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Rezo

CUM PREGĂ
LUCRĂRI LE
AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ?

Ne-am obișnuit să constatăm că, în 
fiecare an, laolaltă cu dezvoltarea in
dustriei, a întregii economii socialiste, 
se fac însemnați pași înainte în crește
rea producției agricole, realizîndu-se 
un plus tot mai mare de recoltă. Așa 
cum consemna recent comunicatul 
C.S.P. și al Direcției centrale de sta
tistică, în 1967 s-au obținut peste 13,5 
milioane tone de cereale. Producția 
globală agricolă a crescut în pe
rioada 1966—1967 într-un ritm mediu

tehnice științifice. Lunile de primă
vară au fost și sînt pentru țărani pe
rioada de muncă cea mai aglomerată. 
Intr-un cuvînt, este vorba de un mare 
volum de lucrări : trebuie pregătit te
renul și semănat cu diferite culturi 
de primăvară, executate lucrări de 
întreținere a semănăturilor de toamnă, 
se face curățirea pășunilor și fînețelor, 
dezgropatul, tăiatul și legatul viței de 
vie, plantatul legumelor în cîmp și 
multe altele.

Pînă la 1 februarie, stațiunile de ma
șini și tractoare au reparat și revizuit, 
fiind gata de lucru, 94 la sută din 
numărul tractoarelor, 96 la sută din 
totalul plugurilor, 98 la sută al semă
nătorilor pentru prășitoare și 93 la 
sută al cultivatoarelor. Stațiunile de 
mașini și tractoare din Dobrogea au 
terminat primele pe țară reparațiile la

Sâvinești

RELON-3 
ÎN MONTAJ

BACĂU (corespondentul
„Scînteii"). — Pe șantierul Uzi
nei de fire sintetice Relon III 
din Săvinești, lucrările de con
strucție au intrat într-o nouă 
fază. A început montajul utila
jelor. Se instalează 18 mașini de 
răsucit, după care va începe 
montarea altor 25 de mașini de 
bobinat. Se fac lucrări pregăti
toare pentru începerea montaju
lui și la instalațiile de polimerl- 
zare și filare-înfășurare. Toate 
mașinile și instalațiile noii uzine 
sînt de un înalt nivel tehnic și 
poartă emblema diferitor fir
me străine și din țara noastră. 
Uzina Relon III va intra în 
funcțiune în ultimul trimestru al 
acestui an și va avea o capaci
tate de producție de 1 000 de 
tone de fire sintetice de tip re
lon pentru țesături, tricotaje și 
fire supraelastice.

(Continuare în pag. a IlI-a)

anual de 7,5 la sută. Evidențiind suc
cesele care ilustrează dinamismul agri
culturii noastre socialiste, justețea și 
eficiența politicii partidului în dezvol
tarea acestei ramuri de bază a econo
miei noastre, ne preocupă în cel mai 
înalt grad măsurile ce trebuie între
prinse pentru ca anul acesta, al 3-lea 
al cincinalului, să marcheze progrese și 
mai mari în dezvoltarea agriculturii, în 
creșterea producției agricole. Așadar, 
utilizînd și dezvoltînd experiența bună 
dobîndită pînă acum, trăgînd învăță- 

gs, minte din neajunsurile ce s-au mani- 
f Țs'tat, țărănimea cooperatistă, meca- 

izatorii, specialiștiii agricoli, toți cei 
cb activează pe tărîmul agriculturii se 
străduiesc, în această perioadă, să 
asigure, prin pregătiri temeinice, ca 
lucrările agricole de primăvară, 
care condiționează întreaga recoltă 
a» anului, să se realizeze exem
plar, la nivelul cerut de normele agro-

La laboratorul regional București 
pentru controlul seminfelor

Foto : A. Cartojan

în același timp, în primăvară, mai 
mult decît în oricare altă perioadă a 
anului, lucrările agricole este necesar 
să se execute într-un termen foarte 
scurt, pregătirea terenului și semăna
tul trebuind să fie făcute strict în li
mitele epocii optime. Condițiile pro
pice executării unei lucrări sînt, în 
această perioadă, de zile și uneori 
chiar de ore. Multe din lucrările a- 
gricole de primăvară suprapunîndu-se 
în timp, se impune mobilizarea unui 
mare volum de mijloace și forțe de 
muncă, organizarea exemplară a între
gii activități în fiecare unitate agri
colă. Iar succesul tuturor acestor ac
țiuni este hotărît de pregătirea lor 
din timp, pînă în cele mai mici amă
nunte. Iată de ce se impune ca, în- 
cepînd de la Consiliul Superior al A- 
griculturii și pînă la ultima fermă de 
stat și cooperativă agricolă să se ia, 
de pe acum, toate măsurile organiza
torice și tehnice care să asigure des
fășurarea în cele mai bune condiții a 
campaniei agricole de■- primăvară, 
care să permită așezarea recoltei din 
acest an pe temelii solide?

în aceste zile, în cooperativele 
agricole se desfășoară adunările 
generale în care se aprobă planurile 
de producție pe 1968. începe
rea campaniei să găsească uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
cu planurile de producție definitivate 
atît în ce privește suprafețele care 
urmează să se cultive, cît și recol
tele ce trebuie realizate, iar sarci
nile din aceste planuri să fie reparti
zate pe ferme, în sectorul agricol de 
stat și pe brigăzi și echipe în coope
rativele agricole. Totodată este nece
sar să se analizeze temeinic situația 
din fiecare unitate și să se stabilească 
măsurile ce trebuie luate pentru ca 
prevederile planurilor de producție să 
fie realizate Ia toate culturile.

Este cunoscut că cea mai mare par
te a lucrărilor agricole de primăvară 
se execută cu mijloacele mecanizate. 
Deci, succesul acestei campanii este 
hotărît, în mare măsură, de buna 
funcționare a acestor utilaje. După 
datele existente la Consiliul Superior 
al Agriculturii, repararea și revizui
rea tractoarelor și mașinilor agricole 
din S.M.T. și întreprinderile agricole 
de stat se desfășoară cu intensitate.

DELEGAIIA GUVERNAMENTALĂ CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL ILIE VEDDEȚ 
S-A ÎNTORS DE EA LONDRA

Delegația guvernamentală con
dusă de tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, care, la invitația guver- 
'nului britanic, a făcut o vizită în 
Marea Britanie, s-a înapoiat sîm- 
bătă seara în Capitală.

Din delegație alu făcut parte to
varășii Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Vasile. Șandru, adjunct al. minis
trului afacerilor externe, Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, prof. Mihail Dră- 
gănescu, secretarul Comisiei guver
namentale pentru dotarea cu echi
pamente de calcul și automatizarea 
prelucrării datelor, Constantin Șen- 
drea, secretar general la Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și Ae
riene.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

★
La plecarea din Londra, delega

ția, guvernărppptală română a fost 
condusă de Anthony Wedgwood 
Benn, ministrul tehnologiei, de re
prezentanți ai Foreign Office-ului 
și Ministerului tehnologiei. Au fost 
prezenți Sir John Chadwick, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, precum și Vasile Pungan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, și membri ai 
Ambasadei române. (Agerpres)

Descifrarea unui cod:

EXIGENȚELE
Știm cu toții cît de bine e să fii 

exigent cu alții și cît de greu e să 
fii exigent cu tine însuți: știm că 
exigențele nu not fi egale în toate ca
zurile și că „în general, grind bine".

Dincolo însă de aceste adevăruri 
comune, viața continuă să agite în 
fata noastră cerințe din ce în ce mai 
nuanțate ; problemele stilului de
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muncă — așa cum se sublinia în do
cumentele Conferinței Naționale a 
partidului — cresc în complexitate și 
ne obligă la aprofundare, la o re
evaluare critică a multora din no
țiunile si principiile pe care le tra
tăm numai prin simpla forță a obiș
nuinței.

Am pornit la drum în ancheta de 
fată cu cîteva întrebări menite să o- 
blige interlocutorul la un efort de 
ierarhizare, de structurare Si desci
frare a codului exigențelor pe care 
viața de toate zilele ni le servește

ancheta socială Răspumderea
actului căsătoriei
Conținutul social-moral 

obiectiv al căsătoriei, sem
nificația ei de fundament 
al familiei — împrejurare 
datorită căreia ea devine 
și instituție socială — sînt 
fapte care justifică pe de
plin intervenția statului ; 
se asigură astfel, prin di
ferite măsuri, printre care 
și reglementări juridice, 
stabilitatea căsătoriei $i 
consolidarea familiei.

— Pînă la reglementarea 
legală din octombrie 1966, 
numărul acțiunilor deschise 
pentru desfacerea căsăto
riilor cunoștea o creștere 
îngrijorătoare — ne spune 
tovarășul Constantin Beje- 
naru, director adjunct în 
Ministerul Justiției. Pe lin
gă înmulțirea cazurilor de 
divorț, statistica a mai de
monstrat și o frecventă 
mai mare a lor în primii 
ani de căsătorie sau chiar 
înainte de împlinirea unui 
an, în foarte multe cazuri 
din motive neîntemeiate. 
In acest context a apărut 
noua legislație a divorțu
lui. Efectele pozitive nu au 
întîrziat să se arate : ca
zurile de divorț s-au redus 
în întreaga tară simțitor și 
totodată a sporit numărul 
situațiilor în care soții s-au 
împăcat sau și-au retras 
acțiunea.

Este vorba despre o 
autentică terapie mora
lă — individuală și co
lectivă. De njplte ori, tri

bunalul era primul pas 
care urma unei neînțele
geri conjugale ; prea multi 
oameni nu erau conștient! 
de faptul că divorțul este, 
de fapt, o operație chirur
gicală ia care nu se re
curge decît in extremis, 
după ce toate celelalte mij
loace terapeutice au fost 
epuizate.

— Societatea a reacțio
nat, așadar, pozitiv punînd 
stavilă unui fenomen care 
devenise șl imoral și inu
man și antisocial — opi
nează locțiitorul președin
telui Tribunalului regio
nal Galati, Virgil Opres- 
cu. Imoral, pentru că 
nu mai angaja simțul 
de răspundere al oame
nilor. servind adesea drept 
supapă a neseriozității și 
a lipsei de profunzime : 
inuman, pentru că, prin 
trauma psihică pe care 
o provoca celor des- 
părțiți, făcea adeseori din 
ei niște inadaptați ; și, în 
sfîrșit, antisocial — pentru 
că statistica ne arată că 
peste 80 la sută din mi
norii ajunși să comită 
fapte antisociale provin din 
căsnicii dezorganizate.

Constituind direct o 
frînă în calea unor divor
țuri „grăbite", țintind să 
bareze acele divorțuri por
nite din ușurință, noua 
legislație — care favori
zează. totodată, concilierea 
— a dat prilej multor oa

meni, bărbați șl femei, să 
mediteze mai profund asu
pra cauzelor ce au dus Ia 
zdruncinarea căsniciilor 
lor, să depășească impasul 
survenit, în așa fel îneît 
familia să iasă pînă la 
urmă întărită.

Dar iată că. paralel cu 
efectele pozitive amintite, 
se rețin și altele. O cerce
tare a celor mai recente 
dosare de divorț aflate în

curs la tribunalele din tară 
duce la constatarea că 
motivul cel mai frecvent 
invocat pentru justificarea 
cererilor de despărțire a 
devenit acuzarea unei se
parații „în fapt" a soților. 
Cazurile se aseamănă în
tre ele. nu oferă nici un

Petre PINT1LIE

(Continuare în pag. a II-a)
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Telegramă
Excelenței Safe
Domnului DUDLEY SENANAYAKE

prim-ministru al Ceylonului

Colombo

îmi este plăcut ca, în numele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu 
personal, să adresez cordiale felicitări și urări de 
sănătate Excelenței Voastre, de progres și pros
peritate poporului ceylonez, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a Zilei independenței Ceylonului.

ION GHEORGHE MAURER
, președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România

„în pachet", toate grămadă. Iată cî
teva din aceste întrebări:

— Care sînt — în ordinea impor
tanței — principalele exigențe pe 
care le aveți față de subalternii 
d-voastră ?

— Idem fată de superiori.
— Față de cei „egali în grad".
— Față de d-voastră înșivă.
— Ce credeți că ar trebui perfec

ționat si înnoit în metodologia stu
dierii, angajării, aprecierii cadrelor?

— Ce căi întrevedeți pentru ca 
exigentele să determine un spor al 
cantității de plăcere și spirit crea
tor în muncă ?

În cabinetul 
unui director general

Cu ocazia unui reportaj la Fabrica 
de mașini-unelte și agregate (publi
cat sub titlul „Precizia disproporții
lor"), directorul, inginer de meserie, 
înclinat deci să aibă predilecție pen
tru latura tehnică a muncii, se abatea 
mereu, în răspunsurile pe care mi le 
dădea, de Ia mașini înspre relațiile 
umane. Tov. Aurel Bozgan era vizibil 
mîndru de faptul că lucrează în frun
tea unui colectiv „strîns sudat în ju
rul obiectivelor sale".

— Cum ați obținut această sudură? 
Pe baza căror criterii și exigențe vă 
judecați colaboratorii, îi promovați 
sau nu, îi apreciați ? Desigur, sînteti 
călăuzit de zeci, dacă nu sute, de o- 
bligații, principii și reguli. Dintre 
toate, ce vi se pare mai important ?

— Mai importantă decît orice re
gulă după care m-aș călăuzi — și 
care ar fi, fatalmente, limitată — 
mi se pare o însușire pe care aș nu
mi-o „transparența" conducătorului ; 
sau, invers, în alte cazuri, capacitatea 
lui de a fi ca o oglindă. Cînd trasezi 
o sarcină, trebuie să fii transparent, 
în sensul următor : îndărătul exigen
tei și persoanei tale, omul să vadă 
că se ascunde o necesitate obiectivă. 
Și invers, cînd e apreciat pentru felul

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare în pag. a IV-a)

nanțe...
Mai mult decît sigur, rîndurile 

acestea nu-i vor găsi la Reghin, 
adică acasă. Se vor afla undeva 
în munții Gurghiului, Harghitei, 
poate mai în nord, in Căliman. 
Cine știe ? Greu de spus pe 
unde își poartă pașii și ruc
sacurile cu merinde, pe ce co
paci au aplicat parafa întot
deauna roșie, „R"-ul care aver
tizează : de trunchiul acesta ni
meni nu se poate atinge.

Dintre miile de oameni care 
lucrează la întreprinderea fo
restieră din Reghin 16 sînt te
merari căutători ai lemnului 
de rezonantă. Promovarea în 
„clasa" lor nu se face prin con
curs. E pe undeva o taină a 
simțurilor, un secret transmis 
din tată-n fiu. Dintre sute de 
arbori aleg doar unul. Bat, bat 
sacadat în trunchiul lui și as
cultă... ecoul. Ce sunete deo
sebite or fi percepind ei 
în acest lemn cînd îl ascultă cu 
urechea lipită de trunchi ? Poa
te că descifrînd codul pădurilor 
aud vîntul lovindu-se de ra
muri, clipocitul pîraielor, seva 
pămîntului ureînd nrin tulpine, 
pașii furnicilor cătărîndu-se pe 
scoarța copacului: sau lemnul 
acesta retezat păstrează în fi
brele lui — ca pe mii de discuri 
— cîntecul mierlei, al ciocîr- 
liei ? Se prea poate să fie o tai
nică legătură între toate aceste 
șoapte discrete ale pădurii și 
destăinuirile viorii — regină a 
tuturor instrumentelor muzica
le.

Coborînd din munți, Mureșul 
adună pe undele lui, într-un 
recital, toată spovedania codri
lor. La. Reghin — la întreprin
derea de industrializare — pre
dă unor virtuoși meșteri, o dată 
cu lemnul, și fantastica febră 
a pădurilor. Mai departe... Dînd 
lemnului contururi și sclipiri 
din cele mai spectaculoase, a- 
ceștia îl transmit înnobilat, ca 
un mesaj, altor virtuoși aflați 
de astădată în sălile de concer
te ale lumii.

In 1951 s-a dat startul. Pri
mele 35 de viori. In ’67 — adi
că după 16 ani — 24 000 de 
viori. Salt spectaculos ? „Știi — 
îmi spune tovarășul care mă 
însoțește, corespondentul de 
presă Aurel Urzică, — am făcut 
un calcul elementar: dacă con
siderăm întreaga producție de 
viori, de la început și pînă acum, 
la fiecare al 20-miilea locuitor 
al pămîntului revine o vioară 
„Fabricată la Reghin". Adevă
rate orchestre...". Soli ai Ciocîr- 
liei, baladei și ai harului meș
teșugului călătoresc în 20 de 
țări ale lumii si nu în mai pu
țin de 300 de tipuri de produse.

Se vede însă treaba, Reghi
nul se afirmă nu numai la con
certele lumii. Unde să mai a- 
dăugăm planoarele de perfor
mantă, avioanele sanitare, am
barcațiunile nautice, performe
re olimpice 7

In geneza lemnului scoborît 
pe Valea Mureșului, Gurghiu
lui, pe Valea Lutului si încru
cișat aci prin același destin ci
tim autografele tradiției. Din 
străbuni. Sînt încrustate — 
toate — pe frontispiciul de azi 
al Reghinului.

„R". Lemn de rezonantă. Re
zonanța Reghinului se întoarce 
mereu amplificată din lume, 
într-un continuu reflux, acasă.

Constantin MORARU

Furnalul de 1 700 m.c. de la Combinatul siderurgic Galați
(Foto : S. Cristian)
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© Amploarea economiilor la C.E.C. 
@ Rentabilizarea în scădere de 
ritm? @ Monumentele, așa cum le 
dorim... ® 20 de ani de la semnarea 
tratatului româno - sovietic: 
Prietenie frățească

Au intrat in fabricație două noi 

tipuri de autocamioane
BRAȘOV. La Uzinele 

de autocamioane din 
Brașov au Intrat în fa
bricație două noi tipuri 
de autocamioane de 5,5 
tone, destinate transpor
turilor grele. Acestea 
sînt dotate cu un mo
tor de 140 C.P. Față de 
lutocamioanele asimilate 
anterior, noile produse 
au un consum de ben
zină cu 5 litri la suta 
de km mai mic (29 litri 
în loc de 34), supra.’ață

de încărcare cu 1 mp șl, 
respectiv, cu 2,4 mp mai 
mare, greutate proprie 
redusă și forță de trac
țiune mai mare. Din 
punct de vedere al so
luțiilor constructive, 
noile autocamioane sînt 
structural schimbate la 
rama șasiului, suspensia 
din față, suspensia mo
torului, transmisia și 
comanda frînei de mină. 
Frîna hidraulică a fost 
dotată cu un servome-

canism pneumatic mal 
eficace și mai simplu 
decît cel vacuumatic. La 
cele două noi tipuri se 
folosesc peste 70 la sută 
din reperele și stiban- 
samblurile asimilate în 
fabricația de serie a ve
chilor autocamioane.

Anul acesta, colectivul 
marii uzine brașovene 
va livra primele 1000 
autocamioane de 5,5 
tone.

(Agerpres)

T elegrame
Tovarășului LEONID BREJNEV,

Secretar general dl Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI PODGORNÎI,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

Tovarășului ALEXEI KOSÎGHIN, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste — document de o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea relațiilor româno-sovie- 
tice — în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Soctaliste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoas
tră și prin dumneavoastră întregului popor sovietic un 
cald salut, cordiale felicitări. împreună cu cele mai bune 
urări de noi succese în opera de construire a comu
nismului.

Constatăm cu deplină satisfacție că relațiile frățești 
de strînsă prietenie și solidaritate dintre poporul român 
și poporul sovietic, bazate pe țelurile și lupta comună 
pentru triumful socialismului și păcii, s-au întărit con
tinuu și au căpătat un nou conținut. A cunoscut o lar
gă extindere colaborarea dintre țările noastre în dome
niul politic, economic, științific, tehnic și cultural, al 
schimbului de experiență în diferite sectoare ale con
strucției socialismului și comunismului.

Ne exprimăm profunda convingere că legăturile de 
prietenie frățească dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice se vor dezvolta cu succes și pe mai de
parte, corespunzător intereselor fundamentale ale po
poarelor noastre, în folosul cauzei socialismului, unită
ții și coeziunii țărilor socialiste, unirii tuturor forțelor 
antiimperialiste în lupta pentru progres social și pace 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului 

NICOLAE CEAUȘEȘCU,

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI .
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietico 
Socialiste și al întregului popor sovietic, vă felicităm 
cordial pe dv. și poporul frate român cu ocazia celei 
de-a 20-a aniversâri a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Socialistă România.

Cele două decenii care au trecut au confirmat în mod 
grăitor că acest tratat, bazat pe principiile internaționa
lismului socialist, a constituit un factor important în 
dezvoltarea relațiilor sovieto-române ; el slujește bine 
cauzei întăririi prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre țările noastre, cauzei socialismului și consolidă
rii păcii în Europa.

Cu prilejul acestei date remarcabile vă dorim dv. și 
prin dumneavoastră întregului popor român noi succe
se în desăvîrșirea construcției socialismului, în lupta 
pentru asigurarea păcii și prieteniei între popoare.

L. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central \ 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste /

A. KOSÎGHIN r
Președintele Consiliului de Miniștri y 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
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Se aprobă?
La Institutul politehnic Ga

lați s-a prezentat un cetățean : 
„Sînt jurisconsultul întreprinderii 
„Vitrometan"-Mediaș. Trebuia să 
vă livrăm în trimestrul III anul 
trecut, o cantitate de mărfuri 
(pahare presate). Am venit să în
cheiem o minută în care să recu
noașteți că ați primit marfa. A- 
ceastă minută ne este necesară 
pentru a obține premierea perso
nalului tehnico-administrativ și a 
conducerii fabricii. în schimb, noi 
ne obligăm să vă livrăm marfa în 
luna februarie". La refuzul tova
rășilor de la Institutul politehnic, 
emisarul de la „Vitrometan" a 
prezentat alte minute asemănă
toare încheiate la diferite între
prinderi gălățene mai „simțitoare". 
Apoi, delegatul nemulțumit a ple
cat să-și continue turneul. Pre
miile se acordă, după cura se știe, 
în funcție de rezultatele muncii. 
De aceea așteptăm nerăbdători 
„rezultatele" turneului. Să știm 
cine o va încasa, cu vîrf și în
desat, pentru înșelăciune.

Repuneți-1 
în drepturi

Miliția raionului Buzău înain
tează tribunalului concluzii de în
vinuire împotriva lui Nicolae Li- 
loiu, salariat la secția Vinalcool 
din Ulmeni. Culpa : abuz în ser
viciu și prejudicii materiale. La 
scurtă vreme, Întreprinderea Vin
alcool Ploiești îi desface contrac
tul de muncă pe temeiul acestor 
învinuiri. Dar iată că tribunalul, 
prin sentință definitivă, nu con
firmă infracțiunea și omul — fiind 
nevinovat — este achitat. Cum 
rămîne acum cu pripeala 
întreprinderii care a înde
părtat din serviciu, fără o bază 
legală, un om cu 5 copii P 
„Meșterul" care strică, trebuie să 
știe să și dreagă. La nevoie, e 
obligat. Ceea ce, sperăm, nu va fi 
cazul I

SERVICIULUI
în hotelurile ploieștene

La porumbar
în blocul R 10 din cartierul Ber- 

ceni (București) un locatar cu 
mare dragoste de păsări a „acli
matizat" în balcon, tocmai la eta
jul IX, cîteva perechi de porum
bei. Blîndele zburătoare au stîr- 
nit discordie în bloc. Colo
catarii, nemulțumiți de prezența 
insalubră și insuportabilă a po
rumbeilor, se întreabă ce e de 
făcut. Ar fi o soluție, deosebit 
de ingenioasă : să se mute lîngă 
stăpînul porumbeilor un cetățean 
care are o pisică. Pînă vin tovarășii 
de la administrația blocului, se 
rezolvă problema.

Dreptatea 
leului ?

La LC.S. Metalo-chimice Ora
dea se află un dosar privind vîn- 
zarea de autoturisme proprietate 
de stat. Motivul? Unul din actele 
emise de Departamentul valori
ficării legumelor și fructelor din 
cadrul țjniunii Naționale a C.A.P. 
era „modificat". Repartiția elibe
rată pentru Varșava nr. 2066 a 
fost transferată pentru Varșava nr. 
2080 și invers. De ce ? Prima 
mașină costă 29 285 lei, iar a doua 
9 280 lei. Pentru cine s-a făcut 
modificarea P In favoarea lui Pe
tre Berinde, directorul I.R.V.L.P. 
Crișana și în dauna subalternu
lui său, Petru Bodonea, directorul 
O.R.V.L.F. Criș. Așadar, dintr-un 
condei șeful a rămas cu un cîștig 
de 20 005 lei, iar subalternul cu 
„respectul" față de șef. Acest 
fals intolerabil, cu mașinile, nu-l 
incomodează la „conducere" pe 
directorul Berinde P

Circuit 
închis

Timp de 16 zile, camera 217 
de la Complexul „București" din 
Baia Mare a fost ocupată de in
ginera Adriana Leonte venită în 
control de la... Ministerul Indus
triei Ușoare. Era prezentă în 
fiecare zi în restaurantul hotelu
lui, schimba trei toalete pe seară. 
Ca omul în delegație I Roiau în 
jurul ei admiratorii. în a 16-a zi 
de teren a dispărut. Unul dintre 
„curtezani" o condusese amabil 
și sub clar de lună la miliție. $i 
acolo a rămas. Pentru că inginera 
nu e ingineră și nici nu o cheamă 
Adriana Leonte, ci : Maria Giurea 
alias Monica Nicula, Adriana Mi- 
băilescu, Adriana Moruzi, Maria 
Arhir, o escroacă versată din Iași, 
în vîrstă de 29 de ani, pe care o 
căuta miliția în toată țara. Ca 
„inspectoare" se oferea să procure 
unor cetățeni diferite mărfuri de 
valoare încasînd înainte prețul. A 
operat în turneu în regiunile Ba
cău, Galați, Dobrogea, București, 
Cluj, Banat. Acum are loc retu
rul. Pentru reconstituire.

Rubrică redactată de : 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan D1NICĂ

s.| ca sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în cadrul preocupărilor privind 
ridicarea nivelului de deservire în 
orașe, un loc important îl ocupă sec
torul hotelier. Se fac eforturi vizibile 
pentru ca bunele maniere, politețea, 
gradul ridicat de confort, deservirea 
promptă să exprime și în acest do
meniu tradiționala ospitalitate româ
nească. Căci unde, dacă nu înainte de 
toate la hotel, oaspetele abia sosit are 
posibilitatea să-și formeze primele 
impresii — măgulitoare sau mai pu
țin — despre localitatea respectivă.

La Ploiești, mai ales în ultimul 
timp, acest important deziderat al os
pitalității, răspunzînd totodată unor 
interese economice, se face tot mai 
bine înțeles. Recent, direcția comer
cială a întreprins unele acțiuni pen
tru dotarea rețelei hoteliere, rămasă 
în urmă față de cea a alimentației 
publice. O serie de hoteluri din Plo
iești șl Buzău au fost reamenajate. 
Măsuri judicioase și 
cesare, 
trea săracă de hoteluri pe care o au 
orașele regiunii Ploiești, la trăsătu
rile care trebuie să caracterizeze o 
rețea hotelieră modernă. .

în primul rînd, se ridică problema 
dotării unităților : ce loc ocupă pre
ocupările de acest fel în funcție de 
disponibilitățile materiale existente ? 
Ar fi, în această privință, destule de 
spus cu privire la calitatea și aspec
tul mobilierului, al lenjeriei, la func
ționarea instalațiilor, la prezentarea 
și întreținerea localurilor.

Să zicem, bunăoară, că pasagerul, 
obosit de drum, trece peste amănun
tele de ordin estetic. Găsește el cele
lalte condiții strict necesare unei ca
zări corespunzătoare ? Să-1 ascultăm 
mai întîi pe Ștefan Buzilă, șeful com
plexului „Prahova" : „N-avem decît 
schelete de veieuze, iar soneriile nu 
funcționează. Vrea pasagerul să dea 
un telefon ? E imposibil. Tot impo
sibil este să bea un pahar de apă 
rece. De ce ? Pentru că, datorită unui 
defect de construcție la instalație, 
apa vine caldă pe ambele țevi".

Cu prilejul vizitelor noastre prin 
hoteluri, în care ne-a însoțit și un 
reprezentant al Inspecției comerciale, 
am constatat și alte lucruri care pun 
în evidentă dezinteresul și neglijenta 
celor ce le gospodăresc. De pildă, am 
întîlnit la „Berbec", hotel de catego
ria I, camere cu fețe de masă ciuruite 
sau neschimbate de mult timp ; Ia 
Cîmpina nu te poți vedea aproape 
deloc în oglinzile de Ia lavoare. 
Intîlnești, de asemenea, în hotelurile 
ploieștene, un strat gros de praf pe 
globurile și becurile electrice, broaș
tele unor dulapuri stricate sau fără 
chei, cameriste cu halatele cîrpite.

— Cum explicați această lipsă de 
simț gospodăresc ?

Responsabilul hotelului „Berbec", 
Gh. Vulcănescu, căruia i-am adresat 
întrebarea, ridică din umeri, neavînd 
cum să motiveze deficiențele. Formu
lează în sfîrșit o scuză : „Sînt scăpă
rile noastre. Le vom îndrepta". Dar 
putem să credem că angajamentul va 
fi îndeplinit, de vreme ce am găsit 
consemnate aceleași lipsuri în proce- 
sele-verbale încheiate de Inspecția 
comercială anul trecut ? înseamnă că 
omul este obișnuit să-și facă auto
critica și să-și ia angajamente pe care 
nu le înfăptuiește. De altfel, angaja
mente formale obișnuiesc să-și ia și 
alții. De pildă, la complexul hotelier 
și de alimentație publică „Caraiman" 
din Bușteni, T.R.C. Ploiești a întîrziat 
darea în folosință a noului hotel, con
struit în partea superioară a comple
xului. în septembrie și-a făcut auto
critica și s-a angajat să 
crările la 15 decembrie.
dată, altă autocritică, alt angajament 
— pentru 30 decembrie. Dar la 15 
ianuarie se mai lucra încă la ’ 
parchetul.

La Buzău (si nu numai aici) 
jentele merg pînă acolo că de săp- 
tămîni întregi lipsesc becurile de 
la dependințele sanitare, soneriile 
nu funcționează, iar telefoanele 
sînt și ele defecte. în holuri elegante, 
cu mobilier nou, nu găsești un ziar 
sau o revistă, o hartă sau un pliant 
pentru a-ți folosi util timpul, pentru 
a te informa.

absolut ne
dacă ne gîndim la zes-

(Urmare din pag. I)

termine lu- 
La această

bătut

negll-

de 
se 
ce

element nou, tn afară 
localitatea diferită unde 
stabilește unu] din soții 
și-a părăsit domiciliul con
jugal.

— Aproape 80 la sută din 
acțiunile de divorț recent 
deschise — ne spune Gh. 
Cocioabă, președintele Tri
bunalului Brăila — aduc 
drept argument pentru ob
ținerea desfacerii căsătoriei 
această situație de fapt. în 
care una din părți s-a 
separat de cealaltă și în
treține relații ou altă per
soană. O situație îngrijoră
toare o constituie cazurile 
de părăsire a domiciliului 
fără introducerea unei ac
țiuni de divorț. Unii oa
meni se despart ocolind 
modalitatea legală de des
părțire, după care „înte
meiază" o nouă „căsnicie", 
bineînțeles, nelegală.

Nu va fi niciodată îndea
juns subliniată imoralitatea 
concubinajului ; el nu este, 
la urma urmelor, decît un 
jalnic refugiu pentru lip
sa de răspundere, pentru 
ipocrizie și lașitate. Cu atît 
mai mult doare spectacolul 
unor căsnicii destrămate, 
al unor femei abandonate 
cu doi, trei eonii de către 
donjuani ce-și descoperă, 
brusc, capacitatea de a fe
rici inimi străine. Există, 
apoi, în alte cazuri o cu 
totul și cu totul ciudată 
optică civică din partea u- 
nora. bărbați și femei : o 
dată introdusă acțiunea de 
divorț ei se si consideră, 
cu de la sine putere, di
vorțați. Neașteptînd 
giuita dezlegare (care 
te că nu va veni 
odată...), aceștia încep
viețuirea cu alte persoane, 
convietuire’din care, de a- 
semenea. 
eonii ș.a.m.d.

Opinia publică nu poate 
tolera la infinit astfel de 
abateri. Ca și o picătură 
de cerneală într-un vas cu

le- 
poa- 
nici- 
con-

se vor naște

— De ce această situație ?
— S-a întimplat ! — ni se răspun

de — și urmează tot felul de moti
vări naive Dar vă asigurăm că to
tul se va pune Ia punct. Ne-am re
întors după cîteva zile. Nici o mă
sură.

O a doua mare problemă a func
ționării hotelurilor este 
velului de deservire, a 
cultură — am putea 
celor care se ocupă 
rea lor. Este adevărat 
acum doi ani, cînd am 
anchetă asemănătoare prin 
hoteluri, situația s-a mai îmbunătățit. 
Politețea și solicitudinea intră tot 
mai mult în obiceiul personalului 
hotelier. Cu. atît mai distonantă și 
intolerabilă apare purtarea unor ele
mente care nu vor sau nu pot să-și 
înțeleagă obligațiile. Iată un exem
plu : pe Ion Alice, portar-gestionar 
la hotelul „Berbec", l-am auzit adre- 
sîndu-se pasagerului Iorgu Manolescu 
cu următoarele cuvinte : „Vezi, să-ți 
faci bagajele, căci mîine nu-ți mai 
dau cameră. Poți să mă rogi cît 
vrei, nu-ți mai dau !...“ Cum de s-au 
putut încredința cheile hotelului u- 
nui individ grosolan si impertinent, 
care tratează pasagerii de parcă ar 
fi rîndași în ograda Iui ?

La același hotel „Berbec", ne adre
săm unui alt portar-gestionar, 
Constanta Sachelarie : „Sînteți bună 
să ne dați un mers al trenurilor. 
Vrem să vedem ce accelerate pleacă 
spre București".

Răspunsul vine prompt : „Mersul 
trenurilor nu avem. Dar biroul de 
voiaj C.F.R. nu e departe..."

Se știe oare ce servicii sînt obli
gate hotelurile să ofere călătorilor ? 
Și se poate justifica într-un mod cît 
de cît plauzibil imposibilitatea efec
tuării unor servicii elementare ?

Stăm din nou de vorbă cu Gh. 
Vulcănescu, responsabilul hotelului 
„Berbec". De astă dată pare destul 
de necăjit — așa ne-a făcut cel puțin 
impresia — fiind vorba de nivelul 
scăzut de înțelegere a ceea ce în
seamnă politețe și serviabilitate. „Vă 
rog să mă credeți, afirmă ei, îmi 
crapă obrazul de rușine cînd aud 
cum li se vorbește oaspeților noștri. 
Cînd sînt prezent, intervin și repar 
ce se mai poate repara. Cînd nu..."

Intr-adevăr, cînd nu este, se debi
tează atîtea impoliteți, îneît cartea de 
vizită a hotelului este irevocabil pă
tată. Dar ce fel de personal este ace
la care, pentru a fi politicos, are ne
voie de paznici ori tutori ? De altfel, 
în peregrinările noastre prin hotelu
rile regiunii am, întîlnit mai multi 
oameni puțin pregătiți pentru o ase
menea muncă, în care se cere, deo
potrivă, și spirit gospodăresc, și un 
anumit stil al comportării, care să 
îmbine demnitatea cu politețea și 
solicitudinea specifice profesiei. în
tre altele, ar trebui să se analizeze 
de către organele locale de resort 
dacă la complexul „Prahova" din 
Ploiești, conducerea complexului și

aceea a ni- 
nivelului de 
spune — al 

de dirija- 
că fată de 
întreprins o 

aceleași

Prin O. N.T

ODIHNĂ SI
5

Agențiile și filialele O.N.T. 
oferă posibilitatea procurării 
de bilete pentru odihnă și tra
tament pe perioada februa- 
rie-mai a.c. în stațiunile Buș
teni, Borsăc, Predeal. Păltiniș, 
Govora, Sinaia, Tușnad, Că- 
limănești, Căciulata, .Oiănești. 
Hercuiane. Bazna, Ocna Sibiu
lui, Slănic-Moldova, Sîngeorz, 
Buziaș, Vatra Dornei, Eforie 
Nord, 1 Mai, Sovata. Pucioasa.

cristalină, un caz deapă 
imoralitate infestează zone 
mult mai largi decît cele 
direct atinse de către ceî 
ce încalcă regulile sociale. 
Este de datoria opiniei pu
blice — în scopul apărării 
propriei ei integrități mo
rale — să intervină ori de 
cite ori se petrec astfel de 
întîmplări.

Problema provoacă o fi
rească preocupare și de
termină totodată o puter-

responsabilul hotelului sînt îritr-ade- 
văr în stare să facă față cerințelor. 
Aceeași situație și la Buzău. Recep- 
tionerii, și mai ales administratorul 
Petre Hangu, sînt cum nu se poate 
mai nepotriviri prin lipsa cunoștin
țelor necesare, prin absența calității 
de buni gospodari.

Incercînd să aflăm cauzele lipsu
rilor semnalate, cei cu care am dis
cutat au invocat, în primul rînd, fap
tul că nu dispun de fonduri sufi
ciente pentru dotarea corespunză
toare a hotelurilor. într-adevăr, in
dicațiile stricte privind modul în 
care pot fi cheltuiri banii, date de 
unele foruri centrale au îngreunat 

moder- 
Dar lip
ește în 

directă a 
nevoile 

subapre-

pînă acum cîtva timp 
nizarea rețelei hoteliere, 
sa fondurilor de investirii 
bună măsură o consecință 
faptului că, necunoscînd 
reale ale hotelurilor sau 
ciind importanța acestora în deser
virea cetățenilor, organele locale co
merciale, comitetul executiv al sfa
tului popular regional au îndreptat 
fondurile disponibile mai ales spre 
rețeaua de alimentație publică. In 
timp ce nu se găseau fonduri pentru 
procurarea unor scaune pentru hote
luri, se investeau sute de mii de lei 
în lucrări spectaculoase (dar fără 
rentabilitate), cum ar fi Terasa Dea
lul Mare, Cfama Tunel etc. Aceasta 
ar fi explicația în domeniul dotări
lor. Dar celelalte deficiențe ? Și tov. 
Panait Chircu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al sfatului popu
lar regional, și cadre de răspundere 
din Direcția comercială regională 
recunosc că este vorba de lipsă de 
preocupare, de ignorarea nevoilor re
țelei hoteliere din regiune. Proble
mele deservirii hoteliere n-au fost 
niciodată discutate într-o sesiune a 
sfatului popular sau în vreo ședin
ță de comitet executiv, întrucît, după 
cum ni s-a spus, „au scăpat din aten
ție". Iar „scăparea" a mers atît de 
departe, îneît aproape că nici n-a 
existat control. In asemenea condiții, 
se poate orienta întreaga discuție 
spre insuficienta fondurilor ?

Ploieștiul se dezvoltă ca un mare 
oraș, cu renume și pe plan turistic. 
In acest cadru, este esențial să fie 
bine 
tice 
spre 
care 
important al deservirii publice, com- 
bătîndu-se orice spirit de toleranță, 
lipsa de exigență. Lucrurile se vor 
îndrepta — ni s-a spus. Chiar în a- 
cest an vor începe lucrări de moder
nizare și dotare a unor hoteluri. Con
comitent, se vor lua măsuri de or
ganizare, de educare și de ridicare 
a calificării personalului. Am fi însă 
bucuroși să consemnăm cît mai repe
de rezultate practice și nu autocri
tici ori noi promisiuni.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

cunoscute trăsăturile caracteris- 
unei rețele hoteliere moderne, 
a fi imprimate tuturor celor 
lucrează într-un sector atît de

TRATAMENT
De asemenea, se pot obține ae 
la O.N.T. și locuri la Mamaia. 
Eforie Nord, și Eforie 
pentru perioada 15-31 
Cumpărătorii acestor 
beneficiază de tarife
Pentru
O.N.T. și costul călătoriei cu 
trenul
I.R.T.A. este mai mic 
cel obișnuit.

posesorii de

Sud 
mai. 

bilete 
reduse, 

bilete

sau cu mijloacele 
decît

acestor norme, refuzul de 
a le accepta ca nortriale și 
firești (nu a le scuza, cu 
alte cuvinte) sau respinge
rea lor sînt acțiuni prin 
care opinia publică își im
pune punctul ei de 
punctul de vedere 
înalte moralități.

Nu este vorba, 
de fenomene de masă, dar 
înmulțirea unor atari ca
zuri atrage atenția și im
pune analizarea amănunti-

vedere, 
al unei

desigur,

M

Noul hotel „Bradul" de la Poiana Brașov (Foto : Agerpres)

Recent, opinia publică a luat cu
noștință de ■ Comunicatul privind 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale în 1967. Cercetînd datele și 
cifrele prezentate, concluziile lapi
dare. fiecare dintre noi constată cu 
îndreptățită mîndrie și cu deplină sa
tisfacție, că pentru economia româ
nească dezvoltarea în ritmuri inten
se, cantitative și calitative, se 
înscrie ca o permanență, con
firmată de la an la an, pe măsură 
ce înaintăm pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. în acest sens, 
rețin atenția ritmurile. în 1966 și 
1967. de creștere a venitului națio
nal. acest indicator sintetic al dez
voltării economice, care în anul tre
cut a consemnat un spor de 18,1 la 
sută față de 1965. Amplificarea veni
tului național a permis luarea unor 
noi și importante măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. După cum precizează Comu
nicatul, veniturile bănești ale popu
lației de la sectorul socialist, compa-

semnificativ șl merită reținut : în 
țara noastră are loc o continuă întă
rire a spiritului gospodăresc, în pro
porții de masă. Aceasta este atît în 
folosul populației cît și al economiei 
naționale, întrucît banii depuși la 
CEC, în sumă de milioane și zeci de 
milioane' de lei, intră in circuitul 
productiv și fructifică. Se intensifi
că, în acest fel, și procesul de circu
lație a mărfurilor — de la stat că
tre populație — ceea ce contribuie la 
satisfacerea mai largă a unor cerințe 
de consum ale oamenilor muncii, la 
mobilizarea resurselor bănești de 
care aceștia dispun.,

Dar. ce date și cifre atestă vigu
roasa activitate de economisire la 
CEC ? Se consemnează, după cum 
am spus, nu numai o creștere a ve
niturilor bănești ale populației, rele
vată de recentul Comunicat, ci și un 
spor substanțial de economii,
trecut, de pildă, în regiune, valoarea 
depunerilor la CEC a fost de 4 ori mai 
mare decît cea înregistrată la sfîrșitul

Anul

Amploarea 
economiilor

® ©

iâ C® E@ C©
rativ cu 1965 au fost în 1967 cu 20.1 
la sută mai mari.

Evident, căile și mijloacele utili
zate de partid și de statul nostru so
cialist pentru ridicarea continuă și 
sistematică a nivelului de trai — în 
perioada la care ne referim — sînt 
cunoscute de fiecare dintre noi. S-au 
majorat salariile mici, în avans față 
de prevederile cincinalului, au fost 
mărite substanțial toate categoriile 
de pensii, s-a introdus noul sistem 
de pensionare a țăranilor coopera
tori, au fost reduse 
bunuri de consum.
căi și mijloace există, însă^ un alt in
dicator care certifică creșterea, în 
continuare, a bunăstării oamenilor 
muncii : sporirea economiilor popu
lației păstrate la CEC. An de an, au 
crescut 
tora, la 
cu 26,4 
1966.

Referindu-mă 
economiilor populației la CEC, vreau 
să relev cîteva aspecte ale proble
mei, prin prisma experienței acumu
late în cadrul regiunii București. 
Soldul amintit are și în cazul regiunii 
București izvoarele sale. Este vor
ba de mai mulți factori, printre 
care decalajul favorabil între veni
turile efective și cheltuielile popu
lației, dar și de orientarea acesteia 
spre dobîndirea unor bunuri de con
sum cu valoare și valoare de între
buințare ridicate, dc folosință înde
lungată. Datele caracteristice activi
tății CEC vorbesc convingător, 
inte de a le

prețurile la unele 
In cadrul acestor

aceste economii. Soldul aces- 
sfîrșitul 
la sută

facă viața, să-și întemeieze 
o familie ?

Iată o situație în care in
flexibilitatea judecătorului, 
adoptarea unei atitudini 
rigide și formale fată de 
realitate, aplicarea legii in 
litera și nu și în spiritul 
ei. zămislește nefericire.

Dar problemele acestea 
nu se epuizează 
terventia numai 
unuia din factorii ce 
gizează fenomenul căsăto-

prin in- 
asupra 

re

anului trecut, a fost 
mai mare decît in

la acest Indicator, al

enumera, un fapt
îna- 
este

anului 1961, iar soldul mediu pe lo
cuitor a crescut în aceeași perioadă 
de circa 6.8 ori. în prezent, aproape 
fiecare familie din localitățile re
giunii dispune de un libret de eco
nomii. Concomitent cu creșterea sol
dului mediu pe locuitor și al numă
rului de librete, a avut loc o mărire 
a duratei medii de păstrare a dispo
nibilităților bănești ale populației la 
CEC. Acum, fată de anul 1965, peri
oada de păstrare a unui leu la CEC 
a crescut de la 451 la 541 zile. Iată, 
deci, cîtiva 
că reflectă 
rea din ce 
lai,iei spre

Mobilui
este însă determinat și de 
avantaje ce i se oferă populației. 
CEC-ul și-a diversificat mult opera
țiunile. tocmai în funcție de aceste 
avantaje, de obiectivele sale esen
țiale. ceea ce a permis creșterea sim
țitoare a depunerilor, a soldurilor 
acestora și a numărului posesorilor 
de librete de economii. Comparativ 
cu anul 1960. în prezent, 
dobînzilor plătite celor 
„CEC-uri“

indicatori, care 
în mare măsură 
în ce mai fermă
C.E.C.
unor asemenea

consider 
orienta- 
a popu-

sporuri
marile

volumul 
care au 

este de circa 7 ori mai 
mare. în plus, numai în ultimii 3 
ani. prin casele de economii din re
giunea București numeroși depună
tori și-au procurat autoturisme, de 
diferite mărci. în valoare de circa 
12 milioane lei. O amploare deose
bită au luat-o depunerile la 
pentru construirea de locuințe 
prietate personală, cu sprijinul 
tului, îndeosebi prin acordarea

pe termen lung și atribuireacredite

CEC 
pro- 
sta- 

de

pripă, pe baza unei cunoș
tințe făcute la ștrand sau 
la dans, pe bază de ca
pricii, din joacă sau chiar 
din plictiseală.

— Cred că ar fi posibilă 
și o nouă reglementare ju
ridică a „pornirii" căsăto
riei — ne sugerează procu
rorul I. Rusu din Brăila. 
Starea civilă ar putea da, 
de pildă, un termen mai 
lung candidatilor la însură
toare. S-ar reveni astfel la

ACTUL CĂSĂTORIE
ies

nică replică din partea 
corpului social care con
damnă această abatere mo
rală.

— In întreprinderea noas
tră. unde din 14 000 de 
muncitori 11 000 s:nt femei, 
avem destule prilejuri să 
ne întîlnim cu asemenea 
cazuri, ne spune Elena Nae, 
președinta comitetului sin
dicatului de la Fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești. Luăm atitudine ori 
de cîte ori se ivește prile
jul. încercăm să-i conci- 
liem pe cei doi. însă — e 
drept — nu determinăm o 
opinie de masă suficient 
de fermă împotriva acestor 
„infractori morali".

— Dar ei nu sînt doar 
infractori morali. cum 
i-ati numit. Legea pedep
sește atît 
milial cît și

— Fără 
legea, cu 
combate i 
abaterile de la normele 
conduită socială Dar cred 
că dezaprobarea celor 
niulți față de încălcarea

abandonul
i adulterul, 

îndoială 
sancțiunile 

încălcările

fa-

că
ei. 

sau
de

tă a cauzelor șl consecin
țelor.

Iată, însă, si un alt 
aspect :

Negoiță 
ror șef 
Brăila, ne 
tîmplat i 
separată „în fapt" de 
de 4 ani (soțul trăiește cu 
altă femeie, cu care are și 
un copil) are la 
o altă legătură și 
vidă în luna 
Deschide acțiune 
(la care consimte 
dar un tribunal 
respinge în final 
In numele cărui 
piu ? Al salvării și consoli
dării familiei ? Dar a cărei 
familii ? Oamenii aceștia 
și-au întemeiat fiecare alta, 
și-au refăcut familia, au. 
sau așteaptă copii. Această 
familie a devenit reală 
pentru ei. cealaltă nu este 
decît o abstracțiune 
atunci ? Mai are 
loare principiul 
dacă oamenii 
sînt împiedicați

Ieremia, procu- 
la Procuratura 

■ relata un caz în- 
recent : o femeie, 

soț

rîndul ei 
este gra- 
a onta. 

de divorț 
și soțul), 
din tară 
acțiunea, 

princi-

Si 
vreo va- 

invocat, 
respectivi 
să-și re-

riei : reglementarea divor
țurilor, a desfacerii căsă
toriei. Ar fi ceva de făcut 
și în problema facerii ei. 
a pornirii căsătoriei.

Bineînțeles, căsătoria a- 
partine domeniului vierii 
intime a individului. însă 
nu trebuie să se uite că, 
odată contractată, căsăto
ria devine o realitate so- 
cial-morală obiectivă, un 
fenomen deosebit de com
plex, care se situează la 
interferența planului indi
vidual cu cel social, par- 
ticipînd concomitent la 
ambele domenii și răsfrîn- 
gîndu-și efectele asupra 
fiecăruia din ele.

Unul din scopurile ur
mărite prin noua legisla
ție a fost tocmai aceia de 
a se elimina divorțul soli
citat pe baza unor motivări 
neserioase superficiale, 
ceea ce implicit atrage 
atenția șl asupra modului 
neserios, superficial și lip
sit de răspundere cu care 
se contractează uneori 
căsătoria : de multe ori. cu 
o ușurință inconștientă, in

vechea instituție a logod
nei, ceea ce ar permite ce
lor în cauză să se cunoască 
mai bine înainte de a-și 
lega viețile, să nu mai 
trateze superficial proble
ma 
că 
nu 
timpului, se vor despărți...

— Poate că s-ar cuveni 
să ne ocupăm mai mult de 
pregătirea tinerilor pentru 
această „artă" a existenței 
în doi. pentru constituirea 
unor cupluri autentice și 
durabile — ne spune lec
torul universitar Bianca 
Bratu, de la Facultatea de 
filozofie a Universității 
București. Poate că în con
textul unei influente edu
cative exercitate cu 
întemeiate pe puterea 
convingere a celor ce 
trecut prin încercările 
ții. i-am ajuta mai 
pe tineri să înțeleagă 
timp unele lucruri 
țiale pentru fericirea, pen
tru echilibrul vieții lor ul-

să

căsătoriei, spunîndu-și 
dacă matrimoniul lor 
va rezista la proba

tact. 
de 
au 

vie- 
mult 

la
esen-

terioare : căsătoriile deter
minate de mirajul clipei, 
cele întemeiate exclusiv 
pe atracția fizică sau la 
temelia cărora stau mes
chine calcule materiale ori 
ambiții de tot soiul conțin 
de la început germenii di
vorțului. Cererea pentru 
desfacerea unor asemenea 
căsătorii este o indicație 
asupra carențelor acelor 
căsătorii. Un bărbat și o 
femeie, care unindu-și 
viețile nu au căpătat, odată 
cu actul întovărășirii lor, 
și conștiința că formează 
din acel moment o unitate 
nouă, de un grad superior, 
rămîn de fapt străini, deci 
tot singuri.

Oamenii pot greși, pot 
face și alegeri greșite, iar 
greșelile se plătesc, în pri
mul rînd prin nefericirea 
cu care sînt sancționați cei 
ce le comit. Insă aseme
nea greșeli — prin ur
mările pe care le imnlică 
dezorganizarea familiei a- 
supra copiilor — sînt fa
tale nu numai indivizilor 
ci și societății. Așa că dacă 
oamenii pot greși, au. de 
asemenea, datoria să facă 
totul pentru a preîntîmpina 
o greșeală

Trebuie făcut totul pen
tru ca toți oamenii să se 
pătrundă de sensul grav al 
anumitor acte ale vieții, 
printre care se înscrie — 
ca act fundamental — și 
căsătoria.

Este limpede că răspun
derea pe care o implică 
actul căsătoriei este o răs
pundere socială. Legile re- 
glementînd căsătoria con
stituie tocmai' o subliniere 
a acestui aspect, sînt ex
presia înaltei griji pe care 
societatea o are pentru 
membrii ei. Opinia publică 
este aliata acestor legi pen
tru că ele apără interesele 
sale permanente.

Actul căsătoriei este un 
act pentru care răspunde 
întreaga societate.

de terenuri pentru construcții. Anul 
trecut s-au constituit avansuri prin 
CEC, destinate construcției de locu
ințe. pentru circa 200 de apartamen
te, prevăzîndu-se o creștere conti
nuă. Multi cetățeni au cîștigat cite 
un autoturism la tragerile la sorți 
ale libretelor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri. In același timp, nu
meroși depunători au cîștigat și la 
tragerile la sorti ale obligațiunilor 
CEC cu ciștiguri, cît și ale libretelor 
de economii cu cîștiguri și la 
dobîndă și cîștiguri — sume 
tante.

Deosebit de semnificativă 
pentru a defini amploarea activită
ții de economisire a fondurilor bă
nești din partea populației — creș
terea continuă a soldurilor de pe li
bretele de economii ale depunători
lor. Nu e vorba de Iei, sau de zeci 
de lei. Ce arată datele statistice ? 
In momentul de fată, peste 20 la 
sută din numărul total al depună
torilor din regiunea București au un 
sold mediu de circa 2 500 lei. aproa
pe 11 la sută un sold mediu de pes
te 8 000 lei, iar peste 10 la sută 
10 000—50 000 lei. Aceste date 
țișează, cu claritate, ponderea 
mai mare a „CEC-urilor“ cu 
mari în totalul depunerilor.

Fără Îndoială, ar mai fi și alte lu
cruri de spus în ceea ce privește 
activitatea de economisire 
lației prin CEC. Tocmai 
veni în întîmpinarea 
muncii care se adresează 
în regiunea București numărul uni
tăților a sporit cu 35 în ultimii 2 ani. 
Este acesta un progres demn de luat 
în seamă, dar care poate fi în con
tinuare mult consolidat. Despre 
ce este vorba ? Mai întîi, mă 
refer chiar la amplasarea noilor ser 
dii ale agențiilor CEC, în sensul cl 
fiecare comună va trebui să dispună , 
de o asemenea unitate. Ele nu se 
pot despărți de prevederile referi
toare la sistematizarea localităților 
rurale și trebuie privite in funcție 
de orientarea în perspectiva deschisă 
de documentele Conferinței Națio
nale a P.C.R. De aceea, cred că 
se impune completarea viitorului 
peisaj al comunelor și orașelor cu 
sedii CEC care să dea un spor de 
frumusețe și de funcționalitate an
samblului unităților de utilitate pu
blică. în acest sens, bine ar fi ca noul 
sediu ce se „naște" acum pentru co
muna Greaca să răspundă cît mai 
deplin unor asemenea cerințe.

Se ridică, însă, o problemă care, 
după părerea mea, nu este deloc mi
noră. Practic, într-o scrie de locali
tăți importante nu sînt sedii CEC co
respunzătoare. cele care există desfă- 
șurîndu-și activitatea în condiții im
proprii. Dacă nu am aloca, 
Sfatului popular al regiunii 
rești sume însemnate din beneficiila 
realizate de unitățile CEC. poate că 
cererea nu ar fi îndreptățită. Realita
tea este însă că se dau sistematic < 
acești 
cazuri 
vate. 
C.E.C. 
scopul 
ile pe

Totodată 
perfecționării 
care se adresează CEC-ului. 
unele calcule, la ora actuală, durata 
efectuării unei operațiuni „de ghi
șeu" variază între 2—5 minute, în 
funcție de depuneri sau restituiri. 
Nu poate însă satisface această du
rată. întrucît în unele cazuri ea sa 
prelungește mai mult. Deci. în acest 
domeniu, se impun îmbunătățiri. 
Fapt este că ele nu pot fi realizate 
de la sine. Ca urmare, se impune o 
mai strînsă legătură a conducerii cu 
terenul, mai multă operativitate șt 
competentă în satisfacerea cerințelor 
populației, lăsîndu-se deoparte „ner
vii" și manifestările lipsite de respect 
față de cei care se adresează 
CEC-ului.

Chiar și în domeniul planificării 
atragerilor disponibilităților bănești 
ale populației sînt necesare îmbună
tățiri. Este vorba de modalitatea 
bilirii indicatorilor economici 
defalcării sarcinilor de plan ale 
taților CEC pe trimestre. Astfel, 
rea mai deplin în considerație a co
relației dintre volumul și structura 
veniturilor bănești ale populației, pe 
de o parte, și a cheltuielilor efective 
(ținînd seama și de planul desfa
cerii produselor comerciale) pe lîn
gă alte date caracteristice ar da 
o mai puternică fundamentare pla
nului de atragere a disponibilităților 
bănești ale oamenilor muncii.

Desigur, ar fi binevenită, 
activitatea CEC o mai 
colaborare cu cooperativele 
cole de producție. în scopul atragerii 
disponibilităților bănești ale țărăni
mii — domeniu insuficient fructifi
cat. cu mari rezerve — ceea ce ar 
fi atît în folosul țărănimii coopera
tiste și al cooperativelor agricole, cît 
și al economiei naționale. De aseme
nea, mă gîndesc și la economiile de 
mîine. la tînărul căruia ii trebuie în
dreptate micile economii snre agen
țiile CEC și din a cărui educație nu 
poate să lipsească deprinderea de a 
gospodări eficient veniturile. Este un 
început de gîndire economică, de 
drămuire a banilor personali și a ce
lor publici, cu eficientă și înalt spi
rit de răspundere. Dună părerea mea. 
toate acestea mai depind și de modul 
concret dc retribuire a personalului 
unităților CEC, în strînsă concordan
tă cu roadele obținute în favoarea 
populației și ale economiei naționale.

De mare importantă este acum 
concentrarea eforturilor pentru 
realizarea planului de casă, a celui 
de atragere a disponibilităților 
bănești ale populației, a celorlal
te obiective ce ne revin. Ex
periența de pînă acum, învățămin
tele desprinse, constituie un îndemn 
în munca noastră. In fond, rezolvarea 
lor constituie un „CEC" emis de noi, 
cu acoperire permanentă în munca 
viitoare

Gheorghe NICULESCU-MIZIL 
director al Direcției regional® 
București a C.E.C. ..

cele cu 
impor

este

între 
înfă- 

tot 
sume

a popu- 
pentru a 

oamenilor 
CEC-ului.

anual, 
Bucu-

bani și. în schimb, în unele ; 
nu dispunem de sedii adec-'. 
In ultimă instanță, unitățile 

nu ar putea gospodări ele, în 
amintit, o parte din benefici- 
care le realizează an de an ?

intervine și necesitatea 
deservirii populației,

După

sta- 
și a 
uni- 
lua-

pentru 
strînsă 

ugri
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în scădere de ritm?

O NOUĂ EXPLOATARERENTABILIZAREA

intemperiilor

(fi

la temelia

Anchetă economică la

întocmit 
unității :

acest optimism 
de fapte.

iar volumul 
a crescut.
în discuție și 
împovărătoare, 

de operațiunea

lei și respectiv 
cum scria în

„Reconstrucția

„Stînca“
rezistă

pierderilor...

In secpa de finisaj general a Uzinei de vagoane din Arad
Foto : Gh. Vințilă

...iar

în primele trei trimes
tre ale anului trecut, două 
dintre unitățile economice 
subordonate Ministerului 
Industriei Construcțiilor — 
fabrica de materiale de con
strucții „Reconstrucția" din 
Feldioara și fabrica de ci
ment „Sțînca" din Brăila — 
în loc să dea beneficii de 
300 000 
400 000 lei, 
planul de acumulări, au în
cheiat activitatea cu pier
deri de 1 500 000 lei și res
pectiv 1 062 000 lei. A sosit 
trimestrul IV și, în timp 
ce „Reconstrucția" a con
tinuat să piardă teren (a 
se citi : fonduri materiale 
și bănești), „Stînca" începe 
să se redreseze. Sfîrșitul 
anului 1967 a marcat pen
tru prima unitate o pier
dere de 1 991 000 lei, iar la 
cea secundă un beneficiu 
de 427 000 lei.

— Fără discuție, ne^ spu
nea tov. Tudor Bălășoiu, 
secretarul organizației de 
bază P.C.R. a fabricii „Re
construcția", situația în 
care ne aflăm e sub orice 
critică. Ea se datorează în 
primul rînd tolerării in
disciplinei sub toate latu- 

y Tile sale : de plan, tehno- 
l>gică și în muncă. .
Aprecierea e realistă și a 

, iușt întărită și de tov.
Erlch Rommer, secretar al 
Comitetului raional Sf. 
Gheorghe al P.C.R., într-o 
recentă analiză : „Indisci
plina, sub toate aspectele, 
constituie cauza principală 
a nerealizării planului de 
producție și a pierderilor. 
Deci, curmarea acestei in
tolerabile stări de lucruri 
este principalul obiectiv ce 
va trebui atins intr-un vii
tor cît se poate de a- 
propiat".

Indisciplina ? Fetiș sau 
justificare a milioaneloi 
pierdute ? Coborîm pe ver
ticala elementelor de ana
liză economică. Mai întîi 
planul de producție pe în
treg anul 1967 nu a fost în
deplinit. Apoi, la cărămizi, 
pivelul programat s-a reali
zat în proporție de 89,2 la 
sută, iar la țiglă de numai 
85 la. sută, deși prin plan, 

.la aceste sortimente s-au 
revăzut — la fiecare 1 000 
ucăți — beneficii de 15 Iei 

: ,1, respectiv, 54 lei. în 
schimb, la blocuri prefa
bricate. unde de la început 
s-au preconizat pierderi de 
53 lei la 1 000 bucăți, planul 
de producție a fost depășit 
cu 4.4 la sută. S-a proce
dat invers decît trebuia 1 
De ce nu s-a amplificat 
producția de cărămizi și 
țigle — rentabilă și foarte 
solicitată de șantiere ? Ne 
răspunde tov. ing. Aure
lian Popescu, directorul în
treprinderii :

— „Inamicul" nr. 1 este 
calitatea scăzută a materi
ei prime, argila pe care o 
extragem la Măieruș și a 
cărei plasticitate este ne
corespunzătoare. Rezulta
tul : rebuturi. în plus, în 
1967, descopertările au ne
cesitat un volum de cheltu
ieli cu 1.4 milioane lei mai 
mare decît cele efectuate 
cu exploatarea aceleiași 
cantități de argilă în anul 
1966. Simțim în .permanență 
și o acută lipsă de mun
citori.

— Față de 1966, numărul 
mediu 
totuși 
acel 
fost 
bune.

— E adevărat 1 Dar 
tați că în 1967. în între
prindere s-au înregistrat 
1 900 om-zile absente ne
motivate. perioadă în care 
s-ar fi putut obține 1.9 mi
lioane cărămizi. La acest 
„record", o mare vină re
vine și conducerii. Dar lip
sa de muncitori ne-a de
terminat uneori să „închi
dem ochii" față de unele 
acte de indisciplină Pon
derea lucrărilor mecaniza
te e cu totul redusă. Im
pietează enorm și sezonali- 
tatea producției. Acestea 
sînt cauzele...

Acestea sînt 
vedem. Argila 
la Măieruș de 
ani. Cu toate acestea, chel
tuielile cu materia primă 
pentru fiecare 1 000 de că
rămizi sau țigle aproape că 
s-au dublat în 1967 față de 
1966. De 
„salt", o 
sebită o
— așa
Comparativ cu anul pre
cedent, volumul rebutu
rilor a crescut, însumînd 
în 1967 1 797 000 lei. Iar 
cauza o reprezintă frec
ventele cazuri de neres- 
pectare a rețetelor de fa
bricație, împletite în mod 
nefericit cu o cronică in
disciplină în muncă.

Cum s-au folosit utila-

jele ? Spicuim chiar dln- 
tr-un material 
de conducerea 
„...exploatarea și întreți
nerea necorespunzătoare a 
locotractoarelor, autoîncăr- 
cătoarelor Betta sau a auto
basculantelor, dublate de 
o acută lipsă de piese de 
schimb, au avut drept con
secință imediață o serie de 
întreruperi nejustificate și, 
în final, un indice de uti
lizare scăzut". în plus, a- 
dăugăm noi, executarea de
fectuoasă a lucrării — con
siderată de modernizare — 
privind individualizarea 
unei prese de cărămizi s-a 
soldat cu un efect pe cît de 
neașteptat, pe atît de ne
dorit : scăderea randamen
tului de lucru al utilajului 
respectiv, sub nivelul avut 
anterior „modernizării", 
ceea ce a influențat nefa
vorabil realizarea planului 
Ia cărămizi, 
de rebuturi

Aducem 
cheltuielile 
reclamate 
de descopertare a stratului 
de argilă. Căutînd să elu
cidăm cazul ascultăm pă
rerea conducerii fabricii 
de ciment „Stînca" — Bră
ila. Aici, cu fondurile in
vocate de „Reconstrucția" 
doar pentru un an, se fac 
descopertările necesare ex
tracției unei cantități de

cut. Ce rezultate s-au ob
ținut ? Studii și planuri de 
măsuri s-au întocmit și se 
preconizau economii de 
654 000 lei. Insă, aplicarea 
lor tardivă a anulat pur 
și simplu 
nesusținut

...Ce se întîmpla între 
timp cu „Stînca" din Bră
ila ? Si această unitate eco
nomică a început anul 
1967 sub un semn nefavo
rabil. Primele două trimes
tre aduceau cu ele o pier
dere de peste 2,3 milioane 
lei.

— „Golul" financiar în 
care am intrat atunci, ne 
mărturisea tov. ing. Ion 
Oprea, directorul fabricii, 
a fost provocat de doi fac
tori : pe de o parte, în pri
mul trimestru costurile de 
producție au fost încărcate 
cu cheltuielile făcute pen
tru reparațiile generale ale 
utilajelor, reparații execu
tate în contul întregului an 
și, pe de altă parte, a in-

întreprinderile „Recon
strucția" - Feldioara 
și „Stînca" - Brăila

materie primă — calcar și 
argilă — aproape dublă și, 
pentru nici mai mult, nici 
mai puțin decît 5 ani !

— Notați însă, ni se spu
ne la Brăila, că noi facem 
descopertările hidromecani- 
zat.

Ce-i oprește pe feldiore- 
nii „Reconstrucției" să a- 
dopte acest modern proce
deu ? Dar, cu un semn de 
întrebare se termină și pro
blema folosirii forței de 
muncă. Adică, de ce se 
mai admit organizarea de
fectuoasă a schimburilor, 
începerea lucrului cu 
multă întîrziere și termi
narea mai devreme a pro
gramului, utilizarea neco
respunzătoare a timpului 
de lucru, ca și nepregă- 
tirea de către maiștri a 
schimbului următor ? Aș
teptam un răspuns com
petent. Nu l-am aflat, în- 
trucît inginerul șef al în
treprinderii, tov. 
Bogdan, a încercat 
chivă :

— Eu nu vă pot 
nimic. Sînt nou aici,
rășul director e cel ' mai 
indicat...

„Reconstrucția" — Fel- 
dioara a fost cuprinsă în 
vasta acțiune de rentabili
zare inițiată și aplicată încă 
de la începutul anului tre-

Andrei
o es-

spune 
Tova-

tervenit aprovizionarea sub 
necesar cu materii prime, 
planul de producție de clin
cher nerealizîndu-se cu 
6 500 tone.

Negativ au influențat și 
lipsa argilei, a zgurei, ca 
și defecțiunile la moara 
„Solo" — care abia ieșise 
din reparații — consem- 
nîndu-se o restanță, după 
trei trimestre, de 1 660 tone 
ciment. în planul financiar 
scria limpede : trebuiau 
obținute beneficii. Discre
panța între ce se prevă
zuse și ce se obținuse a 
constituit „semnalul de a- 
larmă", ce a declanșat o 
viguroasă și susținută ac
țiune de redresare econo
mică.

— Am trecut imediat, in
tervine tov. Alexandru Gri- 
gore, contabilul șef al fa
bricii, la aplicarea consec
ventă și hotărită a unor 
măsuri menite să curme ri
sipa, începînd cu 
iile de exploatare 
rului, continuînd 
cuparea intensă 
respectarea 
normelor de 
cific de materii prime 
și materiale, combusti
bil, dar și în scopul 
folosirii cit mai corespun
zătoare a utilajelor și a 
forței de muncă.

Care au fost rezultatele 
acestei „renașteri din pro-

pria cenușă" ? în ultimul 
sfert al anului, fiecare tonă 
de calcar a costat cu 33 lei 
mai puțin decît înainte, 
productivitatea muncii pe 
întregul an a depășit cu 2 
la sută nivelul planificat, 
iar realizarea la consumul 
de energie electrică a unui 
factor de putere peste cel 
neutral a adus bonificații 
de cîteva sute de mii de 
lei. în același timp, restan
țele în producția de ciment 
au fost complet recuperate, 
anul 1967 încheindu-se cu o 
depășire fată de plan de 
1 075 tone. Cu toate acestea, 
costurile mai constituiau o 
problemă. Trebuia să se 
obțină o reducere a pre
țului de cost de 34 000 lei, 
dar s-au înregistrat depă
șiri de 1 305 000 lei. Reflec
tarea acestei nerealizări în 
beneficii însumează 660 000 
lei sub nivelul stabilit la 
începutul anului. Reviri
mentul luase startul cu în
tîrziere.

Ce se întrevede în acest 
an pentru cele două uni
tăți economice ? La ambele, 
față de realizările din 1967, 
planul de producție al anu
lui 1968 cuprinde cifre su
perioare. La „Reconstruc
ția" — Feldioara, producția 
marfă va crește cu 20,9 la 
sută, iar la „Stînca" — Bră
ila, cantitatea de ciment ce 
se va obține va fi cu 0,5 
la sută mai mare. In timp 
ce la prima întreprindere 
sarcina de reducere a pre
țului de cost măsoară 3.2 
milioane lei. la a doua se 
prevede o diminuare cu 
0,2 la sută. în planul am
belor unități scrie negru 
pe alb : „vom obține bene
ficii, ceea ce corespunde 
posibilităților și are o bază 
reală". Am notat și păre
rile celor doi directori :

— Rețineți că deficien
țele și greșelile vom ști să 
îe evităm în acest an. Iar 
rezultatele vor fi total di
ferite, ne-a replicat tov. 
ing. Aurelian Popescu.

— La noi, la „Stînca", ne 
asigura celălalt director, 
tov. ing Ion Oprea, pentru 
o activitate general și total 
favorabilă, avem de pe a- 
cum conturate precis direc
țiile pe care 
le urmăm.

Notăm și 
de vedere,
ține tov. ing. Ion Bordaș, 
secretar cu problemele e- 
conomice la Comitetul re
gional Brașov al P.C.R. : 
„De situația 
ției" — 
vinovat 
dustriei 
a cărui 
această
sit mult timp. Acordarea 
unei atenții sporite pro
blemelor ridicate de acea
stă fabrică e un obiectiv 
ce trebuie să figureze pe 
prima pagină a 
conducerii acestui 
ter".

Ce putem spune 
cheiere ? Atît doar 
reveni. în ambele
prinderi, pentru a vedea 
cum au evoluat lucrurile.

va trebui să

un alt punct 
care apar-

„Reconstruc- 
Feldioara se face 
și Ministerul In- 
Constructiilor, din 
sferă de influență 

întreprindere a lip-

scriptic se menține 
neschimbat. Si.

an. rezultatele 
incomparabil

cauzele ? Să 
se extrage 
mai muiți

ce ? La acest 
contribuție deo- 

au
cum

rebuturile 
s-a spus.

IC.E.T. GALAȚI

cheltuie- 
a calca- 

cu preo- 
pentru 

riguroasă a 
consum spe- 

de materii 
materiale, 

dar și

agendei 
minis-

în în
că vom 

între

CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"). — La Mahmudia. 
în apropierea Deltei Dunării — unde au fost descoperite impor
tante zăcăminte de calcar — au început lucrările de amenajare 
a incintei exploatării zăcămintelor. Aici va fi amplasată instalația 
de concasare a calcarului. Se execută drumul principal de legă
tură între carieră și viitorul port fluvial, și se montează o con
ductă de apă potabilă. Se fac dotări cu instalații și mașini pentru 
extracția și prelucrarea calcarului, se execută alimentările cu 
energie electrică, căile de acces, grupul social ș.a. Tot aici se va 
construi primul port minier pe harta Deltei. Acesta va avea chei 
de acostare pentru nave mineraliere înzestrat cu utilaje moderne 
de încărcare a calcarului ce va fi expediat pe calea apei, spre 
Combinatul siderurgic Galați. Lucrările pe șantierul de la Mah
mudia vor fi terminate în 1970.

(Urmare din pag. I)

tractoare și mașinile agricole ce vor 
fi folosite la însămînțările de primă
vară. Numărul S.M.T. care au încheiat 
reparațiile, pînă Ia începutul acestei 
luni, se ridică la 95. Este necesar ca, 
în zilele care urmează să fie grăbite 
lucrările de reparații în toate stațiu
nile de mașini și tractoare. Consiliile 
agricole să verifice calitatea lucră
rilor de reparații, pentru ca odată în
cepute muncile agricole de primă
vară să nu existe nici o defecțiune 
care ar putea întîrzia pregătirea tere
nului și semănatul.

în campania agricolă de primăvară, 
mai ales în zonele de deal, unele lu
crări se execută cu utilajele proprii 
ale cooperativelor agricole. Repararea 
unora din aceste utjlaje a fost organi
zată în S.M.T.-uri sau în atelierele 
intercooperatiste. Dar o parte trebuie 
reparate chiar în cooperative. întru
cît în organizarea acestei acțiuni se 
constată multe neajunsuri, este nece
sar ca uniunile cooperatiste să spri
jine consiliile de conducere ale coo
peratively să ia măsuri în vederea 
intensificării reparațiilor.

Este îndeobște cunoscut că obți
nerea unor recolte mari la hectar la 
fiecare cultură depinde mult de folo-Dan MATEESCU

concepții proprii, eficiente, în alegeți

Iffil
Ihl

LUCRĂRI

APARUTE

IN EDITURA

TEHNICA
In Editura Tehnicâ a apărut recent „ÎNDRUMĂTORUL 

TEHNICIANULUI DE MAȘINI ȘI UTILAJE" de I. Bucșa și 
N. Cristofor. Referindu-se la un vast domeniu de proiec
tare și cuprinzînd probleme dintre cele mai variate, lu
crarea reușește să scoată în evidentă metodele raționa
le de proiectare, folosite la cele mai frecvent întîlnite 
organe de mașini și utilaje Se prezintă în același timp 
elementele de bază ale proiectării recipientelor cilindri
ce sub presiune, problemă rar întîlnită pînă acum în 
manualele de specialitate. Cartea servește la formarea

unei gîndlri 
rea soluțiilor de proiectare.

Sub semnătura lui CI. Duță și N. Bercea, în aceeași 
editură s-a editat „FABRICAREA MOBILEI CURBATE". 
Lucrarea tratează problemele dezvoltării industriei de 
mobilă curbată în țara noastră, produsele, materiile pri
me, materialele tehnice și auxiliare folosite, tehnologiile 
moderne de fabricație In final, sînt prezentate aspecte 
privind organizarea științifică a producției care, în eta
pa actuală, are o importanță majoră.

spre cota
finală

In ansamblul construcțiilor impu
nătoare de pe noua platformă indus
trială a Galațiului, centrala electrică 
de termoficare ocupă un loc distinct, 
de mare anvergură. Acest obiectiv 
capătă în preajma punerii în func
țiune a unităților de bază ale com
binatului, primul furnal de 1 700 me
tri cubi, oțelăria și laminorul Sle- 
bing, pe măsura terminării lucrări
lor, o însemnătate majoră. Practic, 
noua centrală urmează să producă și 
să livreze energie electrică, aburi și 
apă caldă tuturor sectoarelor combi
natului siderurgic, precum și noilor 
cartiere ale Galațiului. Atacate încă 
din 1966, lucrările pe acest șantier au 
bătut multă vreme pasul pe Ioc. Si
tuația nu mai putea fi tolerată. Cu 
aproape 300 de zile în urmă, șantierul 
deschis de o în
treprindere nespe
cializată în exe
cuția termocen
tralelor a fost pre
luat de „Ener- 
go - consbrucția"- 

București. Imediat 
s-a conturat un 
ritm alert de 
muncă. Lună de
ritmul de execuție a consemnat im
portante depășiri ale prevederi
lor din graficele lucrărilor. Pînă la 
sfîrșitul lui 1967, întîrzierea de circa 
un an de zile a fost recuperată 
s-au executat în contul lui 
crări în valoare de peste 5 
lei.

Care este acum situația 
tier ? Oficine se poate convinge, la 
fața locului, de progresele mari înre
gistrate. La clădirea sălii cazanelor și 
turbinelor s-a atins de mult cota fi
nală. Operațiunile de montaj a caza
nului I sînt aproape terminate, ur- 
mînd ca în februarie să înceapă pro
bele mecanice și tehnologice. De a- 
semenea, cu 6 luni mai devreme a 
început și montajul cazanului nr. 2. 
La camera de comandă se execută 
finisajele, iar montajul va fi „ata-

re

cat“ în curînd. O lucrare Importantă, 
care condiționează punerea în func
țiune a furnalului de 1 700 metri 
cubi, stația de tratare chimică a apei 
a fost recepționată și predată bene
ficiarului la 1 decembrie anul trecut.

Evident, s-ar mai putea spune 
multe alte lucruri despre modul con
cret de îndeplinire a planului de in
vestiții la C.E.T.-Galați în anul care a 
trecut. In 1968, colectivului șantieru
lui îi revin însă sarcini sporite. Vo
lumul de lucrări se dublează față do 
anul trecut. în trimestrul IV urmează 
să fie pus în funcțiune primul grup 
de 50 MW. Există premise sigure că 
sarcinile stabilite vor fi îndeplinite ? 
Indiscutabil I Mărturie sînt realiză
rile din zilele care au trecut pînă 
acum. S-a lucrat

Tribuna experienței 
înaintate

lună, în 1967

ți
1968 lu- 
milioane

pe șan-

agricole
sirea unor cantități corespunzătoare 
de îngrășăminte. în acest an agricul
tura va primi cu 26 la sută mai 
multe îngrășăminte chimice decît în
1967. Consiliul Superior al Agricul
turii a făcut recomandări cu privire 
la utilizarea acestora, indicînd la ce 
culturi să fie folosite cu prioritate, 
pentru a se obține un spor maxim de 
recoltă. încă din aceste zile este ne
cesar să înceapă aplicarea suplimen
tară a îngrășămintelor chimice pe se
mănăturile de toamnă și apoi fertili
zarea terenurilor care vor fi semănate 
în primele zile ale primăverii. Ținînd 
însă seama că deși cantitățile de în
grășăminte chimice livrate agriculturii 
voi fi mai mari, ele nu pot asigura 
fertilizarea întregii suprafețe, trebuie 
utilizate pe scară mai largă îngrășă- 
mintele naturale. Sînt numeroase e- 
xernple care pledează în favoarea fo
losirii, peste tot, a îngrășămintelor na
turale. Cooperativa agricolă din Mi- 
loșești se situează de cîțiva ani în 
fruntea unităților agricole coopera
tiste din regiunea București cu cea 
mai mare producție de porumb. Anul 
trecut a obținut, în medie pe întrea
ga suprafață, 5 390 kg porumb boabe 
la hectar, cîștigînd concursul organi
zat dei Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție. în 
aceste zile este momentul cel mai po
trivit să se facă transportul la cîmp a 
tuturor cantităților de gunoi de grajd 
existent în cooperativele agricole și 
în gospodăriile personale ale țăra
nilor cooperatori.

O cale sigură de sporire a recoltelor 
o constituie extinderea 
aceea, s-au făcut și se 
nuare, eforturi serioase 
najarea unor suprafețe 
pentru irigații atît din 
tului, cit și cu mijloacele proprii ale 
cooperativelor agricole. Dar nu peste 
tot aceste terenuri sînt folosite rațio
nal. Anul trecut, din suprafața ame
najată numai 80 la sută a fost irigată 
efectiv. Pornind de la această con
statare trebuie șă se asigure ca în
1968. pe toate terenurile amenajate în 
vederea irigațiilor, să se aplice udă
rile în număr corespunzător și la 
timp. De aceea, este necesar ca uniu
nile cooperatiste și consiliile agricole 
să ia măsuri ca, paralel cu extinderea 
suprafețelor amenajate să se asigure 
și utilajele de irigat, să se pună, încă 
de pe acum, în stare de funcționare 
cele care există în cooperativele agri-

_• —-•*=*-■' -------» ...

ce 
iri-

irigațiilor. De 
fac, în conti- 
pentru ame- 
tot mai mari 
fondurile sta-

cole și unitățile agricole de stat, 
se organizeze instruirea cadrelor 
vor lucra în sectorul culturilor 
gate.

Desfășurarea în bune condiții 
crărilor agricole de primăvară 
hotărită și de asigurarea semințelor în 
cantitățile necesare și din soiurile cele 
mai bune, potrivite zonei în care se 
găsește unitatea agricolă respectivă. 
După datele existente la Consiliul 
Superior al Agriculturii s-au asigurat 
cantități îndestulătoare de semințe 
pentru toate culturile și care au fost 
repartizate pe raioane și unități. Se 
pune însă problema ca ele să ajungă 
în timpul cel mai scurt în unitățile 
de producție.

O intensă activitate trebuie să se 
desfășoare, în această perioadă, în 
sectorul legumicol în care sînt de exe-

a
este

lu-

cutat importante lucrări ce condițio
nează producția de legume din tot 
cursul anului. După datele centrali
zate la Consiliul Superior al Agricul
turii, pînă acum cîteva zile s-au fă
cut însămînțări în răsadnițe pe o su
prafață de 285 000 metri pătrați, gra
ficul prevăzut fiind realizat aproape 
în întregime. Continuă însă 
ritm cu totul nesatisfăcător 
ționarea

intr-un 
confec- 

de răsadnițe noi realizîn- 
du-se, pînă la această dată, numai 37 
la sută din suprafețele prevăzute. A- 
ceastă situație se datorește și unor 
deficiențe care există în aproviziona
rea cu materiale. A întîrziat livrarea 
cherestelei îndeosebi în regiunile 
București și Argeș ; a lemnului C.R. 
la Oltenia, Banat, Dobrogea, și Ar
geș, iar a prefabricatelor din beton la 
Crișana, Argeș, Oltenia și oraș Bucu
rești. De aceea, o dată cu urgentarea 
livrării acestor materiale se impune u- 
tilizarea mai largă a resurselor locale 
în vederea amenajării unor suprafețe 
cit mai mari de răsadnițe și grăbirea 
însămînțărilor pentru a se realiza o 
producție bună de legume și eșalona
tă in tot cursul anului.

Tot în această perioadă se fac lu
crările de îngrijire în plantațiile de 
pomi fructiferi : tăierile și stropirile 
contra dăunătorilor și bolilor. în anul 
care a trecut calitatea fructelor a fost 
diminuată simțitor tocmai datorită 
faptului că nu au fost executate la 
timp și cu răspundere asemenea lu
crări.

Desfășurarea în cele mai bune con
diții a pregătirilor în vederea desfă
șurării campaniei agricole de primă
vară este condiționată de sprijinul 
multilateral și eficient acordat de or
ganele de partid, de stat și agricole, 
cooperativelor agricole și întreprinde
rilor agricole de stat. în momentul de 
față, pentru consiliile agricole și uniu
nile cooperatiste nici o sarcină nu este 
mai importantă ca cea a rezolvării 
multiplelor probleme legate de cam
pania 
multe 
pînă la începerea lucrărilor în cîmp 
mai este timp, se amînă de pe o zi pe 
alta punerea în stare de funcționare 
a utilajului agricol, aprovizionarea cu 
semințe, materiale necesare legumi
cultura etc. Pentru ca încălzirea tim
pului să găsească unitățile agricole de 
stat pregătite temeinic este necesar 
ca acum și nu mai tîrziu, consiliile 
agricole, uniunile cooperatiste și trus
turile întreprinderilor agricole de stat 
să desfășoare o activitate intensă de 
îndrumare și control pe teren, să 
sprijine fiecare unitate în rezolvarea 
rapidă a problemelor ce se pun în 
legătură cu campania agricolă de pri
măvară.

Tocmai pentru că oamenii muncii 
din agricultură cunosc importanța 
pregătirilor din vreme pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agricole de 
primăvară, ei se străduiesc și trebuie 
să se străduiască pentru ca acestea 
să fie făcute din timp și în condiții 
ireproșabile. Toate acestea vor asi
gura condiții ca, în acest an, să se 
facă un nou și important pas îna
inte pe calea sporirii recoltelor.

agricolă de primăvară. In 
locuri, pe considerentul că

ritmic, constant. în 
numai 3 zile s-a 
terminat turnarea 
fundației primei 
turbine. După cum 
se desfășoară lu
crările, este si
gur că în trimes
trul I se va ob
ține circa 25 Ia 
sută din volumul 

anual de Investiții. Cîțiva factori sînt 
hotărîtori: un înalt grad de organi
zare a muncii, mecanizarea masivă, 
judicioasă a lucrărilor.

încă de la preluarea șantierului, 
specialiștii de la „Energo-construcția" 
au întocmit un plan general, realist, 
de eșalonare a lucrărilor, după care 
s-a dirijat și se îndrumă armonios 
forțele materiale și umane, mijloa
cele tehnice. S-au stabilit apoi cele 
mai potrivite locuri de amplasare a 
mașinilor și utilajelor. Graficele de 
execuție au fost defalcate pe suban- 
samble, pînă în cele mal mici amă
nunte, avînd termene și responsabi
lități precise de ducere la îndeplinire. 
In funcție de caracteristicile concrete 
ale operațiilor, s-au procurat cele mai 
potrivite mașini și utilaje pentru me
canizarea intensivă a lucrărilor. O 
atenție deosebită s-a acordat oameni
lor. Pe șantier au sosit maiștri, șefi 
de echipe „veterani" ai marilor noas
tre construcții energetice. In jurul 
lor s-a închegat repede un colectiv 
puternic, harnic și disciplinat.

Dar, la redresarea totală a acti
vității șantierului și la obținerea rit
murilor înalte de lucru au contribuit 
nemijlocit sprijinul oportun și îndru
marea competentă din partea condu
cerii Ministerului Energiei Electrice 
și Comitetului regional Galați al 
P.C.R. Lunar, aceste organe analizea
ză chiar pe șantier situația lucrărilor 
și stadiul lor, impulsionînd aplicarea 
cu operativitate a unor măsuri supli
mentare — atunci cînd este cazul — 
în sc pul accelerării ritmului de exe
cuție. Astfel s-au rezolvat o serie de 
probleme de mare importanță, cum 
sînt asigurarea la timp a proiecte
lor, îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale, a mijloacelor de transport, 
repartizarea cadrelor necesare de in
gineri, economiști și maiștri. O con
tribuție substanțială s-a primit șl 
din partea întreprinderii de con
strucții și ' ~
lăți, care a sprijinit șantierul la 
prepararea 
la efectuarea altor prestații.

Se impune subliniat însuși modul 
de organizare a muncii pe șantier. 
El urmează niște grafice bine dimen
sionate, mobilizatoare. însă, în bătă
lia pentru scurtarea termenelor ds 
punere în funcțiune a diverselor lu
crări și obiective se gîndește dinamic, 
în perspectivă. Adică măsurile ini
țiale sînt completate „din mers" cu 
alte soluții mai ingenioase, care își 
dovedesc viabilitatea în practică. De 
pildă, spre sfîrșitul anului trecut co
lectivul de conducere al șantierului 
a renunțat la programarea simplă, li
niară a lucrărilor. Ea devenise, une
ori, o frînă în calea menținerii și am
plificării ritmului de execuție. Ca 
urmare, s-a trecut la programarea 
complexă, după grafice rețea, ținînd 
seama de toți factorii care influen
țează favorabil desfășurarea lucrări
lor pe acest șantier. Prin graficele 
rețea s-a stabilit o colaborare strînsă, 
fructuoasă, între șantierele și lotu
rile de construcții și montaj. Condu
cerea șantierului urmărește opera
tiv, zilnic, realizarea graficelor. După 
caz, concentrează forțele în punctele 
„cheie", cu .termenele cele mai apro
piate de predare la montaj și de ter
minare a lucrărilor.

Construcția C.E.T. Galați a intrat, 
deci, în acest an într-o etapă hotărî- 
toare. Frontul desfășurat de lucru, a- 
sigurat de constructori, permite uti
lizarea și mai eficientă a timpului. 
S-au creat condiții pentru generali
zarea muncii în două schimburi, iar 
la unele lucrări de montaj, chiar în 
trei schimburi. Concomitent, se in
sistă asupra întăririi disciplinei în 
muncă. Calculele demonstrează că 
prin eliminarea absențelor ne
motivate, a învoirilor, se poate ob
ține în acest an un spor de produc
ție de circa 4 milioane lei. Aseme
nea înaltă disciplină se impune șl 
din partea proiectantului, I.S.P.E. 
București. El s-a obișnuit să aducă 
corective parțiale „de ultimă oră" 
documentației, întrucît aceasta con
ține încă anumite imperfecțiuni. Iar 
atunci cînd ■ este chemat pe șantier, 
răspunde cu întîrziere.

Ținînd seama de sarcinile sporita 
ale actualei etape a construcției 
C.E.T. Galați, se consideră necesar ca 
Ministerul Energiei Electrice să dove
dească aceeași înaltă responsabilitate 
in aprovizionarea tehnico-materială a 
șantierului, să repartizeze un număr 
corespunzător de specialiști, capabili 
să sprijine cu toate forțele ritmul 
susținut de lucru și punerea in func
țiune la termen, sau chiar mal de
vreme, a agregatelor energetice.

montaje siderurgice Ga-

betoanelor și mortarelor,

Radu APOSTOL 
corespondentul „ScInteiF
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(completare 
19; 21.

16,15; 
19; 21.

11,30;

inutil de bronz 
Raționalizarea

oarecare, de o dimensiune meschină, 
n-ar fi reușit să echivaleze plastic gran
doarea unei asemenea impunătoare 
realizări. Dar raportată la dimensiunile 
hidrocentralei și ale stîncii pe care va 
fi plasată, mărimea ei este de abia su
ficientă pentru a putea fi văzută și per
cepută ca monument. Aș fi putut pleda 
pentru conceperea de la început, din 
faza de schiță, a viitorului monument 
folosind alte exemple. Nu lipsa de mo
destie mă determină să n-o fac, ci doar 
faptul că vorbind despre lucrările mele 
am senzafia că vorbesc despre lucruri 
apropiate. Important este ca pentru fie
care monument ce ne rămîne de reali
zat să existe o situafie normală, fireas
că, în ce privește condițiile de creație. 
Aș încerca să definesc prin cuvinte cîte- 
va situafii care mi se par anormale. Ex
plicitarea, elucidarea lor ar putea crea 
un teren fertil gîndirii și inspirafiei. A- 
ceste situafii finind de mentalitate, de 
„tradifie’ artistică prost înțeleasă, de 
procedură uzuală, împiedică în primul 
rînd dezvoltarea unei concepfii moder
ne a monumentului. Ar putea părea for- 
fat, dar aceste proceduri împiedică apa- 
rifia acelor monumente de care avem 
nevoie.

Concursurile sînt fantomatice. Formu
la cu „invitați" creează, după părerea 
mea, premisele inechității. Am impresia 
că „invitafii" sînt de obicei aleși pentru

cu desăvîrșire din operafiile complicate 
pe care realizarea unui monument le 
presupune. Și așa se explică de ce lu
crări care erau destinate spațiilor pen
tru care au fost inifial gîndite sînt pla
sate aiurea.

Ordonarea acestor probleme tine de 
planul articolului. Indiferent de ordinea 
lor, ele sînt la fel de esenfiale. Cred că 
rezolvarea lor va putea determina apa
riția monumentelor de care avem ne
voie, așa cum le dorim și la nivelul for
țelor artistice existente.

Constantin POPOVICI

Promisiunea

însă, 
brân- 

răs- 
Brân-

monu-

complexul da la

Vedem monumente. Sau privim mo
numente. Cel mai adesea trecem pe 
lîngă ele. Trebuie să ne întrebăm însă 
dacă înțelegem semnificația lor sau 
mai exact dacă semnificația lor iniția
lă, conținutul lor emoțional se mai trans
mit. Să facem cîteva delimitări. 
Sau mai exact să specificăm despre ce 
e vorba. Secolul XIX ne-a lăsat o moș
tenire care, paradoxal, nu s-a „devalori
zat", ba dimpotrivă. Incriminăm acade
mismul acelor monumente pe care as
tăzi în parodie oricare tînăr ucenic în 
sculptură le-ar putea face. Un „domn" 
încremenit în una din acele poze pe 
care nu se poate să nu 'le cunoască 
oricine. Piciorul drept înainte și cel 
stîng în spate (sau invers) sau poate 
mîna stingă în veston și dreapta îna
inte (sau invers) și iată întregul reper
toriu — sărac repertoriu I — de ati
tudini epuizate. Atitudini, aceasta spune 
totul. Și întrucîf spuneam că în parodie 
s-ar mai putea realiza așa ceva, înseam
nă că ne aflăm oarecum în fața forme
lor goale, lipsite de seva unui conținut. 
Prin fața acestor monumente trecem. 
Atîta tot. Uneori, așa cum se întîmplă, rî- 
dem amuzați de capriciile iernii sau pri
măverii, care adaugă puțină materie vie 
acestor mortificații. Ridiculizîndu-le.

Fără îndoiaiă că adevărata întrebare, 
•— întrebare pentru artiștii timpului nos
tru și de fapt obligația lor — este în
locuirea acestui consum 
printr-o concepție nouă,
bronzului ar fi o soluție. Desigur aceasta 
este o glumă. Nu fără implicații 
Obligați totdeauna gîndirii 
cușiene vom găsi în ea un 
puns. Răspunsul pe care l-a dat 
cuși celor care voiau un
menf „Spiru Haret", prin proiectul unei 
fîntîni, era de fapt o invitație spre uma
nitate. încerca să înlocuiască o conven
ție devenită prin repetări de o grandi
locvență supărătoare, cu o măsură 
umană. Dincolo de fapte trebuie să în
țelegem semnificația lor. Refuzul de a 
continua o concepție devenită vetustă, 
anacronică. Desigur, răspunsul' său for
mulat genial rămîne
Tg. Jiu. Aici confluează o gîndire mo
dernă cu o putere de întruchipare plas
tică absolută. Dar n-am spus totul cu 
asta. Trebuie să avem modestia să în
țelegem că aceste soluții sînt numai 
ale lui Brâncuși. Și ar fi imposibil să 
ne apucăm să le copiem, cu mici mo
dificări, așa cum s-a întîmplat. Soluția 
nu este însă, așa cum s-ar crede, să 
ne cufundăm în cine știe ce formule ab
stracte. Cunosc o vorbă a cuiva care 
sintetizează perfect o confuzie de gîn
dire gravă și cu urmări : „Sîntem cu su
fletul români dar cu cultura abstractă*. 
Ridicol, nu 7

Forme abstracte sau figurative în
seamnă să punem discuția într-un ca
dru cît se poate de fals. Și de inexact. 
Cînd de fapt esențialul este să pleci de 
la subiect. Pentru că pornind de la 
subiect se poate găsi acel climat spi
ritual afectiv pe care o statuie, un mo
nument îl creează sau ar trebui în mod 
Ideal să-l creeze în jurul său. Soluțiile 
sînt infinite. De la forma simplu deco
rativă pînă la monumentul strict repre
zentativ. In funcție de aceste determi
nări se găsesc și proporția ideală, ra
portul dintre monument și spațiul în 
care va trăi. Din păcate sîntem obiș- 
nuifi cu dimensiuni monotone, cu o sca
ră, un model care se consideră „uman". 
Părerea mea este că numai raportîn- 
du-ne la spațiul pentru care concepem 
lucrarea vom putea realiza un efeci de 
monumentalitate, îi vom putea conferi 
o anumită spiritualitate. Lucrez în mo
mentul de față la două proiecte : o „E- 
lectricitate" și un monument „Bacovia”. 
Două soluții diferite. „Electricitatea* 
concepută pentru hidrocentrala de pe 
Argeș va trebui să aibă o dimensiune 
relativ mare, 20 de metri. Un simbol

puncte
de vedere
a crea un fel de acoperire morală celui 
despre care se știe sigur că va cîștiga 
concursul.

Chiar în cazul unei comenzi eu adre
să, în multe cazuri nu se fine seamă 
de viziunea celui căruia i se comandă, 
de factura specifică, de modalitatea 
proprie de exprimare. Adesea celu' 
preocupat de forme monumentale și 
care prin creafia sa demonstrează că 
stăpîneșfe și meșteșugul și pasiunea de 
a le realiza, i se comandă modeste 
busturi. Sau invers. In mod firesc există 
sculptori care nu au nici o legătură cu 
monumentalul, așa cum există pictori 
care nu au nici o legătură cu fresca. 
Ce sens are atunci să cheltuim sume 
pentru lucrări care prin logica eviden
tei vor fi eșecuri 7 Modalitatea de a se 
comanda unui artist cunoscut pentru 
valoarea stilului și expresiei sale poate 
fi fertilă. Cu o singură condiție. Coman
da să fie rezultatul unei consultări co
lective. Nu să poarte pecetea unei „ho- 
tărîri* individuale. Altfel, „unul dă și al
tul ia*.

Legătura dintre sculptor și arhitect a 
ajuns prin repetarea ei în discufii la 
sațietate. Cînd de fapt concretizarea ei 
reală este departe de a ajunge la o fi
nalizare satisfăcătoare. Intre sculptor și 
arhitect există în cazul ideal o comuni
tate de păreri și de gusturi care poate 
imprima viitoarei lucrări perfecțiunea. 
Adesea însă trebuie să lucrezi din mo
tive extraartisfice (extraarfistic înseam
nă un eufemism pentru a ascunde 
za reală, materială) 
hitecf pe care nu-l 
este arhitectul clădirii 
stituției comanditare. In
tuații nici sculptorul, nici arhitectul nu 
mai concurează la reușită. Așa se ex
plică de ce una din formele cele mai 
eficiente de a verifica perfecțiunea unei 
soluții, macheta, pusă în locul viitoarei 
lucrări pentru a verifica proporțiile ei 
spațiale, efectul ei emoțional, lipsește

• Capcana t PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30 ; 21.

?De trei ori București : REPUBLICA
ași spre Brâncuși) — 9; 11; 13; 15; 17;

• Căutațl Idolul : LUCEAFĂRUL — 12;
18,30; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 11; 13; 15;
• Un bărbat șl o femele : CAPITOL — 9.15 
13,45; 16; 18,30; 21.
• încercuirea : VICTORIA (completare In întîmplna- 
rea viitorului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• O sută unu Dalmațleni : UNION — 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30 (la am
bele completarea Năică și veverița).
• Dragostea unei blonde : LUMINA (completare Echi
pa) — 9,15—16,30 în continuare; 18,45; 20,45, MOȘILOR 
(completare Opt minute de vis) — 15,30; 18; 20,30.
0 Program
• Cînd tu
20,30.

pentru copii : DOINA — 9; 10.
nu ești : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15;

0 Vulcanul interzis — Găteala capului — Atenție — 
Trezirea : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9; 11; 13,15; 15,45: 18,15; 20.45.
• Filme documentare franțuzești : CINEMATECA — 
10; 12,30.
• Escroc fără voie : GIULEȘTI (completare In căuta
rea timpului pierdut) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (com
pletare Invitație) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
MIORIȚA — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Război șl pace — (seriile I și II) : FEROVIAR — 
9,30; 14; 18,30, EXCELSIOR - 9,30; 14; 18,30.
• Martin soldat : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE

/

(completare File din Istoria sportului românesc) — 
10,30; 16; 18,15; 20.30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DACIA
(completare Viața începe la 40 de ani) — 9—14,15 în 
continuare ; 16,30; 18,45; 21, COSMOS (completare
Douăzeci de ani de comerț) — 14,30: 16,30; 18,30; 20.30.
• Zosla : BUZEȘTI (completare Doi) — 
20,30.
• Regina zăpezii : PACEA (completare Cei 
ieți) — 16; 18; 20.

15.30: 18;

doi ursu-

3

cinema
Q

0 Servus Vera ! : TOMIS (completare Sănătatea min
tală a copilului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

FLACARA (completare 
18; 20,30.

I (completare Tnttlnlre)

O Spartacus (ambele serii) : GRIVIȚA 
16; 20.
• Jocuri neschimbate 
plnarea viitorului) —
• Un nabab maghiar 
și aplicații militare) — 9; 11,15; 
MODERN (completare Republica 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Marele restaurant : UNIREA 
științific nr. 11/1967) — 16;

unui talent autentic

9; 12,30;

Tn întîm-
18,15; 20.30.

BUCEGI (completare
9; 11,15; 13,30; 16;
GLORIA (completare Exerciții 

13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la 20 de ani) — 9;

18,15;
(completare Orizont 
20.30.

9; 11,15
9; 11,15; 13,30;

• Un taxi pentru Tobruk : 
Mihail Kogălnlceanu) — 15,30;
• Zece negri mititei : VITAN
— 15,30; 18; 20,30.
O Lordul din Alexanderplatz :
18; 20,30.
0 Corigenta domnului profesor : ARTA (completare 
Dacă treci rîul Selenci) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
18,15; 20,30, MELODIA (completare București, oraș al 
muzicii) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45.
o Fantomas contra 
tare Mai bine să 
16,15; 18,15; 20,30.
Î> Cea mai lungă
mplinlre) — 15,30; 18; 20,30.

e Ocolul : CRINGAȘI (completare Micii 
15,30; 18; 20,15.
o Cine va deschide ușa 7 : COLENTINA
Ostașii pădurii) — 16; 18; 20.
• O fată fericită : FLOREASCA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, COTRO- 
CENI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
0 Dosarul XII : RAHOVA (completare Neglijența se 
plătește) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Repu
blica la 20 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
O Reîntoarcerea lui Surcouf : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 11/1967) — 15; 17,30; 20. 
o Romanță pentru trompetă s FERENTARI — 15,30 J 
18; 20,30.

POPULAR 15,30;

Scotland Yard : MUNCA (comple- 
prevenim. Profilaxia

noapte : VIITORUL

TBC) — 14;

(completare

înotători)

(completare

EXPOZIȚIA MIHAI OLOS
Personalitatea artistului tî

năr este departe de a cu- 
' noaște o evoluție conti- 
I nuă. Școala îi poate forma 

rezerva necesară a tehnicii, 
' bagajul de cunoștințe inițial. 
I Viziunea asupra lumii, con

cepția artistică însă și le poa- 
I te determina, contura în li- 
Imite exacte doar printr-o 

confruntare cu sine, cu te
zaurul maeștrilor, cu creația 

I colegilor de generație, per
manent amplificată de su
gestiile revelate de contactul 

I permanent cu publicul.
Expoziția tînărului pictor 

I din Baia Mare, Mihai Olos, 
I constituie în acest sens un 

prilej nimerit și necesar de 
| discuție, pentru că a înfățișat 

un artist pasionat și mul
tiplu. Un pictor pentru care 
travaliul artistic reprezintă o 
condifie a desăvîrșirii măies
triei. Dar înainte de toate 
pentru că a relevat o perso
nalitate. Putem descifra în ca
drul ei delimitări ale unor 
fonduri diferite, straturi de 
cultură succesive, firesc legate 
între ele.

Originar din tărîmurile 
fabuloase de mit și istorie 
ale Maramureșului, în care 
legendele au încă persis
tență, Mihai Olos reflectă în 
pictura sa acea putere de 
plăsmuire a imaginilor care 
se regăsește cu atita vitalitate 
în arfa populară a acestor 
locuri. Cine a vizitat biserj-,, 
cile de lemn ale Maramure
șului, cine a văzut podoaba

lor interioară, cina a pătruns 
în casela 
cine a ascultat 
timp sunetele 
nice a acestor 
rămas surprins 
rilor expuse. Aceeași vigoare 
a expresiei întruchipînd mo
dern continuitatea legendei, 
aceleași întrebări pe care 
țăranul maramureșean și le-a 
pus în țața existenței, creînd. 
Priveam, acum cîtva timp, 
în casa unui cunoscut sculp
tor băimărean, cîteva lucrări 
de arfă populară maramure
șeană. Era surprinzătoare ex
presia tulburătoare, insolită, 
dramatică, a căucelor de 
lemn și a micilor sculpturi 
ale creatorului anonim. 
Arta populară se caracteri
zează printr-o mare capaci
tate de transfigurare, ce co
există cu un simț al ordinii, 
cu o măsură clasică a for
melor. Urmărind îndeaproa
pe icoanele pe lemn care 
împodobesc bisericile mara
mureșene, observi în primul 
rînd conținutul lor dramatic, 
oglindit într-o alegere anu
mită a subiectelor, a imagi
nilor, culorilor, desenului. 
Picturile pe lemn ale lui 
Mihai Olos sînt din aceeași 
sorginte. Ciclul acesta s-a 
delimitat clar in întreaga 
sa expoziție, pentru că poartă 
marca originalității și a rea
lizării artistice certe, >departe 
de aqel ,țJconism" sfînjeni- 
tor al unor artiști mai tineri 
sau mai în vîrstă, rezumați la

maramureșenilor, 
chiar și puțin 
existentei zil- 
oameni nu a 

în fafa lucră-

copierea simplelor aparențe. 
In tiparul asemănător al 
realizării tehnice — tem
pera pe lemn — Mihai 
Olos transpune o narație le
gată fără îndoială de locurile 
natale, de fondul cultural 
căruia îi aparține. Se regă
sesc ecourile tradițiilor mi
lenare, obiceiurile perpe
tuate, suflul uman al legen
delor, existența transfigurată 
a oamenilor, animalelor, 
plantelor. Cosmogonia ma
ramureșeană a lui Mihai Olos 
— lucrări ca „Iad” sau 
„Lumea din iarbă”, „Hoar
de” sau „Nopțile copiilor 
pierduți” o exemplifică — 
este autentică și reprezen
tativă. Mișcarea inferioară a 
amintirilor se împletește cu 
proiecția onirică, întîlnirea 
căpătînd poezie, imaginea 
avind adeseori virtuțile fan
tasticului plastic de calitate 
aleasă. Basmele pe lemn ale 
lui Mihai Olos, cărora teh
nica, perfect 
conferă calități 
scăpa chiar la 
gară, pledează 
ful pictorului.

Ciclul de lucrări în ulei 
însă justifică mai puțin, după 
părerea mea, aprecieri lau
dative. Așa cum spuneam, 
personalitatea artistului este 
complexă, pe fondul nativ, 
expresie a locurilor în care 
s-a dezvoltat,v<proiecfîndu-se 
numeroase 
ra plastică,

• hofărîtor în

înțeleasă, le 
ce nu pot 

o privire fu- 
penfru talen-

viziuni artistice, nu l-a lăsat 
indiferent. „Lecturile* sale 
din creajia unor maeștri ai 
arfei plastice contemporane, 
Picasso, Braque, Miro, se pot 
descifra cu ușurință. Este 
poate un proces pe care un 
artist tînăr nu-l poate eli
mina. Mai ales la un început 
de drum. Reluarea unor so
luții existente este tentantă. 
In cazul unei conștiințe sin
cere, ea reprezintă o încer
care de asimilare 
limbajuri moderne, 
în căutarea aceluia propriu. 
Trebuie să 
că această 
deveni ușor 
text de mimetism.

Mihai Olos nu face, evi
dent, parte din această ul
timă categorie. Totuși, în ci
clul de picturi în ulei, avînd 
un tonus scăzut ca realizare 
și concepție, uneori lectura 
este transformată în citat. Un 
tablou ca cel intitulat 
„Fluerași* poartă clar sem
nele limbajului picassian, 
ceea ce ne obligă la un alt 
raport de judecată critică. 
Cind împrumutul este vizibil, 
emofia se diminuează. In 
acest caz în relația dintre 
influentă și originalitate 
capătă pondere primul ter
men. Expoziția însă trăiește 
în primul rînd prin ciclul de 
picturi pe lemn. El înfățișea
ză un artist cert și auten
tifică o personalitate pro-

a unor 
diferite,

însăsemnalăm 
operafie poate 
doar un pre-

adaosuri. Cultu-
acest argument mifătoare. 
clarificarea unei Iulian MEREUTA

De trei ori
București66

Așteptată, ca totdeauna, cu interes, 
recenta premieră a Studioului „Bucu
rești" și-a dezamăgit spectatorii. 
Poate că intențiile originare au 
fost tentante și efectiv interesante. 
Dar sînt convins că se putea presu
pune fără nici un echivoc, încă din 
faza scenariilor, fiasco-ul final. Fie
care din cele trei schițe ale acestei 
culegeri de imagini despre București 
își dezvăluie pregnant — mai devre
me sau mai tîrziu — „călcîiul vulne
rabil". îndeosebi supărător este 
faptul că acest foarte inegal film 
de scheciuri este semnat de trei re
gizori prestigioși ai Studioului „Bucu
rești", confirmați ca atare de pelicule 
anterioare ; Mihai Iacob, Horea Po
pescu și Ion Popescu-Gopo. Regretul 
spectatorilor este cu atît mai mare, cu 
cît nici una dintre cele trei schițe ci
nematografice nu este lipsită de mo
mente interesante sau atractive ; din 
loc în loc, ca o promisiune 
nulată, cei trei autori ai 
filmului lasă să se între
zărească realul lor poten
țial creator, de data a- 
ceasta irosit (mult, foarte 
mult la sută) în gol.

Un film despre Bucu
rești, despre Bucureștiul 
de azi, aproape că mer
gea de la sine, spre inima 
spectatorului. Nu s-a în
tîmplat astfel, poate toc
mai pentru că realizatorii, i 
sigur" pe această virtuală 
publicul, au neglijat cîteva 
elementare (și fundamentale) ale ci
nematografului. „De trei ori Bucu
rești" nu este numai o „culegere" an
tologică de imagini ale Capitalei, ci și 
o antologie de soluții hibride. Dar să 
ne oprim, pe rînd, asupra celor trei 
schițe ale ansamblului, care consti
tuie în fond entităti aparte.

In filmul său, „întoarcerea", Mihai 
Iacob încearcă să caracterizeze un 
moment de criză psihologică. Acțiu
nea se desfășoară într-o singură 
noapte, în noaptea Anului Nou, și an
trenează — în principal — doar două 
personaje : un bărbat și o femeie. 
Cîteva vagi indicii ne determină să 
considerăm că bărbatul se întoarce, 
sau vrea să se întoarcă, într-o exis
tență pe care a părăsit-o. N-ar fi fost 
imposibil ca acest subiect (deși înca
drarea lui într-un triptic consacrat 
programatic Bucureștiulul este destul 
de forțată) să permită introspecții psi
hologice revelatoare. Din păcate au
torul păstrează o totală tăcere asu
pra fondului sufletesc al celor două 
personaje, asupra mobilului care de
termină acțiunile acestora, asupra îm
prejurărilor care au condus la situa
ția descrisă. Filmul este o suită de 
situații eliptice, incerte. Mihai Iacob 
încearcă aci o experiență de creație 
nouă, lăsînd să planeze un mare semn 
de întrebare asupra acțiunii propriu- 
zise și a condiției personajelor antre
nate în desfășurarea ei. Trecerea de 
la real spre imaginar, ca și revenirile 
retrospective, se operează pe nesim
țite, într-o voită incertitudine. Lipsit

repede a-

de un solid suport psihologic, acest 
joc al aparențelor rămîne, insă, gra
tuit. Filmul încalcă, de fapt, și legi
le (scrise sau nescrise) ale genului 
scurt care reclamă o concentrație dra- 
maturgică exemplară : autorul își 
permite „luxul" unor inabile digre
siuni (unele dinamice, altele exa
gerat de statice) care nu fac decît 
să întărească caracterul prolix al fil
mului. Așa este și intermezzo-ul dan
sant, care poate fi considerat un ex
celent număr de estradă (și ar fi pu
tut fi valorificat ca atare într-un film 
coregrafic), dar care constituie de-a 
dreptul un incident în compoziția dra- 
maturgică a peliculei. Nici interpre- 
ții nu contribuie satisfăcător la adîn- 
cirea sondajului psihologic. Frustrat 
de personalitatea sa artistică, picto- 

o apariție 
Dana Comnea, 

l anterioare ale actriței pe 
pus în lumină tocmai ex
presivitatea mișcărilor su
fletești.

Episodul regizorului Ho
rea Popescu, ‘„Aterizare 
forțată", reprezintă altce
va în economia filmului. 
Bucureștiul apare, de 
data aceasta, printre per
sonajele principale ale 
povestirii, filmat din un
ghiuri inedite, descope- 
rindu-și frumuseți as

cunse, pulsînd viu sub vraja inten
sităților solare. Subiectul e însă cît 
se poate de banal, intriga fiind agre
mentată cu false și neverosimile 
momente de „suspens" (pînă la 
„aterizarea forțată", care dă și 
titlul episodului). Involuntar ne so
licită memoria cîteva imagini din- 
tr-un film italian mai vechi, „Poves
tiri din Roma", realizat după schițe 
omonime de Alberto de Moravia. E- 
rau și acolo frumoase filmări de la 
înălțime (din elicopter) care deschi
deau o perspectivă insolită asupra o- 
rașului. Dar filmul acela — departe 
de a fi o capodoperă — mai avea 
ceva, determinant pentru a trezi in
teresul : o povestire ingenioasă, cu 
bune momente de umor, armonios in
tercalate în economia schiței. Este 
ceea ce-i lipsește, printre altele, „A- 
terizării forțate", din care ne-a re
ținut atenția (în afara „albumului" 
de imagini realmente interesante) 
doar tonul tineresc pe care îl conferă 
peliculei interpreții, îndeosebi Ioana 
Casetti și Traian Stănescu.

Tripticul este încheiat de schița 
cinematografică scrisă, regizată și 
interpretată de Gopo, „București". 
Se simte aici personalitatea autoru
lui. chiar dacă avem în vedere nu
mai ideea directoare a episodului : 
Gopo-bucureșteanul își petrece o 
jumătate de oră prin orașul său, su- 
prapunînd personaje de epocă peste 
imagini ale capitalei de azi. Și astfel 
iau flintă de-o clipă „fotograful la 
minut" din Cișmigiul de altădată 
(Mircea Constantinescu), personaje 
și situații caragialești (interpretate 
cu real umor de Toma Caragiu șl 
Jorj Voicu), astfel sînt proiectați 
înapoi în timp Fory Etterle, Colea 
Răutu sau Dem. Rădulescu, pentru 
a da „glas" unor șlagăre de epocă... 
Bucureștiul lui Gopo este un Bucu
rești de ieri și de azi. cu cîntece, cu 
puțin balet, cu mici inserturi umo
ristice. In plus, tentația trucajelor 
(uneori „la vedere") acționează din 
nou asupra regizorului, așa cum s-a 
întîmplat și alteori, oferindu-i prile
jul s-o plimbe (fără nici un pericol) 
pe Pompilia Stoian pe bulevarde, 
printre mașini și autobuze, sau să 
.învie" fotografii de epocă, îngălbe

nite de vreme. II recunoaștem, deci, 
pe Gopo. inventivul 
dintr-o simplă ochire, 
venția și fantezia sa 
dată, foarte drămuite, 
cătura. Dar tot dintr-o simplă ... 
îi descifrăm și limitele care-1 împie
dică să-și plaseze filmele cu 
pe orbita — rămasă neatinsă 
senelor sale animate. „București" 
este mai mult o ciornă decît un film. 
Amuzat de un gag anume, de o glu
mă, Gopo refuză parcă să caute cela 
mai eficiente modalități de valorifi
care a acestora, trece pe lîngă efec
tele virtuale, fără a le obține ; mo
mentele comice rămîn doar enunțate, 
stinghere. estompîndu-se uneori 
pînă la dispariție în ansamblul ope
rei. Pretențiile artistice ale filmului 
rămîn, în cele din urmă, prea puțin 
semnificative.

Cele trei schite, reunite în „De 
trei ori București", sînt, teoretic, 
„filme de autor". Din păcate, ele se 
dovedesc incapabile de a defini perso
nalitatea 
tic, „De 
„film 
negru 
multă 
sona) 
toarcerea" ; 
„Aterizare forțată" se datorește 
ginilor insolite ale Bucureștiulul 
luate de Tiberiu Olasz; culoarea 
este stăpînită și mînuită cu price
pere de operatorul lui Gopo. Vasile 
Oglindă. Rămînem, așadar, după vi
zionarea acestui film, cu cîteva fru
moase fotografii ale Bucureștiulul.

Si cu nostalgia a ceea ce ar fi pu
tut fi un film realmente contempo
ran despre București.

rul Ion Pacea rămîne 
neelocventă, ca și 
deși roluri 
ecran i-au

cronica 
filmului

CS3S

mizînd „la 
relație cu 

cerințe

cau- 
ar- 

care 
in-

de stat de operetă : Sînge
10.30, Prințesa circului — 19,30. 
Comedia) : Regina de Navara 
(sala Studio) : Castiliana — 10,
19.30.

cu un 
cunoști, 

sau al 
asemenea si-

(Urmare din pag. I)

ne-

în ha!a uzinajdui

trăsături a-

vîrstă decîtmai în

Foto : 1. Miclea

în 
de

rîs 
re-

bine cu 
îmi spuneți că ți- 
el, dar aș vrea să 
ce, ce

acasă. 
Am glumit. Dumnealui e de

Opera Română a prezentat în premieră un program de balet pe muzică de 
Gershwin, în coregrafia Tildei Urseanu. în fotografie : moment din „Rapsodia 

albastră"

ei nu 
„a-

«ssrnanBMBSBaBns^raBBnnmranBnB e Filarmonica de stat „G. Enescu
Ateneu) : Concert de romanțe șl muzică 

t—K A, m populară, dat de orchestra „Barbu Lău-
gg g-j] d g S'— taru". Dirijor : I. Budlșteanu — 20.

• Opera română : Bărbierul din Sevilla 
— H. Seară de balet Gershwin — 19,30.
• Teatrul 
vienez —

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala
— 10, Apus de soare — 15, Euridlce — 19,30, 
Jocul adevărului — 15, Martin Bormann — ___
o Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 10,30, Opinia publică — 
15,30, Troilus și Cresida — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : D-ale carnavalului — 10, Livada cu vișini — 15; 20, (sala din str. 
AI. Sahla nr. 76 A) : Kean — 10, Comedie pe întuneric — 15; 20.
S Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 10, Petru 

areș — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 10,30, Absența unul 
violoncel — 16, Jaguarul roșu — 20.
0 Teatrul Mic : Bătrînele șl marea — 11, Medalion „Vasile AlecsandrI" — 15. 
Doi pe un balansoar — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Monstrul din Samarcand — 9,30, Toate pînzele 
sus — 15, Naufragiații — 18,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : Ca-n filme — 10,30; 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Cîntare omului (spectacol din poezia lui Tudor 
Arghezi) — 11, Vioara lui Stempeniu — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" : Papuclada — 11, Vrăjitorul din Oz — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia Boema 
— 11; 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
© Circul de stat : Selecțiuni de Iarnă — 10; 16; 19,30.

Ora exactă. Cum va fi 
vremea. 9,02 — Gimnastica de în
viorare. 9,10 — Pentru copii șl 
tineretul școlar — Poftiți la circ.
9.40 — Film serial : „Wilhelm Teii". 
10,05 — Poșta copiilor. 10,30 — 
Emisiunea pentru sate. 12,15 — 
Concert șimfonic. 17,15 — „Careul 
magic" vă prezintă înregistrat pe 
film meciul de box Gene Tun- 
ney — Georges Carpentier. 17,30 — 
„Nelcuță, de-atîta dor" — ...muzică 
populară românească. 18,00 — Cu
rierul artelor — emisiune de ac
tualitate teatrală, muzicală șl plas
tică. 18,30 — Magazin 111. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — De
sene animate. 20,10 — Film artis
tic „Falstaff" cu Orson Welles șl 
Jeanne Moreau. 22,00 — „Steluțe 
de zăpadă”, emisiune muzicală.
22.40 — Telejurnalul de noapte. 
22,55 — Telesport.

cum s-a achitat de o cerin
ță, omul să se recunoască 
ca într-o oglindă în apre
cierea ta, să simtă că ea 
nu vine atît de la tine ca 
persoană, cît de la propria 
sa muncă. Mai simplu spus, 
oricît de activ aș fi eu, e un 
fapt că oamenii se triază 
înainte de toate singuri, 
prin propria lor muncă.

— Ce cereți în primul 
rînd de la subalternii di- 
recți 7

— Corectitudine șl 
eeritate.

— De ce în primul 
aceste calități ?

— Ele sînt poarta, 
dltla elementară 
toate celelalte. Să luăm, de 
pildă, o calitate din cele 
mai înalte, cum ar fi com
petența. Ce folos că un sub
altern e competent, dacă, 
atunci cînd eu iau o deci
zie greșită, el nu mă aver
tizează, nu-mi comunică 
deschis dezacordul său 7 
Intr-un asemenea caz, com
petenta lui nu mai dă nici 
un randament. Avem de 
făcut o muncă, nu de satis
făcut niște interese perso
nale. Așezînd deasupra in
teresele muncii, făcîndu-le 
să transpară mereu, rela
țiile umane sînt despovă
rate de fricțiuni și traca
sări inutile. „Are ceva cu 
mine" dispare. Cînd creezi 
un climat în care subalter
nul te poate contrazice în 
față, fără să se teamă, eli
mini totodată probabilita
tea ca el să te vorbească 
de rău pe la spate, afară 
de cazul că e un om prea 
adînc încrustat în nesince- 
ritate.

— Și ce cereți în primul 
rînd de la dumneavoastră, 
în raporturile cu subal
ternii 7

Din rapiditatea răspun
sului am dedus că era o 
problemă la care directorul 
se gîndise mult.

—> Îmi place să acord cel

mai larg credit oamenilor, 
pînă la proba contrară.

— Am impresia că prin
cipiul acesta nu mai cere 
nici un comentariu pe plan 
etic si uman, dar ar fi util 
să-l descifrați în lumina 
principiilor moderne de or
ganizare. Ce cîștiguri re
zultă din acest „credit 
larg"7

— Acordînd credit cola
boratorilor, un conducător 
le asigură larghețe de ini
țiativă și acțiune ; 
mai simt nevoia să fie 
coperiți" de șef la fiecare

nu încarc inginerul cu tre
burile dispecerului, să nu 
încarc un maistru calificat 
cu treaba care îi revine 
strungarului. E vorba deci 
de a nu confunda funcția 
cu omul : cînd omul n-a 
făcut față creditului acor
dat, analizăm dacă n-am 
greșit noi în organizare, 
dacă nu trebuia schimbată 
atribuția ; dar dacă vina 
aparține omului, lăsăm a- 
tribuția neschimbată și nu 
schimbăm decît omul, îl 
punem la o muncă mai po
trivită capacității lui.

Omul se uită la ceas — e 
ora 14,40 — apoi la carcasa 
pe care o găurea.

— Pentru piesa asta ?
— Da. Și încă una.
Fără prea mare plăcere, 

dar și fără umbră de ezi
tare — ca un lucru de la 
sine înțeles — Nicolae Meiu 
răspunde :

— Bine. Rămîn cit e 
voie.

Cernat izbucnește 
și îl prinde amical 
verul salopetei.

— Du-te, dom’le,

con-
pentru

pas ; în schimb, se simt o- 
bligați să facă o triere : 
cînd mă sesizează de ceva, 
înseamnă că e vorba de un 
lucru realmente important, 
care depășește raza lor de 
acțiune

— Rezultă și o ușurare, 
posibilitatea de a vă con
centra mai mult asupra 
problemelor de perspectivă. 
Dar ce faceți cînd omul dă 
„proba contrară" 7

— Există aci două atitu
dini distincte. Una tinde 
spre centralizare excesivă. 
Cum nu merge bine ceva, 
concluzia este că atribu
țiile trebuie săltate la o 
verigă superioară : dacă o 
vreme n-a mers bine, să 
zicem, instrucția sanitară 
sau standul de cărți, con
cluzia e că problema tre
buie să treacă mai sus. în 
sarcinile permanente ale 
președintelui de sindicat, 
directorului etc. O organi
zare științifică însă cere 
tocmai inversul : ca orice 
sarcină să fie rezolvată de 
veriga cea mai joasă posi
bil, cea mai specifică : să

caz că nu se poate îndrepta.
A

Principiile de mai sus nu 
se referă numai la anumite 
munci : ele sînt valabile și 
în liniștea unui cabinet, dar 
și în larma atelierului. Să 
le urmărim aci, la „veriga 
specifică", la muncitorul 
de la mașină.

Șeful uzinajului, ingine
rul Cernat, vorbește des
pre oamenii „săi" cu vă
dită admirație.

— Ați putea traduce a- 
ceste calități printr-un fapt 
simplu, care să le ilustreze 
plastic în ochii cititorului 7

Cernat se oprește brusc 
— umblam împreună pe 
una din aleile mărginite cu 
linie galbenă ale halei — 
și i se adresează unui mun
citor care stătea aplecat 
peste masa unui mare 
„bohrwerk" :

— Meiule. trebuie să ră- 
mîi aici la noapte.

la ziar și am vrut să-i arăt 
ceva.

„Experiența" se repetă 
identic cu Mihalache Nicu
lescu. Mai important decît 
faptul în sine — pentru că, 
firește, nici unul din ei 
nu-și face un ideal din 
munca peste program — 
este factorul CUM : simți 
că între acești oameni 
domnesc raporturi de în
credere absolută. Ne retra
gem într-o odăiță, să stăm 
de vorbă în liniște.

— Aș vrea să-mi spuneți 
mai- în amănunt de ce vă 
înțelegeți bine cu șeful 
vostru, 
neți la 
știu de vc, u 
preciați la el.

Meiu, __
Niculescu cu zece ani. schi
țează un zîmbet discret :

— Și el ține la noi.
— Dar dacă v-ar iubi și 

ar lucra prost 7
Meiu înlătură obiecția cu 

un gest al mîinii, ca și cînd 
ar da de-o parte un șpan 
nedorit :

— Cînd spune că trebuie,

știi că trebuie. Nu ca așa 
vrea el, dar că e nevoie.

Niculescu, care e mem
bru în biroul organizației 
de bază, adaugă :

— Adică nu e arbitrar. 
Am impresia că problema 
vă interesează din punct 
de vedere al metodelor de 
conducere, despre care s-a 
vorbit la Conferința Na
țională. Dacă mă întrebați 
de exigentă, vă răspund că 
și aici e nevoie de econo
mie. Pare ciudat ce vă 
spun. S-ar spune că, cu cît 
un șef are mai multe exi
gente, cu atît e mai bine. 
Nu-i așa. Dacă, de pildă, 
ne-ar cere toată ziua să lu
crăm peste program, ce
rința asta a lui s-ar toci, 
ne-am da seama că de fapt 
n-a organizat bine munca. 
Dacă însă e econom, îți dai 
seama că, atunci cînd îți 
cere un efort excepțional, 
nu e un conducător arbi
trar, face asta în urma u- 
nui studiu al situației.

— O să le dau cititorilor 
un exemplu mai simplu, a- 
cela al regulamentelor de 
funcționare, să zicem cele 
din ascensoare. Dacă sînt 
afișate trei regulamente, 
cum se întîmplă uneori (u- 
nul al fabricantului, altul 
al administratorului, al 
treilea de la sfat sau cine 
știe de unde), fiecare cu 
tot felul de cerințe, ele 
sfîrșesc prin a se anula re
ciproc, nimeni nu le mai 
citește pînă la capăt și nu 
le mai dă importantă. Fii 
însă econom, rezumă-te la 
cîteva reguli mai impor
tante, și vei căpăta relieful 
exigențelor principale.

— Da, încuviințează Ni
culescu, însă n-aș vrea să 
se înțeleagă că ne-ar con
veni un șef care să n-aibă 
de la tine pretenții mari.

— înțeleg, latinii au spu
s-o bine : „Non multa, sed 
multum", nu multe, dar 
mult. Dar cum se traduce 
asta în practica producției 7 

Despre asta, într-un nu
măr viitor.

ir

-■ Igr

și fantezistul, 
chiar dacă in- 
sînt, < 
oferite

de astă 
! cu pi- 

ochire

actorl 
a de

artistică a autorilor. Prac- 
trei ori București" este un 
operatori". Grafica de alb- 
iernii este exploatată cu 

per- 
„în- 
din 

ima-

de
a
pricepere și într-un mod 
de Ovidiu Gologan în 

spectaculozitatea

Călin CALIMAN ,
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Crearea Societății de științe biologice

și a Societății de științe geografice vremea
Adunări consacrate
aniversării tratatului

»

20 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI R0MAN0-S0VIETIC

Ieri dimineață, în Aula Facul
tății de drept din București, au 
început lucrările Conferinței pe 
țară a Societății de științe naturale 
și geografie. Au participat cadre 
didactice din învățămîntul de cui-' 
tură generală și superior, cercetă
tori științifici, delegați și invitați 
din partea filialelor din țară. Con
ferința a dezbătut raportul de acti
vitate a Consiliului de conducere

și a hotărît scindarea Societății de 
științe naturale și geografie în So
cietatea de științe biologice și So
cietatea de științe geografice. In 
partea a doua a Conferinței, lucră
rile au continuat separat; 
discutat și aprobat
funcționare și s-au ales 
de conducere ale celor două 
cietăți științifice ale 
didactice.

s-au
statutele de 

consiliile 
so- 

cadrelor

româno-sovietic
de 
de

a fost variabil. Tem- 
maximă a atins 4

probabil pentru zile-

în sala de festivități a Palatului 
C.F.R. a avut loc, sîmbătă la amiază, 
o adunare jubiliară consacrată 
împlinirii a 20 de ani de la înfiin
țarea Institutului de proiectări Căi 
Ferate — primul institut de proiec
tări departamental specializat din 
țara noastră.

în numele conducerii ministeru
lui, Marin Măroiu, adjunct al mi
nistrului căilor ferate, a felicitat 
pe membrii colectivului institutului 
evidențiind rezultatele obținute în 
decursul celor două decenii în 
domeniul asigurării documentației 
tehnice necesare refacerii, dezvol
tării și modernizării transportului 
feroviar.

Activitatea institutului s-a con
cretizat, între altele, în proiecte 
pentru construirea liniilor noi de 
cale ferată, pentru liniile de racord 
la numeroasele întreprinderi 
existente, precum și la principalele 
obiective industriale nou construite, 
printre care, cele de la Combinatul 
siderurgic Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— Galați, de la exploatările carbo
nifere de pe Valea Motrului, da

la Rovinarl șl din zonele indus
triale Palas-Constanța și Iași.

în acești ani s-au proeictat lu
crări de consolidări, refaceri și con
strucții de cale ferată, clădiri de 
călători, precum și instalații de 
centralizare electrodirramică. In
stitutul de Căi Ferate este și auto
rul proiectelor de electrificare a 
primei magistrale feroviare a Ro
mâniei, Brașov-București. Nume
roase lucrări prin complexitatea 
lor și prin originalitatea soluțiilor 
adoptate au suscitat un interes 
deosebit atît în țară cît și peste 
hotare. (Agerpres)

Ieri în tară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, dar cețoasă, 
îndeosebi în jumătatea de sud 
a țării. Cerul a fost variabil. 
Vîntul a suflat în general slab, 
cu ușoare intensificări în estul 
țării. Temperatura aerului la 
ora 14 a fost cuprinsă între mi
nus 2 grade la Dej, Tg. Mureș, 
Odorhei, Blaj și plus 10 grade 
la Rm. Vîlcea. In București : 
Vremea s-a menținut relativ 
călduroasă, cu ceață persisten
tă. Cerul 
peratura 
grade.

Timpul
le de 5, 6 și 7 februarie. în ta
ră : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații mai frecvente 
în jumătatea de vest a țării. Vînt 
potrivit cu intensificări tempo
rare predominînd din sectorul 
estic. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între minus 12 și minus 2 
grade, iar maximele între mi
nus 5 și plus 5 grade. Ceață 
slabă. în București : vreme în 
general umedă, cu cerul varia
bil, mai mult noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt po
trivit cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în ușoară 
scădere.

Cu prilejul împlinirii a 20 
ani de la semnarea Tratatului .. 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste, au ^avut 
loc adunări festive la care au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat, organizațiilor 
de masă și obștești, oameni de artă 
și cultură, militari.- La adunarea 
de la clubul șantierului naval din 
Constanța au luat cuvîntul Marcel 
Iliescu, vicepreședinte al comitetu
lui executiv al Sfatului Popular al 
orașului Constanța, și F. I. Scudov, 
consul general al U R.S.S.

La adunarea care a avut loc la 
Casa prieteniei româno-sovietice 
din Craiova a vorbit Atanasei Po
pescu, secretarul Consiliului regio
nal A.R.L.U S., iar la aceea orga
nizată la Brașov, Radu Romulus, 
vicepreședinte al Sfatului Popular 
al orașului Brașov. (Agerpres)

Vizitele delegației 
Asociației de prietenie 
sovieto-româneA

Cronica zilei
Prof. arh. Nicolae Bădescu, pre

ședinte al Comitetului de-Stat pe*n- 
tru Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, a plecat spre Lausanne, 
ca reprezentant al Uniunii Arhi- 
tecților din România, pentru a 
participa la reuniunea Comitetului 
Executiv al Uniunii Internaționale 
a ArWțtecților care se întrunește cu 
prikj s aniversării a 20 de ani de 
la 1 . nțăre.

★
Sîmbătă seara, o delegație de 

specialiști din Ministerul Energiei 
Electrice, condusă de Nicolae Ar- 
mencoiu, secretar general al mi- • 
nisterului, a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre R.F. a Germa
niei unde va vizita o serie de în
treprinderi energetice. ■

(Agerpres)

Itinerarele excursiilor
ce se atribuie la concursul 

special Pronoexpres
La concursul special PRONO- 

EXPRES din 7 februarie 1968, 
care se desfășoară după o nouă 
formulă tehnică, se atribuie pe 
lîngă autoturisme și premii în 
bani, 50 de excursii în U.R.S.S. 
și alte 50 de excursii în Italia.

Iată itinerarele excursiilor 
definitivate de O.N.T. Carpați :

• în U.R.S.S., excursia va dura 
14 zile. Itinerarul cuprinde Kie
vul — vizită la muzeul de stat 
al artei ucrainiene, o plimbare 
cu vaporul pe Nipru ; Lenin
grad — turul orașului, vizitarea 
crucișătorului Aurora, a catedra
lei Isaevski, precum și a Ermita
jului și a fortăreței Petropav
lovsk ; Orașul Pușkin ; Moscova 
— turul orașului, Kremlinul, 
Sala armelor, muzeul Lenin, Ga
leriile Tretiakov, muzeul Pușkin.

o In Italia excursia durează 
8 zile. Se pleacă cu avionul 
TAROM la Roma, unde se face 
cazarea. în prima zi programul

va fi facultativ. A doua zi, se 
face turul orașului Roma. Locuri 
de popas : Piața Sf. Petru, Va
ticanul, Arcul de triumf al lui 
Titus ș.a. In ziua a treia se va 
vizita Coliseumul, Via Appia, 
Pantheonul Galeriilor, Piața Ve
neția, Fîntîna Trevi ș.a. în zi
lele următoare, se va vizita Na
poli — Piața și Palatul Munici
pal, Gara Maritimă, Piața și Sta
tuia Martirilor pentru indepen
dența Italiei ș.a. — O excursie 
la Pompei, spre Amalfi, o vizită 
la Sorento. Programul excursiei 
mai rezervă și o plimbare la 
Capri, la Grota albastră. Prin 
Napoli, excursioniștii vor sosi 
apoi la Roma de unde, cu avio
nul, vor pleca spre București.

La concursul special Prono- 
expres din 7 februarie a.c., cu 
15 lei se poate participa la toate 
cele 7 extrageri. Marți 6 februa
rie este ultima zi pentru procu
rarea biletelor.

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de Alek
sandr Danilov 
învățămîntului 
tat în Sovietul 
care se află în 
a participa la 
juite de aniversarea a 20 de ani de 
la semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica 
nia și U.R.S.S., a 
mineața o vizită 
neral A.R.L.U.S., 
mită de Mihail Roșianu, președin
tele Consiliului.

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației au vizitat noi cartiere de 
locuințe din București, Muzeul de 
Artă, iar seara au luat parte la un 
spectacol de Operă. (Agerpres)

Ivanovici, ministrul 
al R.S.F.S.R., depu- 
Suprem al U.R.S.S., 
țara noastră pentru 
manifestările priie-

Socialistă Româ- 
făcut sîmbătă di- 
la Consiliul Ge- 
unde a fost pri

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La 3 februarie, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Mos
cova, a vorbit la postul de te
leviziune din Moscova despre 
cea de-a 20-a aniversare a Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S.

Realizările economiei

SPORT poloneze
nn

PRIETENIE FRĂȚEASCA

Ir; ziua de 2 februarie, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport a analizat și adoptat măsuri 
cu privire la pregătirea și partici
parea sportivilor români la Jocu
rile Olimpice de vară din Mexic, 
îmbunătățirea activității sportive 
de performanță și dezvoltarea re
lațiilor sportive internaționale. De 
asemenea, s-au aprobat planul de 
venituri și cheltuieli al C.N E.F.S. 
pe anul 1968 și normele cu privire 
la elaborarea statutelor federațiilor 
sportive.

La ședință au participat ca invi-

tați șefii secțiilor Consiliului Națio
nal, reprezentanți ai unor organi
zații de masă și instituții centrale, 
ai federațiilor,- cluburilor și presei 
centrale.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul președinți ai consiliilor lo
cale pentru educație fizică și sport, 
reprezentanți ai Uniunii Generale 
a Sindicatelor, ai Uniunii Tineretu
lui Comunist, Ministerului Invăță- 
mîntului, Ministerului Forțelor Ar
mate, federațiilor, cluburilor sporti
ve și ai presei.

HOCHEI: București 
Budapesta (juniori)

Astăseară, la ora 19, po 
patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală se va des
fășura întîlnirea amicală de 
hochei pe gheață dintre selec
ționatele de juniori ale Româ
niei și Ungariei. Revanșa va 
avea loc luni, la ora 18, pe a- 
celași patinoar.

VARȘOVIA (Agerpres). — Direc
ția Centrală de Statistică a R. P. Po
lone a dat publicității comunicatul cu 
privire la îndeplinirea planului eco
nomiei naționale pe anul 1967. Comu
nicatul arată că producția industrială 
globală a crescut cu 7,5 la sută față 
de anul precedent, în timp ce pla
nul prevedea o creștere cu 6,2 la sută. 
Producția mijloacelor de producție a 
sporit cu 9 la sută, iar cea a mijloa
celor de consum cu 4,8 la sută. 
Producția agricolă globală a crescut 
cu 2,3 la sută față de anul precedent, 
iar producția animalieră cu 0,8 la 
sută. Șeptelul de animale cornute 
mari a sporit cu 3,6 la sută.

Venitul național a sporit, potrivit 
datelor preliminare, cu aproximativ 
6 la sută.

La sfîrșitul anului trecut, 
lația țării 
cuitori.

Se împlinesc astăzi 20 de ani da 
la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică — 
eveniment de mare importanță în 
istoria relațiilor dintre cele două 
țări.

încheierea tratatului a avut loc 
într-o perioadă deosebit de bogată 
în semnificații, în viața celor două 
popoare. Ea a fost consemnată la 
puțini ani de la terminarea războ
iului antihitlerist, război în care 
victoriile glorioasei Armate sovie
tice au 
sîngele 
români și sovietici a cimentat pu
ternic 
noastre ; ea a avut loc într-un mo
ment în care Uniunea Sovietică 
desfășura un uriaș efort constructiv 
pentru vindecarea rănilor războiu
lui și dezvoltarea mai departe a po
tențialului său economic, și la scur
tă vreme de la cucerirea deplină a 
puterii de stat în țara noastră de 
către oamenii muncii și trecerea la 
construirea socialismului. Tratatul 
româno-sovietic, consfințind 
tenia tradițională existentă 
cele două popoare, vechile 
mente de solidaritate internațională 
ale comuniștilor și tuturor oameni
lor cu vederi înaintate din România 
cu primul stat socialist, a marcat 
etapa nouă a relațiilor de tip su
perior statornicite între țările și po
poarele noastre, animate de țeluri 
și idealuri comune în lupta pentru 
construirea socialismului și comu
nismului, pentru cauza progresului 
și păcii în lume.

Uniunea Sovietică s-a consolidat 
ca o putere economică, politică si 
militară de prim rang, care reali
zează aproape o cincime din pro
ducția industrială mondială. Succe
sele poporului sovietic în dezvolta
rea economiei și culturii patriei 
sale, realizările strălucite ale Savan- 
ților sovietici în explorarea Cosmo
sului, in folosirea energiei nucleare 
și în alte domenii de importanță ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea știin
ței și tehnicii, se bucură de o largă 
recunoaștere și apreciere. In pre
zent, oamenii muncii din U.R.S.S. 
înfăptuiesc vastul program elabo
rat de Congresul al XXIII-lea al 
P C.U.S. pentru .înaintarea pe calea 
construcției comuniste.

Poporul român urmărește cu viu 
interes și caldă simpatie vasta ac
tivitate constructivă desfășurată de 
oamenii sovietici, sub conducerea 
P.C U.S., și se bucură sincer de vic
toriile lor în toate domeniile vieții 
sociale.

în anii puterii populare, oamenii 
muncii din țara noastră, călăuziți 
de Partidul Comunist Român, au 
schimbat radical viața politică, e- 
cohomică și socială a țării Socialis
mul a învins definitiv la orașe . și 
sate, creîndu-se o economie socia
listă unitară ; industria a devenit 
ramură conducătoare. A dat pe de
plin roade politica de transforma
re socialistă a agriculturii Știința 
și cultura cunosc o înflorire conti
nuă. Pe calea trasată de Congresul 
al IX-lea al partidului, țara noas
tră pășește cu vigoare înainte, obți- 
nînd noi și noi succese în înflorirea 
sa multilaterală.

Realizările Uniunii Sovietice, ale 
României și celorlalte țări socialiste 
constituie un aport de seamă la în-

avut un rol hotărîtor, iar 
vărsat în comun de ostașii

prietenia dintre popoarele

prie- 
între 

senti-

tărirea sistemului mondial socialist 
și a influenței socialismului în lume, 
la creșterea și consolidarea forțelor 
progresului și păcii de pretutin
deni. Totodată, prin succesele lor, 
poporul român și poporul sovietic 
deschid noi perspective colaborării 
și cooperării frățești dintre ele, pe 
baza principiilor suveranității și e- 
galității în drepturi, întrajutorării 
tovărășești și avantajului reciproc.

între România și Uniunea Sovie
tică se dezvoltă continuu legăturile 
de prietenie și alianță, de colabora
re în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral ; se extind legăturile frățești 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, schimburile de experien
ță în construcția noii orînduiri so
ciale. La întărirea prieteniei dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. au adus o contribuție impor
tantă vizitele reciproce ale condu
cătorilor de partid și de stat, con
vorbirile purtate cu aceste prile
juri.

Relevînd evoluția pozitivă a re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare frățească dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică, tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea în 
expunerea prezentată la sesiunea 
Marii Adunări Naționale din iulie 
anul trecut : „în prezent, între ță
rile noastre se desfășoară o largă 
colaborare pe tărîm politic, econo
mic, științific, tehnic, cultural, al 
schimbului de experiență în dife
rite sectoare ale construcției so
cialismului și comunismului... Par
tidul și guvernul nostru consideră 
că există toate posibilitățile ca, 
pe baza dezvoltării multilaterale a 
celor două țări, să 
colaborarea reciproc 
să se lărgească și să 
relațiile de prietenie 
tovărășească dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Repu
blicilor Socialiste Sovietice, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
în interesul ambelor noastre po
poare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii".

Subliniind legăturile trainice ro
mâno-sovietice tovarășul L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a declarat : „Atunci cînd 
vorbim despre prietenia țărilor 
noastre, avem în vedere nu numai 
sentimentele bune, tovărășești pe 
care le nutresc popoarele noastre 
unul față de celălalt. Alături de a- 
ceste sentimente stau fapte reale. 
Prietenia noastră contribuie la dez
voltarea continuă a colaborării reci
proc avantajoase în domeniul poli
tic, economic și cultural. Cu cît 
mai multe sînț aceste fapte reale, 
cu atît mai trainice sînt sentimen
tele frățești care ne unesc...".

Amploarea relațiilor economice 
dintre România și Uniunea So
vietică se oglindește în faptul că 
ele reprezintă circa o treime 
din totalul comerțului nostru 

ultimii șase ani, 
comerțului dintre Româ- 
U.R.S.S. a crescut de 
Livrările reciproce de 

dintre cele două țări pre- 
în Acordul comercial 

durată pentru anii

se intensifice 
avantajoasă, 

se întărească 
și colaborare

reprezintă 
totalul 

exterior. In 
volumul 
nia 
1,5 
mărfuri 
văzute 
de lungă 
1966—1970 însumează 3.8 miliarde 
ruble, cu aproximativ 30 la sută

Și 
ori.

a fost de 32 100 000
popu- 

de lo-

(Agerpres)

e I e g rame

LA GRENOBLE,
ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI

î n aceste zile premergătoare
■ apropiatelor Jocuri Olimpice 

de iarnă orașul Grenoble se află în
tr-o permanentă „repetiție gene
rală". Fostul campion mondial de 
patinaj artistic, francezul Alain 
Calmat, se antrenează în fiecare zi... 
ureînd cele 95 de trepte ale scării 
în vîrful căreia se află cupa unde 
va arde flacăra olimpică. După 
cum s-a mai 
face parte din ultimul 
al ștafetei ce poartă flacăra olim
pică. în ziua deschiderii el va 
urca în tribună și va așeza flacăra 
olimpică în vasul unde va arde pe 
tot timpul marii competiții. Nume
roase repetiții au efectuat și fanfa
rele care vor participa la festivita
tea de deschidere. De ieri, aparatele 
de luat vederi ale societăților de 
televiziune sînt gata să transmită 
primele imagini.

unui ziar din țara sa, a declarat că 
Jean Claude Killy (Franța) nu va 
putea cîștiga trei medalii de aur la 
actuala olimpiadă, întrucît întrece
rile reunesc concurenți numeroși 
de valoare apropiată.

anunțat, Calmat 
schimb

JJe marea trambulină olimpică 
■ae la Saint Nizier au conti

nuat antrenamentele. Viitorii con
curenți au manifestat o formă bună, 
dintre ei det.așîndu-se vest-germa- 
nul Wolfgang Ihle, care a realizat 
cea mai lungă săritură : 103 m.
Performanțe remarcabile au mai 
obținut și săritorii cehoslovaci 
Rydval și Di vila, cu 101 m 
pectiv 99 m.

și res-

T riplul campion olimpic de la
■ Cortina d’Ampezzo, schiorul 

austriac Tony Sailer, care se află la 
Grenoble pentru a urmări Jocurile 
Olimpice în calitate de trimis al

J a Chamrousse schiorii au în- 
" ceput antrenamentele de co- 

borîre. După părerea specialiștilor, 
pîrtia este prea scurtă și ridică li
nele probleme tehnice. Ei consideră 
că virajele vor constitui punctul 
cel mai dificil al probei. Schiorul 
francez Leo Lacroix a declarat că 
pentru a obține victoria este nece
sară o înaltă tehnică.

I-am cunoscut pe ceylo
nezi în momente de im
presionantă solidaritate u- 
mană. Trecuse ciclonul 
prin acele locuri si produ
sese ravagii. Oamenii de pe 
această insulă solitară, care 
înfruntă din totdeauna ta
lazurile înspumate ale o- 
ceanului, îl întîmpinaseră 
cu calm, organizînd o lar
gă acțiune de ajutorare, a 
populației din zonele sinis
trate. Acesta a fost primul 
meu contact cu cei de pe 
„insula paradisului", cum 
era denumită odinioară. 
Acum ceylonezii îi spun 
mai sobru : „insula regă
sită". La două decenii de 
independentă — eveniment 
care se aniversează astăzi
— Ceylonul se află angajat 
în înfăptuirea -unui pro
gram de dezvoltare econo
mică menit să consolideze 
independenta de stat. „Din
tre cuceririle de pînă acum 
ale poporului meu — spu
nea un diplomat ceylonez
— poate cea mai de sea
mă este aceea că el s-a re
găsit pe sine, și-a recăpă
tat încredere în forța 
creatoare. Drumul ce-I 
vem de străbătut nu 
ușor.

Ceylonul însumează toa
te caracteristicile așa- 
zisei lumi a treia.

Mă voi referi doar la cî- 
teva din paradoxurile aces
tei țări atît de bogate si de 
sărace în același timp. 
La început am fost sur
prins de faptul că .într-o 
tară cu condiții de’' climă 
atît de favorabile agricul
turii (se spune că chiar și 
un pumn. de semințe scă
pate din întîmplare pe pă- 
mînt pot da rod) mară 
parte din produsele agro- 
alimentare sînt importate : 
orez, cartofi, ceapă, roșii, 
fasole. Fostul grînar al 
Asiei de sud importă anual 
30 la sută din necesarul de 
orez. Răspunsul nu e greu 
de găsit. E știut că faima 
de grînar a fost atenuată 
de aroma ceaiului ceylo
nez, fără egal în lume. 
Pentru companiile străine

sa 
a- 

e
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Finala probei 

petiției de tenis 
de la Copenhaga, 
tre Metreveli (U.R.S.S.) și Leschly 
(Danemarca). în semifinale Metre
veli l-a învins cu 5—7, 6—3, 6—4 pe 
Shafei (R.A.U.), iar Leschly a dispus 
cu 6—2, 3—8, 6—4 de Cox (Anglia).

de simplu a com- 
pe teren acoperit 
se va disputa în-

• Reprezentativele masculine de 
handbal ale R. D. Germane și Unga
riei au susținut la Schwerin un meci 
amical. Handbaliștii germani au cîș- 
tigat cu scorul de 29—16 (14—8).

• La Brno a avut loc meciul mas
culin de volei Z.J.S. 
Hamapil Tel Aviv din 
campionilor europeni", 
învins cu 3—0 și s-au 
tru turul următor.

Brno—Hapoel 
cadrul „Cupei 

Gazdele au 
calificat pen-

e Cu prilejul concursului de atle
tism pe teren acoperit de la New 
York, Bob Seagren a cîștigat proba 
de săritură cu prăjina realizînd 
5.04 m. John Thomas s-a clasat pe 
primul loc la săritura în înălțime cu 
2,13 m. Foarte spectaculoasă a fost 
proba de 1 milă cîștigată de Sam Bair 
în 4’03”8/10, înaintea lui Odlozil 
(Cehoslovacia).

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, ministrul 
cerilor externe al 
cialiste România,

Republicii 
Cornel iu

afa- 
So-

Mă-

nescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Andrei Gromîko.

I.,a rîndul său( ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S. a trimis o 
telegramă 
afacerilor

de felicitare ministrului 
externe al țării noastre.

mai mult decît volumul prevăzut 
în Acordul precedent. Un exemplu 
concludent al evoluției pozitive a 
legăturilor comerciale româno-so
vietice îl constituie și protocolul cu 
privire la schimbul reciproc de 
mărfuri pe anul 1968, semnat re
cent la Moscova. Ceea ce caracteri
zează evoluția comerțului româno- 
sovietic este lărgirea nomenclatoru
lui, un loc tot mai mare ocupîndu-1 
livrările reciproce de mașini și 
utilaje. Potrivit acordurilor comer
ciale, România livrează Uniunii 
Sovietice utilaje pentru industria 
petrolieră, inclusiv instalații de fo
raj, mijloace de transport mari
time și fluviale, produse ale in
dustriei siderurgice și chimice, pe
troliere, ale industriei lemnului, 
industriei ușoare și alte mărfuri. 
La rîndul ei, Uniunea Sovietică li
vrează României mașini unelte, 
produse ale industriei electronice, 
ale industriei producătoare de ma
șini de construcții și transport, 
utilaje electrice pentru termocen
trale, materii prime pentru indus-, 
tria siderurgică, produse ale in
dustriei siderurgice și industriei 
metalelor neferoase, materii prime 
pentru industria textilă și alte 
mărfuri.

Un loc important în colaborarea 
frățească romano-sovietică îl ocu
pă schimbul de experiență între 
specialiști, oameni de știință, insti
tutele de cercetări ale țărilor noas
tre. Se adîncește cunoașterea reci
procă a realizărilor în toate dome
niile și a posibilităților de cooperare 
dintre popoarele noastre. De un 
frumos succes s-a bucurat expoziția 
economică a Republicii Socialiste 
România, care a avut loc în vara a- 
nului 1966, în parcul Sokolniki din 
Moscova. Totodată, sute de mii de 
oameni au admirat Expoziția indus- 
trial-economică a U.R.S.S., deschisă 
în toamna anului trecut la București 
și care a prezentat publicului ro
mânesc un tablou sintetic al mari
lor realizări obținute de poporul 
sovietic pe drumul construcției co
munismului. S-au organizat și con
tinuă să se organizeze expoziții 
specializate în diverse orașe și cen
tre industriale din România și 
U R.S.S Astfel, țara noastră a or
ganizat o expoziție de mobilă la 
Leningrad și o expoziție de confec
ții și tricotaje la Moscova. în țara 
noastră au avut loc expoziții so
vietice de utilaj și aparatură din 
sectorul naval, mijloace de trans
port auto, aparate foto și optice, 
etc. Se extind tot mai mult co
laborarea tehnico-științifică, schim
bul de informații și documentații 
tehnice.

Anul trecut s-a ținut la Bucu
rești prima sesiune a Comisiei In- 
terguvernamentale româno-sovie- 
tică de colaborare economică, care 
a examinat aspecte importante le
gate de lărgirea schimbului reci
proc de mărfuri și de dezvoltarea 
continuă a colaborării economice 
dintre țările noastre. Cu acest pri
lej, s-au evidențiat posibilități de 
colaborare româno-sovietică în rea
lizarea unor obiective sau produse 
destinate unuia sau altuia dintre 
parteneri, sau unor terțe țări. Po
trivit hotărîrilor comisiei, grupe de 
specialiști români și sovietici au 
trecut la examinarea unui număr 
de acțiuni de cooperare în dome
nii ca industria chimică, a extrac
ției de țiței și construcției de 
utilaj petrolier, construcțiile de 
mașini, siderurgia, energetică, in
dustria alimentară ș.a.m.d.

Cea de-a 23-a sesiune a Comi
siei româno-sovietice de colaborare 
tehnico-științifică, care a avut loc 
anul trecut la Moscova a consem
nat un nou pas în intensificarea 
colaborării dintre țările noastre și 
pe acest tărîm în conformitate cu 
protocolul semnat, partea sovietică 
va transmite documentații tehnice 
și va primi specialiști români pen
tru cunoașterea realizărilor 
nico-științifice în 
miei, petrolului, 
mașini, minelor, 
altor ramuri industriale. Partea 
română va transmite documentații 
tehnice și va primi specialiști so
vietici pentru curfoașterea realiză
rilor tehnico-științifice în domeniul 
chimiei, construcției de mașini, pe
trolului și altor ramuri industriale.

Paralel cu schimburile comer
ciale și tehnico-științifice se dez
voltă necontenit relațiile culturale 
româno-sovietice care 
la adîncirea cunoașterii 
a valorilor și creațiilor 
ale popoarelor noastre, 
anului 1967 țara noastră 
o expoziție a realizărilor arhitec
turii, o expoziție a cărții sovietice 
și o expoziție de pictură, care au 
fost vizitate cu mult interes de 
publicul românesc. La Moscova și 
în alte orașe ale U.R.S.S. au avut 
loc turnee ale unor formații 
artistice de prestigiu ca Filarmo
nica „George Enescu", Ansamblul 
„Rapsodia Română" etc. între ță
rile noastre are loc un schimb ac
tiv de oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai instituțiilor de 
stat și organizațiilor obștești etc.

Tratatul de prietenie dintre Uniu
nea Sovietică și România consti
tuie un instrument al întăririi co
laborării frățești a celor două țări, 
a contribuit și contribuie la întă
rirea forțelor socialismului în 
lume Popoarele român și sovietic 
profund interesate în consolidarea 
păcii militează pentru zădărnici
rea acțiunilor agresive ale impe
rialismului, pentru securitate 
ternațională, cooperare între 
poare și progresul civilizației 
mane

Sărbătorind cea de-a 20-a 
versare a tratatului româno-sovie- 
tic, poporul român salută cu căl
dură popoarele sovietice și le 
urează din inimă noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară, 
pentru edificarea societății comu
niste, pentru apărarea păcii în 
lume.

teh- 
chi- 

de
Și

domeniul 
construcției 
metalurgiei

implan- de realizarea unuisă se
pe aceste me-

care 
teze 
leaguri ceaiul era mai ren
tabil iar asigurarea popu
lației cu orez nu intra în 
preocupările lor. De-a lun- 

. gul anilor sistemele de iri
gație. vestite odinioară, 
s-au deteriorat, orezăriile 
au fost înăbușite pe alocuri 
de junglă. Soarta insulei a 
început să depindă aproa
pe exclusiv de soarta co
merțului cu ceai care asi
gură 60 la sută din veni
turile sale. Orice dezechi
libru al balanței dintre

aveau 
adine

vorba 
vast program de irigații si 
defrișări. Guvernul încu
rajează defrișarea unor în
tinse suprafețe de 
și colonizarea lor. 
tele, de intervenție1* 
mai numeroase pe 
ce duce spre 
muntos al insulei. Noi si 
noi păminturi sint redate 
agriculturii. Indiferent dacă 
va fi realizată sau nu de 
la început creșterea șnuală 
a producției de orez cu 8 
la sută, cum este prevăzut, 
această largă campanie va

junglă 
..Punc- 
sint tot 
drumul 

interiorul

însemnări din Ceylon

11

Fabrica a fost inaugu- 
martie 

în mo- 
industrială.

Ion.
rată oficial la 24 
1967. Pătrunzînd 
derna unitate 
gazdele se arată bucuroase 
să-ți dea explicații, să-ti 
prezinte acest vlăstar al 
industriei ceyloneze. Am 
văzut anvelopele stivuite, 
gata să fie puse la încer
care pe drumurile tării. 
Deocamdată producția este 
modestă — 50 000 
Cînd va funcționa 
pacitatea prevăzută 
ca va produce si 
export.

anual. 
cu ca- 

fabri- 
pentru

INSULA REGĂSITĂ"
producția și consumul de 
ceai pe ' piața mondială se 
repercutează direct asupra 
bugetului tării. Și, cu toate 
că în ultimii ani producția 
de ceai a crescut conside
rabil. creșterea a fost a- 
nulată de scăderea verti
ginoasă a preturilor.

Anul trecut a fost lansa
tă o largă campanie nu
mită ..Food drive cam
paign" în vederea ridicării 
producției agricole și a li
mitării în acest fel a im
portului de produse ali
mentare. Acesta este obiec
tivul imediat ; în perspec
tivă se preconizează satis
facerea integrală a nece
sarului de produse alimen
tare din producția internă. 
Cînd am sosit în Ceylon. 
„Food drive campaign" era 
în plină desfășurare. De la. 
început această acțiune a 
stîrnit un larg ecou, bucu- 
rîndu-se de sprijinul tutu
ror partidelor politice. Este

exercita o influență pozi
tivă asupra economiei tării 
prin reducerea treptată a 
dependenței de importurile 
de produse agro-alimen- 
tare.

Ceylonul este și un mare 
producător de cauciuc. 25 
la sută din veniturile sale 
în devize se datoresc cau
ciucului. Dar și aici veni
turile sale sînt ciuntite. A- 
cest mare producător de 
cauciuc importa pînă a- 
cum... cauciuc. Da, cauciuc 
sub formă de produse fini
te. de anvelope. în primă
vară. Ceylonul a început 
să-și prelucreze singur la- 
texul. O firmă nouă, care 
pare să fi fost fixată in 
grabă, te întîmpină de cum 
treci podul peste rîul Ke- 
lani, la periferia capitalei : 
„State Tyre Corporation 
Kelaniya". Este întreprin
derea de stat constructoare 
a primei fabrici de cau
ciuc și anvelope din Cey-

Fabrica de anvelope nu 
este singurul obiectiv in
dustrial intrat în funcțiune 
în cursul anului trecut. 
Ceylonezii au mai avut alte 
două inaugurări, de mare 
importantă pentru indus
trializarea țării : oțelăria 
de la Oruwola și fabrica de 
scule și unelte agricole 
Jakkola. Tot anul trecut a 
fost semnat un acord cu o 
firmă străină pentru con
strucția unei turnătorii de 
fontă și a unui combinat 
textil. „Pentru noi — îmi 
spunea dl. Philip Gunna- 
wardene, ministrul ceylo- 
nez al industriei și pescui
tului — problema industria
lizării figurează ca unul din 
obiectivele centrale". Dom
nia sa a relevat că în cursul 
recentei vizite pe care a 
efectuat-o în România a 
constatat că există largi po
sibilități pentru dezvoltarea 
schimburilor economice cu 
tara noastră. „Păstrez o a-

nuntire plăcută despre con
vorbirile pe care le-am avut 
cu membri ai guvernului 
român și aștept cu plăcere 
vizita unei delegații eco
nomice a țării dv. în 
Ceylon". Ministrul ceylonez 
al industriei a vorbit apoi 
despre acordul încheiat cu 
tara noastră pentru con
struirea unui complex in
dustrial forestier care va 
cuprinde, între altele, o fa
brică de cherestea, de mo
bilă și placaj, 
funiculare de 
alte tipuri de 
nizat pentru 
pădurilor. Oameni de afa
ceri ceylonezi cu care am 
stat de vorbă au făcut a- 
precieri elogioase la adresa 
tractoarelor românești U-650 
care au trecut cu succes 
examenul de probă, dove- 
dindu-se foarte rezistente 
în junglă. Produsele româ
nești, altădată necunoscute 
la operațiunile de defrișări 
în Ceylon, sînt primite cu 
interes pe piața ceyloneză. 
De altfel, comparativ. cu 
1964, volumul schimburilor 
comerciale dintre România 
și Ceylon a crescut de a- 
proximativ 3 ori. Dl. N. 
Seneviratne. președintele 
firmei ,,Trans World Servi
ces Limited", m-a însoțit 
într-o deplasare la Kandy, 
fosta capitală a Ceylonului, 
pentru a-mi arăta locul 
unde va fi construit un 
mare complex turistic. Pro
tocolul pentru această con
strucție îl semnase d-sa cu 
puțin timp înainte la Bucu
rești, cu firma „Industrial
export". „Țările noastre 
s-au descoperit reciproc 
destul de tîrziu — spunea 
dl. Seneviratne — dar a- 
ceasta nu ne poate împie
dica să recuperăm din tim
pul pierdut. Mult mai im
portantă este convingerea, 
pe care o împărtășim și unii 
și alții, că pentru intensi
ficarea schimburilor econo
mice trebuie să tratăm de 
la egal la egal și în spiri
tul asigurării avantaiulul 
reciproc".

Dumitru ȚINU

va produce 
transport și 
utilaj meca- 
expioatarea

contribuie 
reciproce 
spirituale 
In cursul 
a găzduit

in-
po-

u-

ani-
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Vietnamul de sud

în aceste zile
e LUPTE VIOLENTE ÎN 

CARTIERELE SAiGONEZE 

e LA DA NANG, HUE Și 

ÎN NUMEROASE ALTE 

ORAȘE ATACURILE PA- 

TRIOȚILOR AU LUAT 0 

NOUĂ AMPLOARE
Pe o stradâ din Saigon

Un martor ocular ne transmite din

în cadrul vizitei în R. P. D. Coreeană

Tovarășul Gheorghe Apostol 
primit de Kim Ir Sen

PHENIAN 3 (Agerpres). — Sîm
bătă, Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a primit pe tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Vlad, șeful Secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., care 
vizitează R.P.D. Coreeană, și a avut 
cu ei o convorbire prietenească.

Au participat Kim Ir, mem
bru al .Prezidiului Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri, 
Kim Guan Hiop, membru al Pre
zidiului Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din

Coreea. Pak Sun Chul, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri, 
Kim Don Kio, membru supleant al 
Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, Ciun 
Ceang Ciul, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Comitetu
lui Central ai Federației Sindicate
lor din întreaga Coree.

A fost prezent, de asemenea, 
Nicolae Popa, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R.P.D. 
Coreeană,

în cinstea oaspeților, Kim Ir Sen 
a oferit o masă; care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

Noi dezvăluiri ale unui ofițer 
de pe nava spion „Pueblo"

CONFERINȚA DE LA DELHI

întrevederi

NEW DELHI 3 — Trimisul spe
cial Agerpres Ion Puținelu trans
mite : „THE TIMES OF INDIA", 
cel mai mare cotidian indian, care 
apare la New Delhi, a publicat în 
întregime în numărul său de sîm
bătă mesajul președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
adresat celei de-a doua Conferințe 
a Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare. Mesajul este însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarele acordă spații largi des
fășurării lucrărilor conferinței și 
informează că șeful delegației ro
mâne la conferință, Gheorghe Ra
dulescu, a dat citire mesajului în 
ședința plenară a conferinței de

ale șefului

române
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vineri, precum și că reprezentan
tul României a fost ales vicepre
ședinte al conferinței.

în cadrul numeroaselor contacte 
prilejuite de prezența unor perso
nalități la conferința de la New 
Delhi, șeful delegației române, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a a- 
vut o întrevedere cu șeful dele
gației peruviene, Edgardo Seoane 
Corrales, prim-vicepreședinte al 
Republicii Peru. în timpul între
vederii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost discu
tate probleme înscrise pe ordinea 
de zi a lucrărilor conferinței, pre
cum și probleme de interes comun 
pentru cele două țări.

Saigonul asediat
Patru explozii m-au trezit miercuri 

dimineața la ora 2,50. Locuința se 
cutremura. „Mortiere" — mi-am 
spus. Soția și băiatul erau lungiți 
lingă perete. Vreau să ies în stradă. 
Alte explozii cu sunet metalic. „Tre
buie să fie palatul". E la vreo două 
sute de metri spre est de casa în care 
locuiesc. La alte două sute de metri 
spre vest se află ambasada america
nă. în timp ce coboram pe alee, ca 
să deschid poarta și să scot mașina, 
un glonte trecu șuierînd, lovi un co
pac și căzu sec la picioarele mele, 
începuse bătălia Saigonului.

La trei și cinci mă aflu în fața 
ambasadei americane. în curte, lumi
na unei explozii și rafale de arme au
tomate. Grupuri de partizani atacă 
ambasada. Cîteva momente m-am a- 
flat aici împreună cu 19 partizani. 
Cei doi polițiști de la poartă fuse
seră doborîți de rafale. Jeppurile ce
lorlalți nu sosiseră încă. Bulevardul 
Norodom era încă pustiu.

Se aud împușcături din toate păr
țile.

Un alt grup de partizani atacă pa
latul. E foarte greu să te apropii. Un 
polițist american trage cîteva focuri 
în fața parbrizului. E inutil să în
cerc să avansez. încep adevărate lup
te de stradă. Gloanțele șuieră ; bom
be B-40 explodează. Pare foarte sim
plu să te duci pînă la poștă, la două 
sute de metri distanță, la ora 3,30 
dimineața. A fost însă o adevărată 
expediție. MP-iștii (poliția militară 
americană) urlă, fluieră și trag. S-au 
adăpostit în spatele copacilor și sin
gura lor grijă este să degajeze amba
sada.

între timp, izbucnesc lupte în tot 
orașul. La ora 6,30 aproape toate 
convorbirile telefonice au fost între
rupte. In tot timpul zilei de 30 ianua
rie, oricine se putea duce să priveas
că luptele la fața locului. Partizanii 
treceau în șiruri pe străzi. Pretutin
deni se află barioado.

Un tur rapid prlntr-un cartier unde 
reîncep luptele și nesfîrșitele baraje 
alcătuite din polițiști. Santinelele trag 
foarte repede. Dar sînt ultimele loi 
cartușe. La două sute de metri de 
aici — cinci prizonieri din rîndul 
partizanilor, cu un admirabil curaj, 
printre caie se află și o femeie, cu 
figura însîngerată. Am văzut de altfel 
mulți oameni dintre aceștia, care au 
luptat cu curaj. Ei luptă pentru un 
ideal. Cum o să-i putem uita pe 
partizanii care au rezistat mal mult 
de 24 de ore într-o clădire din fața 
palatului ! Răniți, sfîrșiți de oboseală, 
cu muniții pe terminate ei au continuat 
să reziste.

Am văzut și o scenă caracteristică 
pentru comportarea soldaților saigonezi. 
La Gia Dinh, o enormă coloană de 
fum negru se înălța de la o stație de 
benzină în flăcări. Din cer, elicop
tere și avioane americane mitraliau, 
în timp ce pe pămînt civilii, printre 
care mulți copii, continuau să eva
cueze case distruse. La 50 de metri 
de acolo, soldați saigonezi mergeau 
să-și facă „piața" printre dărîmături. 
I-am văzut pe mulți cu mîinile pline 
de cutii de conserve furate și căștile 
împodobite cu pachete de țigări mul
ticolore.

La Saigon, poliția a început să a- 
nunțe, începînd de miercuri dimi
neața : „Se- retrag". „N-au mai rămas 
decît cîteva grupuri de rezistență", 
„în cîteva ore terminăm". Poliția a 
continuat însă să repete același lucru 
și vineri seara, în timp ce avioanele 
bombardau suburbiile Saigonului, Go 
Vap și Gia Dinh. M-am dus pînă a- 
colo. „Micile grupuri de rezistență" 
se transformaseră în batalioane. între 
timp, postul de radio al Frontului 
lansează un apel privind restabilirea 
păcii, independenței și suveranității 
naționale, cerînd totodată ca S.U.A. 
să-și retragă trupele din Vietnamul 
de sud.

Vineri la amiază, comandamentul 
militar american anunța că la Pleiku

situația era calmă. Mai tîrziu am luat 
legătura cu colegul meu din acest 
oraș. El mi-a transmis : „Zgomotul 
asurzitor al mitralierelor, tunurilor și 
rachetelor nu încetează nici o clipă 
în cele mai multe părți ale orașului. 
Cartierul din sud-est a fost scena ce
lei mai violente lupte purtate de un 
detașament F.N.E., pătruns în oraș în 
primele ore ale dimineții. Ulterior, un 
alt detașament a pătruns în oraș". La 
Kontum, în apropiere de Pleiku, un 
batalion al forțelor de eliberare a 
atacat clădirile ocupate de diverse 
servicii americane. Toate atacurile cu

Corespondență specială 

pentru „Scînteia" de la

FRANCOIS PELOU

elicoptere ale americanilor au fost 
respinse de tirul celor de jos, care au 
instalat mitraliere de mare calibru în 
diferite puncte din localitate.

...Bob Wildau, corespondentul 
A.F.P. la Da Nang, ridică receptorul 
și încearcă să obțină legătura cu Hoi 
An, capitala asediată a provinciei 
Quang Nam. Din greșeală, obține le
gătura cu un cantonament american 
și persoana care-i răspunde îi spune 
pe nerăsuflate : „Trimiteți-ne mai 
multe „gunships'* (elicoptere înar
mate). Aflăm în acest fel că și Ploi 
An e ocupat de partizani și că auto

ritățile militare americane nu mai 
controlează situația.

...Sîmbătă, în a patra zi a ofensivei, 
bătălia Saigonului nu cunoaște răgaz. 
Forțele patriotice continuă să dețină 
mai multe sectoare periferice ale ora
șului. La ora 23 (ora locală), lupta 
continua încă în periferiile sud-estice, 
la Cholon, unde mitralierele patrioți- 
lor replicau rafalelor elicopterelor 
americane. în cartierul Gia Dinh, nu 
departe de faimoasa bază Than Son 
Nhut, a intrat în acțiune aviația a- 
mericană, trupele saigoneze eșuînd în 
tentativa lor de a recuceri sectorul.

în cursul după-amiezii, teatrul unor 
lupte violente a fost cartierul pagodei 
An Quang, la mai puțin de 4 km de 
pagodă. Avioane americane au lan
sat circa 40 de bombe într-o zonă în 
care reapăruseră trupe ale forțelor 
patriotice.

în întregul Vietnam de sud, luptele 
continuă. în delta Mekongului și pe 
platourile înalte, contraatacurile ame
ricane întîmpină dificultăți serioase. 
Presiunile patrioților nu numai că nu 
au cedat ci, dimpotrivă, au crescut 
la Da Nang, la Hue ca și în întreaga 
regiune a provinciilor septentrionale. 
Bătrînele turnuri ce împrejmuiesc zi
dul citadelei de la Hue au fost dis
truse cu tunurile de către piloți ame
ricani pentru a instala aici poziții 
antiaeriene. Lupte foarte puternice au 
continuat toată ziua în incinta orașu
lui vechi. După trei zile de lupte, 
partizanii ocupă în continuare partea 
de nord a vechiului oraș.

Pierderile sînt grele de o parte și 
de alta.

Saigon, 3 februarie

PHENIAN 3 (Agerpres). — Un alt 
ofițer de pe nava spion americană 
,,Pueblo", capturată la 23 ianuarie în 
apele teritoriale ale R. P. D. Coreene, 
locotenentul Stephen Robert Harris, 
a recunoscut că a participat la acti
vități de spionaj împotriva R. P. D. 
Coreene. El a făcut precizări privi
toare la acțiunile întreprinse de nava 
„Pueblo", căreia i s-a dat ordin de 
a culege informații în legătură cu 
forțele militare ale R. P. D. Coreene, 
de-a lungul coastelor acestei țări. 
Harris a relevat că nava a sosit la 
Yokosuka, în Japonia, în decembrie 
1967, unde a primit din partea Agen
ției naționale a securității a S.U.A. 
instrucțiuni de a stabili poziția insta
lațiilor de radar ale R. P. D. Co
reene, de a înregistra emisiunile de 
radio și frecvența lor, de a preciza 
poziția bazelor navale și aeriene, nu
mărul și capacitatea navelor și avioa
nelor. La 5 ianuarie 1968, în timp ce 
se afla în drum spre Sasebo, „Pue
blo" a primit un ordin operațional 
precis de la comandantul forțelor na
vale ale S.U.A. din Japonia, Frank 
A. Johnson, de a trece prin strîm- 
toarea Tsușima și de a desfășura

activități de spionaj la 50 de mile 
est de apele de coastă ale R. P. D. 
Coreene. La 10 ianuarie 1968, nava a 
părăsit Sasebo, navigînd spre nord, 
pînă la un punct situat Ia aproxima
tiv 35 de mile est de Vonsan, unde 
a ajuns la 12 ianuarie.

La 23 ianuarie, „Pueblo" a pătruns 
adine în apele teritoriale ale R. P. D. 
Coreene, pînă la 7,6 mile în apropie
re de Vonsan, pentru a identifica 
obiectivele detectate și a obține in
formații suplimentare. In cursul a- 
cestei operațiuni, unitățile navale ale 
R. P. D. Coreene au capturat nava 
spion.

Ofițerul american a declarat că 
„Pueblo" a comis acte ostile împo
triva R. P. D. Coreene. „Activitățile 
noastre de spionaj împotriva R. P. D. 
Coreene au fost în întregime și de la 
început nejustificate, a subliniat el. 
Regret profund crima gravă pe care 
am făptuit-o și îmi cer în mod sin
cer scuze guvernului R. P. D. Co
reene. Dacă voi fi iertat și mi se va 
permite să mă întorc acasă, nu voi 
mai participa niciodată la asemenea 
activități".

Președintele Kekkonen
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despre politica 
externă a Finlandei

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
Ieri au început lucrările sesiunii 
de primăvară a parlamentului fin
landez. Luînd cuvîntul, președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen, a 
declarat că politica externă a țării 
va rămîne neschimbată. Vom con
tinua, a subliniat el, să ducem 
aceeași politică pașnică și vom 
sprijini toate eforturile destinate 
să asigure pacea. Președintele a 
enumerat, apoi proiectele de lege 
din domeniile economic, social și 
cultural, care vor fi supuse spre 
dezbatere parlamentului. La rîndul 
său, președintele parlamentului, 
Virolainen, a declarat că deputății 
sînt gata să sprijine actualul curs 
al politicii externe, anunțat de 
președintele Kekkonen.

Anglia 
și Piața comună 
Declarația lordului Chalfont

LONDRA 3 (Agerpres). — „Vetoul 
opus de Franța adeziunii Marii Bri
tanii la Piața comună este împotri
va literei și spiritului Tratatului de 
la Roma", a declarat lordul Chal
font, ministru de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe al Angliei, cu 
prilejul unei conferințe ținute la U- 
niversitatea din Lancaster. El a pre
cizat că guvernul britanic respinge 
soluțiile parțiale, ca de exemplu cea 
privind asocierea.

Referindu-se la planul țărilor Be- 
neluxului, care preconizează o Aia! 
strînsă colaborare între Mareax 
tanie si celelalte state membre . 
Pieței comune, mai puțin Frfchț?f,‘ 
ministrul britanic a arătat că acest- 
plan va permite să se realizeze pro
grese concrete în anumite domenii, 
în afara competentei Tratatului de 
la Roma.

Francois Peloit este șeful biroului 
agenției France Presse la Saigon.
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Ieri, agenția France 
Presse a transmis un 
comentariu al cores
pondentului său din 
Washington în care se 
arată : „Conducătorii 
americani, neliniștiți 
și descumpăniți de 
dubla umilire suferi
tă în urma afa
cerii „Pueblo“ și a 
evenimentelor care au 
zguduit Vietnamul ide 
sud, elaborează în pre
zent „bilanțul erorilor" 
pentru a încerca să e- 
vite o nouă înrăutățire 
a situației în Asia. în 
trei zile de lupte vio
lente, adversarul nu 
numai că a reușit să 
declanșeze asaltul asu
pra a zeci de capitale 
provinciale, să distrugă

instalațiile militare și, 
pentru a umple paha
rul amărăciunilor, să 
ocupe timp de șase ore 
grădinile ambasadei a- 
mericane de la Saigon. 
El a reușit să obțină a- 
supra Statelor Unite o 
victorie psihologică pe 
care cuvîntările preșe
dintelui Johnson nu 
reușesc să o atenueze. 
Aspectul cel mai ne
liniștitor al acestei o- 
fensive-fulger este că 
ea a contribuit la agra
varea crizei de încre
dere care obsedează 
administrația. Timp de 
două luni, după „mare
le Consiliu de război" 
civil și militar, ce a a- 
vut loc la Washington,

poporul american a 
fost îndopat cu cuvinte 
încurajatoare, cu bi
lanțuri pozitive, cu 
statistici entuziaste. I 
s-a repetat pe toate to
nurile că lumina este, 
în sfîrșit, perceptibilă 
la capătul lungului tu
nel vietnamez, că ulti
mul sfert de oră se a- 
propie, că inamicul, e- 
puizat de bombarda
mente, este incapabil 
să declanșeze atacuri 
de mare anvergură, că 
Saigonul a lichidat cu 
instabilitatea guverna
mentală. Acum, mili
oane de americani au 
devenit sceptici, exas
perați, neîncrezători".

INTRE DANEMARCA SI R. D. GERMANĂ
•J

La New York a fost dată publicității ca document 
oficial al Națiunilor Unite nota guvernului polonez, 
care constituie un răspuns la scrisoarea Franței, Marii Britanii și 
Statelor Unite adresată președintelui Adunării Generale în decem
brie anul trecut, în care aceste țări contestau drepturile politice ale 
guvernului R.D.G. ca reprezentant al unui stat suveran. Guvernul 
polonez, se spune în notă, consideră că existența R.D.G. este un 
fapt incontestabil, pe care nu-1 poate schimba nici o declarație discri
minatorie unilaterală. Faptul că există state care nu recunosc R.D.G. 
nu poate impieta în nici un fel drepturile suverane ale acestui stat 
independent.

în R. P. Bulgaria s-a hotărî! crearea unui comitet 
pentru problemele tineretului și sportului Pe lîn®ă Con- 
siliul de Miniștri — anunță agenția B.T.A. Comitetul va avea dreptu
rile și obligațiile unui minister. Sarcina lui va consta în coordo
narea și controlarea activității organelor de stat și organizațiilor 
obștești în problemele educației tineretului și sportului.

Un tribunal militar din 
Insula Creta 3 condamnat la 
închisoare pe termene diferite 16 
persoane acuzate de a fi organizat 
acțiuni împotriva regimului mi
litar grec. Printre cei condamnați 
se află Fibos Ioannides, secretarul 
organizației de tineret a Uniunii 
de centru din Creta.

Un acord comercial între 
Danemarca și Republica 
Democrată Germană, Pe anul 
1968, a fost încheiat vineri la Co
penhaga — anunță agenția A.D.N.

Rezoluții în care se cere 
ca Japonia să fie declarată 
zonă denuclearizată 3U fost 
prezentate în ambele Camere ale 
Dietei de către Partidul Socialist, 
Partidul Socialist Democratic și 
Partidul Komeito, toate aflate în 
opoziție. Cele trei partide intențio
nează să contopească aceste rezo
luții cu conținut asemănător în- 
tr-un singur document intitulat 
„Rezoluția privind denuclearizarea 
Japoniei".

Guvernele R. P. Ungare 
și Republicii Populare a 
Yemenului de sud 3U hotărît 
să stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

La Maulan, în regiunea 
pariziană, în prezența lui 
Francois Mitterrand, președintele 
Federației Stîngii Democrate și So
cialiste, a lui Guy Mollet, secre
tarul general al Partidului Socia-

list S.F.I.O., și Rene Billeres, pre
ședintele Partidului radical, s-a 
desfășurat sîmbătă ședința Comi
tetului Central al Convenției in,- 
stituțiilor republicane (una dip 
cele trei principale formațiun’ • i- 
litice care compun F.S.D.S.). ’e 
ordinea de zi — problema fuzu , 
nării formațiilor care compun Fe
derația Stîngii Democrate și So
cialiste.

Cu ocazia comemo
rării a 500 de ani de Ia 
moartea lui Johannes 
Gutenberg, inventatorul ti
parului, la Leipzig a avut loc 
o festivitate la care au parti
cipat personalități ale vieții 
culturale și reprezentanți ai 
industriei poligrafice din 
R.D.G.

La Hanoi a avut loc o ședință a 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam, anun
ță agenția V.N.A. Au luat parte re
prezentanți ai partidelor politice, ai 
Armatei populare vietnameze și ai 
organizațiilor de masă din R. D,. Viet
nam. Participanții au adoptat o de
clarație în care sînt salutate succesele 
mari obținute în ultimele zile de for
țele patriotice din Vietnamul de sud.

★

VIENA. Partidul Comunist din 
Austria a dat publicității o declarație 
în care subliniază că ultimele evenir 
mente din Vietnam „dovedesc că Sta
tele Unite duc un război de exter
minare împotriva între^glui popor 
vietnamez, în sud ca și in nord". în 
continuare, în declarație se arată că 
„există pericolul ca Washingtonul să 
continue escaladarea și să se anga
jeze și mai mult în acest război. A- 
ceasta nu numai că ar cere noi sa
crificii poporului vietnamez, dar ar 
constitui și un pericol crescînd pen

tru pacea lumii". P.C. din Austria 
cheamă pe conducătorii tuturor par
tidelor și organizațiilor de masă 
din țară, precum și guvernul fede
ral, să facă uz de influența lor pentru 
a determina guvernul american să 
recunoască acordurile de Ia Geneva 
din 1954, să înceteze agresiunea și să 
lase poporului vietnamez libertateii 
de a-și hotărî singur soarta.

■Ar

„Comitetul de conducere al Alian
ței forțelor naționale pentru pace", 
creat la Saigon, a lansat un apel în 
care expune principalele sale obiec
tive, anunță agenția V.N.A., citind 

. corespondentul din Saigon al agen- 
‘ției „Eliberarea". Apelul în patru 
puncte recomandă : înlăturarea admi
nistrației Thieu-Ky și instaurarea 
unei puteri care să reprezinte intr-a
devăr toate păturile populației din 
Vietnamul de sud ; obținerea inde
pendenței și suveranității Vietnamu
lui de sud. Totodată, se arată în apel, 
S.U.A. trebuie să înceteze războiul

lor nejust, iar trupele americane și 
ale aliaților lor să fie retrase din 
Vietnamul de sud ; restabilirea păcii, 
făurirea unui Vietnam de sud inde
pendent, democratic, pașnic și neu
tru ; începerea de negocieri cu Fron
tul Național de Eliberare din Vietna
mul de sud în vederea realizării a- 
cestor obiective.

★

GENEVA. — In cadrul dezbateri
lor celei de-a patra sesiuni a Con
siliului Executiv al Organizației 
Mondiale a Sănătății a luat puvîn- 
tul dr. Marcel Popescu, supleantul 
reprezentantului României la acest 
organism al O.M.S. El a vorbit des
pre consecințele nefaste ale războiu
lui din Vietnam asupra situației sa
nitare din această țară. Războiul 
purtat de o mare putere, S.U.A., îm
potriva unui popor mic — flagran
tă încălcare a regulilor de convie
țuire între națiuni — comportă 
riscuri grave pentru pacea și secu
ritatea acestei regiuni — a spus 
vorbitorul.

Un nou tunel, construit sub piaja Schumann din Bruxelles, a fost dat 
recent în folosinjâ

în localitatea Karlovaț a 
încetat din viață dr. Ivan 
Ribar, în vîrstă de 87 de ani, cu
noscut om politic și activist pa 
tărîmul vieții publice din Iugosla
via. El a fost primul președinte al 
Vecei antifasciste de eliberare na
țională a Iugoslaviei, iar în anii de 
după război a îndeplinit funcția de 
președinte al Prezidiului Republicii 
Populare Federative Iugoslavia.

Au rămas lără rezultate 
cercetările pentru găsirea 
submarinului francez „Mi
nerva” dispărut la 27 ianuarie 
în largul portului Toulon, anunță 
un comunicat publicat de Minis
terul Armatelor la Paris. Comu
nicatul adaugă că submarinul tre
buie considerat ca pierdut. La 8 
februarie, în memoria celor 52 de 
membri ai echipajului, la Toulon 
va avea loc o ceremonie la care 
și-a anunțat participarea și pre
ședintele de Gaulle.

Sentința în procesul ce
lor 33 de patrioți sud-afri- 
Canî, acuzaV ca au participat la 
acțiuni împotriva regimului rasist, 
va fi pronunțată vinerea viitoare 
— anunță din Pretoria corespon
dentul agenției U.P.I.

Șomajul în Olanda. 
prima lună a anului 1968, rîn- 
durile celor care nu au de 
lucru în Olanda au crescut cu 
10 000. Potrivit statisticilor o- 
ficiale, la șfîrșitul lunii ianua
rie în întreaga țară au fost 
înregistrați 114 200 șomeri.
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