în valea bo
lovănoasă a Săsarului. Păcat, 
mare păcat, că nu s-a păstrat 
măcar unul din acele șteampuri 
de lemn, ca document muzeis
tic. Au dispărut fără urmă, la

teran a fost îrt cea mai mare 
parte mecanizată. O altă unitate 
importantă a economiei noas
tre naționale, combinatul chimi- 
co-metalurgic, cu numeroasele 
sale fabrici de o tehnicitate la 
nivel mondial, s-a ridicat în lo
cul unei modeste fabrici de acid 
sulfuric. Profilul industrial al 
orașului s-a completat în anii 
noștri cu alte întreprinderi 
uzine, ca atelierele centrale de 
reparat utilaje miniere, uzina e- 
lectrică, ca să amintesc pe cele 
mai importante, toate explicînd 
firesc miracolul întreitei creșteri

a Băii Mari, în fond o consecin
ță firească a împlinirii în viață 
a politicii partidului.

Treci pe bulevardele noului 
oraș, prin noile cartiere răsărite 
pe locuri unde se scurgeau pîra- 
iele miloase, și nu-l mai recu
noști pe cel vechi. Acolo unde 
zeci de copil întie 10-12 ani spă
lau pînă la epuizare minereuri 
în șteampuri, întîlnești școli noi, 
cinematografe, blocuri cu luxoase 
magazine. Clădirea teatrului e 
reconstituită. Vaporașe circulă pe 
lacul de la Firiză, iar în 1969 
gara nouă îyi Va primi călătorii.

Cunosc, îmi spuneam, și pie
trele de pe drum, șl gardurile din 
jurul caselor, și pîraiele cu mîl 
roșiatic, și fîntînile cu apă bună, 
și oamenii, de la cel mai tineri 
pînă la cei mai bătrîni. N-am re
cunoscut însă din mijlocul mo
dernului oraș decît un singuratic 
castan sub umbra căruia fanfara 
de odinioară repeta marșurile 
funebre cu care erau însoțiți 
băieșii pe ultimul lor drum. Re
cunosc însă Ignișul și Gutinul, și
rul dealurilor cu păduri de fag, 
la poalele cărora, frumosul și 
noul oraș din nord va vorbi ur
mașilor despre anii impetuoși ai 
construcției socialiste.

ția industriei metalurgice 
cu necesitățile industriei 
prelucrătoare. In fața a- 
cesteia din urmă se află 
sarcina de a fabrica ma
șini și utilaje intr-o gamă 
variată, cu un gabarit mai 
redus și parametri tehnici 
și calitativi la nivelul ce
lor mai bune realizări si
milare pe plan mondial. 
Se înțelege că îndeplini
rea acestui deziderat eco
nomic major este nemij
locit legată de fabricarea 
unui sortiment larg de oțe
luri aliate și înalt aliate. 
In această direcție și-au 
îndreptat atenția și uzine
le siderurgice din Iesenițe 
și Nikșici. De exemplu, o- 
țelăria „Boris Kldrici” din 
Nikșici a început să pro
ducă o serie de oțeluri 
speciale pentru biele și 
rulmenți. Din producția 
anului acesta, eBtimată la 
135 000 tone, aproape ju
mătate va ii formată din 
oțeluri speciale. La Iese
nițe s-a terminat construc
ția unui cuptor electric și 
a unui laminor destinate, 
de asemenea, oțelurilor a- 
liate.

In construcție se află în 
prezent alte două combi
nate siderurgice — la 
Skoplie și Smederevo. La 
combinatul din Skoplie, 
primul furnal înalt a și 
început să producă, iar 
alte două sînt într-o fază 
avansată. Cel mal mare 
furnal din țară, cu o ca
pacitate de 1 033 m.c„ va 
fi construit la Smederevo ; 
el urmează să intre în 
producție la sfîrșitul anu
lui viitor.

In această vastă acțiu
ne, care cuprinde întrea
ga industrie metalurgică, 
se prevede investirea unor 
mari sume. Prin ea se ur
mărește ca într-un viitor 
nu prea îndepărtat (1970), 
întreprinderile siderurgice 
din Iugoslavia să producă 
3,2 milioane tone oțel, can
titate care ar satisface ce
rințele industriei prelucră
toare. Pentru a aprecia 
importanța acestui obiec
tiv este suficient a arăta 
că numai anul trecut s-au 
cheltuit 130 milioane do
lari pentru importul de 
oțel.

Actuala fază de recon
strucție și modernizare a 
industriei metalurgice iu
goslave este cea mai am
plă din toate cite au fost 
parcurse in ultimele două 
decenii. încheierea ei la 
datele prevăzute în plan 
va aduce o nouă contri
buție la progresul indus
triei și al întregii econo
mii iugoslave.



Geneva: Consiliul O.N.U.

pentru comerț și dezvoltare

SI DISCRIMINARE
1

Cuvîntarea secretarului 
general al U.N.C.T.A.D. 
Râul PrebishGENEVA 16 (Agerpres). — Lu- ind cuvîntul în cadrul celei de-a V-a sesiuni a Consiliului O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, Râul Prebish, secretarul general al U.N.C.T.A.D., a criticat politica de discriminare în comerțul internațional practicată de puterile occidentale. El a evidențiat consecințele nefavorabile pe care așa-numi- tul sistem preferențial al C.E.E. le are pentru țările afro-malgașe și, de asemenea, repercusiunile negative ale politicii comerciale a S.U.A. asupra economiei statelor în curs de dezvoltare din America Latină. Prebish a relevat că practicarea unui asemenea sistem discriminatoriu riscă să ducă la atragerea țărilor în curs de dezvoltare în orbita dominației politice a statelor occidentale dezvoltate din punct de vedere economic. Evocînd tabloul sumbru al economiei țărilor în curs de dezvoltare și dificultățile pe care ateste state le întîm- pină în eforturile lor pentru accelerarea ritmului de dezvoltare economică, secretarul general al U.N.C.T.A.D. a evidențiat necesitatea examinării tuturor modalităților prin care se va putea acorda un ajutor eficient țărilor în curs de dezvoltare.

'■ ' i.

Seară

a prieteniei 

sovieto-române
MOSCOVA 16. — Corespondentul Agerpres N. Cristoloveanu transmite: In cinstea apropiatei sărbători naționale a României — 23 August — la Uzina de rulmenți nr. 1 din Moscova a avut loc la 16 august o seară a prieteniei sovieto- române.Directorul adjunct al uzinei, P. I. Dikarev și muncitoarea V. Bormotova au subliniat în cuvîntul lor însemnătatea zilei de 23 August, marile succese obținute de poporul român, prietenia și colaborarea ro- mâno-sovietică. La manifestare a participat Vasile Păcurețu, secretar al ambasadei române la Moscova. In încheiere a avut loc un spectacol.

ARABI Al ECONOMIEI, 
FINANȚELOR SI PETROLULUI

I »BAGDAD 16 (Agerpres). — La Bagdad au continuat miercuri lucrările Conferinței miniștrilor economiei, finanțelor și petrolului din țările arabe, consacrată elaborării unei politici economice comune, menite să lichideze urmările recentului conflict militar din Orientul Apropiat.In prima parte a dezbaterilor de miercuri au luat cuvîntul reprezentanții Irakului și Kuweitului, care au prezentat o serie de propuneri în legătură cu elaborarea unei politici economice comune a țărilor arabe. Alte proiecte, precizează ziarul egiptean „Al Ahram", urmează să fie prezentate de delegații Sudanului, Siriei șl Algeriei.
Repatrierea

Poziția stîngii democrate și socialiste 
franceze față de problemele 

internaționale actuale
Conferința de presă a lui Francois Mitterrand

PARIS 16 Corespondentul Agerpres Georges Dascal transmite : Luînd cuvîntul la o conferință de presă, Francois Mitterrand, referin- du-se la cuvîntarea televizată a generalului de Gaulle din ziua de 10 august, a arătat că stînga democrată și socialistă „s-a asociat acelor hotărîri ale guvernului francez care au adus o contribuție la menținerea și întărirea păcii ; se bucură, ca și guvernul, de relațiile cordiale care s-au stabilit cu numeroase țări din Răsăritul Europei ; condamnă intervenția străină în Vietnam".In ce privește conflictul din O- rientul Mijlociu, Mitterrand a spus că Federația stîngii dorește o reglementare justă a problemei refugia- ților palestinieni și stabilirea unui statut, garantat de Națiunile Unite, în acest sector al lumii, pentru a pregăti împăcarea izraelo-arabă.Abordînd problema nucleară, el a atras atenția asupra primejdiei cursei înarmărilor atomice care sporește pericolul unui război.In continuare, vorbitorul a subliniat necesitatea dispariției negociate, progresive și simultane a pactului militar al Atlanticului de Nord și a Tratatului de la Varșovia. De asemenea, el a preconizat elaborarea unui pact colectiv de securitate și de asistență mutuală între țările Europei de răsărit și de apus.
IUGOSLAVO-

In fotografie: Armament capturat de patriojii angolezi în urma unei lupte cu trupele colonialiste portugheze
Convocarea celui de-al 

30-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie,ale cărui lucrari se 
vor desfășura între 25 și 28 noiembrie, 
s-a anunțat miercuri la Londra.

Pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile 
de Fier, ’n aProP'ere Mtlanovaț de Jos — sat situat pe malul iugoslav al 
Dunării — a fost scoasă la iveală o așezare omenească datînd din anul 6 000 î.e.n. 
Pe o suprafață de 1 250 metri pătrați au fost descoperite urmele a 41 de case, 
In interiorul cărora au fost găsite 33 de sculpturi reprezentînd chipuri de oameni 
sau de animale. Au fost, de asemenea, dezgropate morminte conținînd schelete 
de oameni, precum și oasele unor animale. Cercetările arheologilor continuă.

Mitterrand a criticat apoi recentele ordonanțe ale guvernului privind reforma asigurărilor sociale.Răspunzînd la o întrebare, Francois Mitterrand a declarat: „voi face totul ca uniunea cu partidul comunist să fie menținută și chiar accentuată".

La Tokio a avut loc recent un marș al păcii la care au luat parte peste 8 000 de persoane. Marșul s-a desfășurat sub lozinca: „Niciodată să nu se mai repete o Hiroșimă sau un Nagasaki"

agențiile de presă transmit:
■ ȚĂRANI CHILIENI ÎN MARȘ SPRE CA
PITALA ȚĂRII ® APELUL PREȘEDINTELUI 
MOBUTU ADRESAT CETĂȚENILOR STRĂ
INI DIN CONGO ■ CONVOCAREA CON
GRESULUI P. C. DIN MAREA BRITANIE

La PanmUnjOH, anunta Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, a 
avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu în Coreea, la care 
partea coreeană a protestat pe lîngă partea americană împotriva introducerii 
in Coreea de sud de noi tipuri de arme și echipament de luptă și împotriva 
continuării provocărilor în zona demilitarizată. Reprezentantul părții coreene a 
subliniat că între 28 iulie și 5 august partea-americană a deschis în trei rînduri 
focul cu arme de diferite calibre împotriva părții coreene, iar la 5 august a 
introdus și transferat marinei marionetelor de la Seul trei nave echipate cu 
tunuri de mare calibru, precum și alt -*1"’------- '*■ '----  ----------
violare a acordului de armistițiu.

800 de muncitori agricoli 
chilieni în marș spre capi
tala țării. Participanții la marș au 
pornit din provincia Taica și au 
parcurs pînă în prezent 200 de km. 
La Santiago de Chile, ei își vor expune 
în cadrul unui miting revendicările 
privitoare la majorarea salariilor. Parti
dele comunist și socialist au anunțat că 
se solidarizează cu acțiunea muncito
rilor agricoli din Taica.

Ambasadorul 

român la Ulan 

Bator primit de 

Badamin 

LhamsurenULAN BATOR 16 (Agerpres). — Badamîn Lhamsuren, membru supleant al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, l-a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar ăl Republicii Socialiste România la Ulan Bator, Petre Niță, la cererea acestuia.. Cu acest prilej a avut loc o convorbire tovărășească.

echipament militar, ceea ce constituie o

„Andros 66". R P Bul
garia a fost construit aparatul electro
nic „Andros 66", care a obținut o 
medalie de aur la cel de-al 21-lea 
Tîrg internațional de la Leipzig. 
Acest aparat este o mașină de calculat 
specializată, destinată examenului pre
lungit și analizei ritmului cardiac. 
„Andros 66“ este aplicat în cazurile 
de infarct al miocardului, în stadiul 
acut și subacut și în alte maladii 
cardiace. In afară de funcțiile de ana
liză, aparatul are, de asemenea, funcții 
de semnalizare de alarmă.

Piotr Jaroszewicz, vicePre- 
ședințe al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, președintele Comitetu
lui de colaborare economică și tehnico- 
științifică cu străinătatea, a primit de
legația R. D. Vietnam, condusă de 
Le Viet Luong, vicepreședinte al Co
mitetului ■ de Stat al Planificării, care 
se află în vizită în Polonia. Au fost 
discutate probleme privind colaborarea 
dintre cele două țări.

Intensificarea ostilităților 

militare în Nigeria
LAGOS 16 (Agerpres). — Agențiile 

de presă semnalează o intensificare 
a ostilităților militare în diferite sec
toare ale fronturilor din Nigeria. Lupte 
violente se desfășoară în regiunea o- 
rașului Nsukka între trupele federale 
și cele biafreze, anunță un purtător 
de cuvînt al guvernului de la Lagos. 
Potrivit declarației sale, trupele fede
rale înaintează pe trei fronturi în pro
vincia de centru-vest pentru a pune 
capăt rebeliunii trupelor din garni
zoanele locale împotriva guvernului 
federal. Din Lagos se anunță că șeful 
guvernului Nigeriei, Yakubu Gowon, 
a semnat decretul de formare a unei 
gărzi naționale, care va constitui o 
forță auxiliară a poliției și va asigura 
securitatea edificiilor publice și a clă
dirilor. In vederea preîntîmpinării u- 
nor dezordini, la Lagos au fost reți
nute, din considerente de securitate, 
mai multe persoane făcînd parte din

Noua Adunare Consti
tuantă a Iranuluise va întruni 
în prima sesiune la 20 august a.c., s-a 
anunțat la Teheran. Lucrările sesiunii 
vor fi deschise de Șahinșahul Reza 
Pahlavi Aryamehr.

Evonghelos Averoff, fost 
ministru de externe al Greciei în gu
vernul Caramanlis, a fost condamnat la 
cinci ani închisoare de Tribunalul mi
litar din Atena, informează agenția 
France Presse. El a fost acuzat de au
torități că ar fi încălcat legea prin care 
este interzisă întrunirea a mai mult de 
cinci persoane fără o autorizație prea
labilă din partea poliției.

Ministrul de externe bri
tanic, George Brown, a în- 
cheiat miercuri vizita oficială în Nor
vegia. în cadrul unei conferințe de 
presă ținute la Oslo, Brown a decla
rat că în cursul convorbirilor pe care 
le-a avut cu ministrul de externe nor
vegian, John Lyng, și cu alte oficia
lități au fost discutate probleme pri
vind actualitatea internațională și, în 
mod special, perspectivele eventualei 
aderări a Angliei și Norvegiei la Piața 
comună. El și-a exprimat speranța că 
negocierile pe care cele două țări le 
vor întreprinde în vederea adeziunii la 
C.E.E. își vor atinge scopul.

Vicepremierul Indiei și 
ministru de finanțe, Morarji 
DeSal, care ^ace 0 v‘zhă în Japonia, 
a avut miercuri convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe, Takeo Miki. Schim
bul de vederi dintre cei doi oameni 
politici s-a referit la o serie de as
pecte ale situației internaționale, la 
probleme ale colaborării țărilor din 
Asia, precum și la stadiul actual al 
relațiilor dintre Japonia și India. In 
cercurile oficiale din Tokio se arată 
că în același timp au fost discutate 
posibilitățile de suplimentare a ajuto
rului economic japonez acordat Indiei. 

tribul Ibos. Miercuri, guvernul fede
ral al Nigeriei a masat pe străzile 
capitalei unități armate pentru a de
monstra populației că nu are motive 
să-i fie teamă de un atac din partea 
armatelor provinciei orientale.

Postul de radio Enugu anunță în 
emisiunile sale că trupe biafreze ar fi 
pătruns în Nigeria occidentală, situa
tă în vecinătatea provinciei de centru- 
vest.'Lupte violente ar fi avut loc în
tre trupele biafreze și cele ale guver
nului federal în localitatea Ore.

La Benin, capitala provinciei de 
centru-vest, și în alte orașe, au fost 
impuse restricții de circulație pentru 
a preveni ciocnirile intertribale. In 
emisiunile sale, postul de radio Benin 
a anunțat că în provincie a fost in
staurată o administrație independentă 
sub conducerea generalului Victor 
Banjo. Constituția nigeriană a fost 
suspendată în această provincie.

La Washington s-au încheiat 
convorbirile Johnson-KiesingerWASHINGTON 16 (Agerpres). — Miercuri s-au încheiat la Washington convorbirile oficiale dintre președintele Johnson și cancelarul Republicii Federale a Germaniei, Kurt Georg Kiesinger. In declarația comună dată publicității se exprimă părerea că „o politică de destindere a încordării poate să a- jute la evitarea conflictelor, la înlăturarea cauzelor încordării existente, poate învinge deosebirile de păreri și, în acest fel, să se ajungi: la o înțelegere reciprocă".Declarația precizează că interlocutorii s-au pronunțat pentru men

Un apel către cetățenii 
străini din Congo. Președintele 
Republicii Congo, Joseph Mobutu, a 
adresat un apel către cetățenii străini 
din Congo „să-și păstreze calmul și să-și 
continue viața normală în Congo". 
Referindu-se la incidentele ce au acut 
loc luni la Kinshasa, cînd demonstran
ții au atacat ambasada belgiană, pre
ședintele a subliniat că aceste eveni
mente „nu înseamnă, în nici un caz, că 
poporul congolez nutrește sentimente 
antibelgiene sau ostile prezenței unor 
cetățeni belgieni în Congo". Cele pe
trecute la începutul săptămînii, a spus 
el, nu au fost decît o reacție firească 
la atitudinea adoptată de anumite 
cercuri din Belgia față de mercenarii 
care au ocupat Bukavu.

Militari britanici în căutarea bombelor ascunse în cartierul Crater din Aden

Ambasadorul 

român la Hanoi 

primit de 

Nguyen Duy Trinh
HANOI 16 (Agerpres). — Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe, l-a primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Hanoi, Ion Moan- gă, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

ținerea și întărirea alianței atlantice.In ultima zi a convorbirilor, cancelarul vest-german a avut, o lungă întrevedere cu vicepreședintele S.U.A., Hpbert Humphrey. Programul vizitei lui Kiesinger în S.U.A. mai include o întîlnire cu președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, William Fulbright, și o declarație pe care o va face la „National Press Club".
COMUNICAT

IRAKIANBAGDAD 16 (Agerpres). — In comunicatul cu privire la vizita întreprinsă în Irak, între 14 și 16 august, de președintele R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, se arată că convorbirile la Care au participat din partea irakiană președintele Aref și colaboratorii săi, s-au referit la situația din Orientul Apropiat, situația internațională și relațiile bilaterale. O atenție deosebită — se spune în comunicat — a fost acordată eforturilor care se fac în vederea lichidării consecințelor conflictului arabo-izraeiian, penJ tru cauza progresului și păcii mondiale. In încheierea comunicatului se arată că președintele Abdel Rahman Aref a acceptat invitația președintelui Iosip Broz Tito de a face o vizită în R.S.F. Iugoslavia.Președintele Tito a părăsit miercuri Bagdadul sosind în aceeași zi la Cairo, unde urmează să continue schimbul de păreri început cu președintele Nasser.

refugiaților iordanieniGENEVA 16 (Agerpres). — Operațiunile de repatriere a refugiaților iordanieni în teritoriile de pe malul vestic al Iordanului, ocupate de forțele izraeliene, vor începe vineri, 18 august a.c., s-a anunțat intr-un comunicat publicat la Geneva de Comitetul internațional al Crucii Roșii (C.I.C.R.). Zilnic se vor putea reîntoarce cite 1 000 dintre iordanienii care au trecut pe malul celălalt al Iordanului, la izbucnirea conflictului arabo-izraelian și care acum și-au manifestat dorința de a se înapoia la căminele lor. Operațiunile de repatriere se vor desfășura cu concursul delegaților Comitetului internațional al Crucii Roșii.

Tendințele de slăbi
re a conjuncturii eco
nomice în țările mem
bre ale Pieței comune, 
care s-au făcut simțite 
către sfîrșitul anului 
1966, se manifestă și 
în prezent. Aceasta 
este principala conclu
zie care se desprinde 
din ultimul raport tri
mestrial al Comisiei 
unice a „celor șase".

Experții comunității 
relevă că de la înce
putul verii producția 
industrială nu își re
găsește ritmul ante
rior, iar prețurile la 

bunurile de consum 
continuă să crească. 
Febra prețurilor a 
oscilat însă de la țară 
la țară în funcție de 
fluctuațiile sezoniere, 
de ridicarea impozite
lor indirecte, de nive
lul dobînzilor și de 
costul serviciilor pu
blice. Raportul men
ționează că „tendința 
de sporire a pre
țurilor se va accen
tua în a doua jumăta
te a anului, în special 
în R.F.G., Belgia și Ita
lia", afectînd propor
țional costul vieții.

PE MARGINEA ULTIMULUI RAPORT
AL COMISIEI PIEȚEI COMUNE
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Slăbirea conjuncturii se prelungește
In ciuda unui exce

dent al balanței co
merciale a „celor 
șase" de aproape 80 
milioane- de dolari, la 
sfîrșitul lui aprilie, a- 
cum exporturile lor 
stagnează. Acest fe

nomen este determinat 
mai ales de slăbirea 
cererii pe piața occi
dentală, care se dato- 
rește, în bună parte, 
încetinirii activității e- 
conomice în S.U.A. și 
și Marea Britanie. Ex

perții de la Bruxelles 
subliniază că noile 
simptome ale evoluției 
comerțului exterior al 
„celor șase" au apă
rut la începutul verii, 
cînd surplusul balan
ței comerciale a 

R.F.G. tindea să se 
reducă, iar deficitele 
înregistrate în Franța 
și Olanda se dimi
nuau. Totuși, surplusul 
constatat în acest an 
se datorește aproape 
în exclusivitate unui 

singur membru al Pie
ței comune : Republi
cii Federale a Germa
niei. Slăbirea activită
ții în economia vest- 
germană s-a tradus 
printr-o reducere a im
porturilor și o relan

sare a exporturilor, 
ceea ce a făcut ca 
R.F.G. să aibă, la sfîr
șitul lui aprilie, un ex
cedent al balanței co
merciale de circa 390 
milioane de dolari. 
Balanțele comerciale 
ale altor membri ai 
comunității — cu ex
cepția Belgiei și a Lu
xemburgului — s-au 
deteriorat în trimes
trul al doilea. Nici co
merțul inter-comunitar 
nu a avut o evoluție 
mai favorabilă ; el a 
sporit în primul se
mestru cu numai 7 la 

sută în raport cu a- 
ceeași perioadă a a- 
nului trecut (față de 
12—14 la sută în alți 
ani).

în cele mai multe 
țări din Piața comună 
rezervele de aur și 
devize deținute de 
băncile centrale nu au 
cunoscut o sporire 
sensibilă. Raportul 
conchide că numărul 
șomerilor este în u- 
șoară creștere, în spe
cial în Franța, Belgia 
și Italia.
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