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IN ZIARUL DE AZI:
ii Orele suplimentare 
și grija pentru respecta
rea legislației muncii

Depozitele pentru 
legume și fructe, factor 
important in asigurarea 
aprovizionării continue 
a populației Ei Anima
tori ai vieții spirituale 
a satelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Uniunii Birmane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 4 martie, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Birmane la București,

U Ba Saw, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din Republi
ca Socialistă România.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ
A PRODUCȚIEI, 
timulent puternic

al capacității creatoare

O intensă activitate 
organizatorică pentru 
consolidarea noilor 
instituții județene

La comitetul de partid al uzinei „Danubiana" din 
Capitală, un tabel sinoptic, foarte sugestiv, pre
zintă drumul, mereu ascendent, al producției a- 
cestel moderne întreprinderi, din 1962 și pînă azi. 
Iată cîteva date : 1 300 anvelope fabricate în prima 
lună după intrarea în funcțiune — iulie 1962. Apoi, 
deși în unele perioade au existat scăderi de ritm, 
producția a crescut continuu, în luna decembrie a 
anului trecut atingindu-se un nivel de peste 70 de 
ori mai mare decît cel realizat în acel iulie 1962. 
Pe întregul an 1967 planul la producția globală a 
fost îndeplinit în proporție de 107,5 la sută (ceea 
ce a însemnat un spor de 3,4 la sută față de para
metrii proiectați), la producția-marfă vîndută și 
încasată de 105,7 la sută, iar sarcinile planului de 
export au fost depășite cu 28,8 la sută. In același 
timp, realizarea unei productivități a muncii supe
rioară cu opt procente celei preconizate șl reduce
rea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 
22 lei comparativ cu prevederile, au permis obți
nerea ținui beneficiu suplimentar de 23 milioane lei.

— Aceste rezultate favorabile, a ținut să precizeze 
tov. Nlfcolae Acheaua, președintele comitetului sin
dical al uzinei, se datoresc unui complex de factori, 
de ordin tehnic, tehnologic și organizatoric: Dar, 
o contribuție majoră au adus-o inițiativa și efortu
rile declanșate de larga acțiune întreprinsă în în
treprindere pe baza indicațiilor conducerii parti
dului, pentru organizarea științifică a producției și 
a muncii, larga mișcare pentru îndeplinirea măsu
rilor și a angajamentelor luate cu acest prilej — 
ceea ce a permis descoperirea și valorificarea unor 
însemnate rezerve de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de reducere a costurilor de 
fabricație și îmbunătățire a calității produselor.

IajThoi, care am fost în aceste zile la „Danu
biană i“ adăugăm : într-adevăr, aici eforturile pen
tru organizarea științifică a producției și-au spus 
din plin cuvîntul. Drumul succeselor nu a fost însă 
deloc ușor. La început a fost chiar destul de difi
cil. Greutățile inerente începutului au fost depă
șite treptat, pe măsură ce colectivul uzinei s-a su
dat și întărit, și-a sporit îndemânarea și priceperea, 
a crescut spiritul săp de exigență pentru bunul 
mers’ al producției. „Colosul" celor 17 000 tone 
utilaje și agregate și a celor peste 35 000 elemente 
de automatizare — fiindcă aceasta înseamnă „Da
nubiana" — a fost stăpînit și supus programelor 
tehnologice riguros întocmite, disciplinat.

Anul 1967 — ne spune ing. Ion Pria, directorul 
tehnic al întreprinderii — a fost un an de mare 
fertilitate pentru uzina noastră. Efervescenta ge
nerată de acțiunea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, sprijinită și completată în mod 
fericit prin cuprinderea uzinei „Danubiana" în 
grupul celor 71 de unități economice în care se 
aplică experimental unele măsuri privind perfec
ționarea conducerii, planificării și creditării ca și a 
cointeresării materiale, s-au soldat cu obținerea 
rezultatelor de care v-am vorbit mai înainte.

N-a fost dat uitării nici un aspect, nici un sector, 
fie, el principal, secundar sau auxiliar. Bunăoară, 
re£* '^iderarea completă a sectorului de asam
bla; < dublată de o susținută acțiune pentru elimi-- 
nai..„ locurilor înguste — prin lucrări de auto- 
utilare — s-a încheiat cu lichidarea aproape com
pletă a asperităților ce încă mai dăinuiau în calea 
sincronizării activității celor două secții de bază — 
preasamblarea și asamblarea anvelopelor. Printre 
rezultatele autoutilării se numără însă și alte rea
lizări : agregatul de polizat anvelope și instalația 
pentru recondiționat uleiuri, precum și modificarea 
cu competență și curaj a sistemului de transport 
și uscare pelețl la agregatul malaxor și altele.

Totodată, prin întărirea tehnică șl cu forță de 
muncă a sectorului piese de schimb mecanice sau 
pentru elementele de automatizare, s-a acționat cu 
o marc eficiență asupra scurtării timpilor de stag
nare a utilajelor, perioade care aveau o pondere 
destul de ridicată, impietînd nivelul producției șl 
calitatea ei. In plus, s-au obținut economii de fon
duri valutare, deoarece înainte aceste piese se im
portau. Nu pot fl omise nici căutările privind asi
milarea unor noi materii prime (așa cum e cazul 
folosirii negrului de fum de mare activitate) care, 
în afară de îmbunătățirea amestecului și scurta
rea ciclului de prelucrare, au avut influențe dintre 
cele mai favorabile asupra măririi gradului de 
rezistență Ia uzură a anvelopelor.

Deci, calitatea ! Asupra duratei ridicate de rezis
tență la uzură și a comportării din ce în ce mai 
bune a anvelopelor produse la „Danubiana" se 
pot pronunța nu numai conducătorii auto de pe 
drumurile țării noastre, ci și cei din cele 25 de 
țări în care anvelopele fabricate la uzina bucu- 
reșteană sînt exportate și se bucură de un binemeri
tat prestigiu. Aceasta însă obligă. De aceea, o 
preocupare de prim ordin a colectivului în
treprinderii a constituit-o diversificarea profile- 
lor, încercările atestînd creșterea duratei de ex
ploatare a anvelopelor, In cele mai variate con
diții de rulare. Pe aceleași coordonate se înscriu 
și extinderea folosirii, la unele dimensiuni de 
anvelope , a cordului nylon, ca și crearea unei 
tehnologii noi a construcției de anvelope radiale.

Măsurile convergente de îmbunătățire a calității 
au condus la creșterea duratei de exploatare cu 
20 la sută față de anii anteriori

— In ce privește competitivitatea produselor 
noastre, a adăugat directorul tehnic al uzinei, azi 
randamentul anvelopelor „Danubiana" se situează la 
nivelul realizat de cele mai importante firme 
străine.

Deosebit de eficiente au fost măsurile ce au vi
zat perfecționarea structurii organizatorice și de 
conducere a uzinei, care s-au finalizat prin tre
cerea în munca de cercetare a unui însemnat nu
măr de ingineri din secții, activitatea de produc
ție fiind condusă efectiv și exclusiv de maiștrii cei 
mai bine pregătiți. Adică, în strînsă conformi
tate cu experiența întreprinderilor avansate din 
punct de vedere industrial.

Ne-am oprit la jumătatea drumului... dacă nu 
am căuta izvorul rezultatelor obținute în 1967 și 
printre măsurile de stimulare materială a celor 
care au adus o contribuție deosebită la realizarea 
planului și, mai ales, Ia sporirea substanțială, prin 
efort propriu, a beneficiilor. Cei peste 500 000 lei 
acordați ca premii unui mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni vorbesc cu prisosință despre 
priceperea cu care a fost mînuit în această uzi-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

în județul Iași — ca de 
altfel în întreaga țară — 
acțiunea de constituire a 
organelor de conducere 
județene, municipale și o- 
rășenești, ale organizații
lor de partid, de stat, e- 
conomice, de masă și ob
ștești este, în linii gene
rale, încheiată. Acțiunea 
s-a desfășurat sub con
ducerea comitetului jude
țean de partid, cu spriji
nul efectiv al ministere
lor, instituțiilor și celor
lalte organisme centrale. 
Strînsa conlucrare dintre 
organele de partid și de 
stat județene și cele cen
trale, statornicită în a- 
ceastă perioadă, este de 
bun augur și o dorim și în 
continuare cît mai fruc
tuoasă, în interesul solu
ționării operative și com
petente a multiplelor și 
complexelor sarcini co
mune ce ne revin în eta
pa pe care o parcurgem.

Afirmînd că noile or

Miu DOBRESCU
prim-secretar al comitetului județean de partid, 
președinte al Comitetului executiv al Consiliului 

popular provizoriu lași

gane județene au pornit 
la lucru, n-aș face decît 
să amintesc un fapt foar
te firesc. între activitatea 
desfășurată pînă de cu- 
rînd de comitetul regio
nal de partid și sfatul 
popular regional, și acum, 
de comitetul județean de 
partid și consiliul popu
lar județean provizoriu, 
nu a existat și nici nu 
putea să existe pauză. A- 
cum, cînd procesul de 
statornicire a noilor struc
turi organizatorice este 
practic încheiat, putem 
afirma că activitatea și-a 
urmat cursul normal, da

torită faptului că ne-am 
străduit să aplicăm întoc
mai indicațiile conducerii 
partidului. Ca urmare, 
pregătirea condițiilor și 
apoi constituirea efectivă 
a noilor organe județene 
de partid și de stat, pre
cum și activitatea de în
deplinire a sarcinilor în 
domeniul industriei, agri
culturii și în celelalte do
menii s-au desfășurat și 
se desfășoară paralel. 
Mărturie sînt înseși re
zultatele consemnate. Bu
năoară, principalii indi
catori ai planului de stat 
în industrie au fost reali
zați și chiar depășiți. In-

LA ORDINEA ZILEI:

O dată cu primele zile ale lunii 
martie, campania agricolă de primă
vară poate fi considerată deschisă. 
Este adevărat, în unele zone ale țării 
s-a așternut un strat de zăpadă, iar 

;în altele plouă. Sînt fenomene clima
tice caracteristice ale acestui sezon, 
însă soarele este mai puternic și orice 
zăpadă nu poate rezista mult. Se im
pune deci ca lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat și din S.M.T., 
membrii cooperativelor agricole să 
încheie grabnic toate pregătirile pen
tru ca, în momentul zvîntării terenu
lui, să poată începe din plin și cu 
toate forțele lucrările în cîmp.

în această primăvară sînt de exe
cutat numeroase lucrări. în coope
rativele agricole, de exemplu, mai 
trebuie să se facă arături pe circa 
536 000 ha, întreținerea ogoarelor de 
toamnă pe 3 300 000 ha și, bineînțe
les, să se însămînțeze circa 4 milioane 
de hectare. La toate acestea trebuie 
adăugate acțiunile vaste care se des
fășoară în legumicultură, viticultură, 
pomicultură, pentru extinderea iriga
țiilor și asigurarea bazei furajere. Cu 
fiecare zi care se scurge din luna 
martie se scurtează timpul destinat 
executării lucrărilor agricole, ceea ce 
impune să se ia măsuri temeinice 
pentru organizarea muncii, în fiecare 
unitate agricolă. Unitățile agricole,

avînd tractoarele și mașinile bine puse 
la punct, cantitățile necesare de se
mințe și diferite materiale asigurate, 
știind ce au de făcut, vor putea lu
cra în cîmp cu randament maxim.

După datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii rezultă 
că tractoarele și mașinile întreprinde
rilor agricole de stat și S.M.T.-urilor 
sînt în stare de funcționare, multe din 
ele fiind scoase la marginea tarlale
lor, gata pentru a începe munca, 
în unele locuri, mai ales la utilaje 
mai mărunte, se constată că repara
țiile au fost făcute superficial, sub 
vopsea se ascund defecțiuni. De a- 
ceea, se impune efectuarea unui con
trol exigent asupra modului cum au 
fost reparate tractoarele și mașinile 
agricole pentru a nu se ivi stagnări 
în timpul lucrărilor în cîmp din cau
za eventualelor defecțiuni tehnice.

Pe terenurile mai zvîntate, în zilele 
bune de lucru de la sfîrșitul lunii fe
bruarie, în unele județe din sudul și 
vestul țării ca Arad, Teleorman, Ti
miș, Ilfov, Constanța, Bihor și Olt 
s-au semănat suprafețe însemnate cu 
mazăre, lucernă, trifoi, cu diferite le
gume și alte culturi din prima urgen
ță care însumează aproape 8 000 hec
tare. Este o suprafață mică față de

Nocturnd la Porțile de Fier
Foto : Agerpres

Șantier la „poarta 

aeriană a litoralului11
Poarta aeriană a lito

ralului — aeroportul in
ternațional Constanța — 
cunoaște freamătul 
muncii de șantier. Aici 
se află în construcție o 
nouă clădire pentru ae- 
rogară, care va cuprin
de saloane, holuri și săli 
de așteptare pentru că
lători, unități comer
ciale, ghișee de schimb 
valutar etc. Se lucrează, 
de asemenea, la extin
derea cu încă 200 de 
locuri a capacității că- 
minului-restaurant pen
tru echipajele aerona
velor.

Pe lingă aceste obiec
tive, prevăzute a fi date

In folosință pentru noul 
sezon estival pe litoral, 
planul de dezvoltare a 
aeroportului cuprinde în 
perspectivă o nouă clă
dire pentru radiolocator, 
mărirea platformelor de 
îmbarcare-debar'care a 
călătorilor, dotarea pis
telor cu noi utilaje, mo
dernizarea mijloacelor 
de semnalizare a navi
gației. Se creează con
diții pentru primirea tu
turor tipurilor de aero
nave, precum și deser
virea a aproape jumă
tate de milion de că
lători anual.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a III-a)

ceea ce i se dic- 
de undeva, din 
Se recepționează

RITMUL ASCENDENT AL CALITĂȚII

Micromotoarele, cu 
toate gamele lor de pu
teri, ne slujesc aproape 
în fiecare moment al zi
lei, fie că acționează un 
ventilator sau un aspira
tor de praf, fie că pun în 
mișcare mașina de cusut, 
mașina de spălat rufe, 
mașina de rîșnit cafea, 
fie că pornesc paletele 
ștergătoarelor de par
briz, produc aer condi
ționat sau coboară tem
peratura în frigider. A- 
proape că nu există do
meniu de viață — ca să 
nu pomenim de ateliere, 
de fabrici, de uzine — 
unde. micromotoarele e- 
lectrice să nu fie utili
zate cu întreaga lor va
rietate. Strungurile cu 
program, rabotezele, li- 
notipele, calculatoarele 
electronice sînt dotate cu 
dispozitive și instalații de 
automatizare, ceea ce 
face ca micromotoarele 
și motoarele electrice în 
general utilizate la echi
parea lor să devină arti
cole de larg consum.

Sinfem într-o mică în
căpere. Teleimprimato
rul primește și scrie au-

tomat 
fează 
eter.
vești de la Fabrica de 
mașini-unelte București, 
de la „Strungul" Arad, 

■ de la Uzina mecanică Si
biu, de la „Electropu-

Pitești, La diferite ore ale 
zilei, teleimprimatorul 
transmite, pretinde, re
marcă, anunță, cheamă 
delegați, cere rezultate 
ale unor analize de la
borator. Ca la o agenție 
de presă, știrile vin de

cromotoare electrice se 
produc în țară la noi, dar 
e cert că e pentru prima 
oară cînd o întreagă uzi
nă se profilează de Ia 
bun început pentru pro
ducerea unui articol apa
rent foarte simplu, dar în

Lazăr, maistru la atelierul 
de montaj-bobinaj-colec- 
toare, — au prezentat-o 
mașinile noi pe care nu 
le prea cunoșteam. A 
trebuit să învățăm modul 
lor de funcționare, pen
tru a le putea utiliza. A-

într-o uzina noua
de Traian FILIP

Craiova, de la 
lectromotor" Timișoara, 
de la „Electroprecizia’ 
Săcele, de la „Laminorul" 
Galați. De la sfîrșitul a- 
nului trecut, un nou 
punct de legătură s-a ivit 
între unitățile industriale 
mai vechi și noua uzină 
de micromotoare din

pretutindeni și se inte
grează cu rapiditate flu
xului informațional.

Nu e pentru prima 
oară cînd asemenea mi-

realitate extrem de com
plex și pretențios.

— Una din dificultă
țile pe care le-am întîm- 
pinat, — ne spune Ion

semenea mașini au intrat 
pentru prima oară pe 
porțile țării. Ele au co
mandă electronică și e- 
lectrodinamică. Am luat 
cartea mașinii, am stu
diat fiecare dispozitiv în 
parte, ne-am pregătit noi 
înainte de a pregăti ca
drele....

dustrla județului Iași a 
realizat peste plan însem
nate cantități de produ
se : țevi sudate, confecții, 
țesături, tricotaje, medi
camente etc, iar sarcinile 
de livrare la export ce 
ne-au revenit pe această 
perioadă au fost depășite.

La rîndul lor, unitățile 
din industria "locală au 
îndeplinit planul de pro
ducție pe lunile ianuarie 
și februarie la toți indi
catorii. Preluînd sarcinile 
fostei secții de industrie 
locală, noua conducere a 
acestui sector continuă cu 
competență și cu răspun
dere sporită acțiunile 
inițiate în vederea creș
terii rentabilității unități
lor, valorificării resurse
lor locale, îmbunătățirii 
calității produselor etc. 
In urma unei recente a- 
nalize, direcția de indus
trie locală a găsit noi po
sibilități de creștere a 
producției în sectorul 
lemn-mobilă, precum și a 
producției de cahle de te
racotă, atît pentru ne
voile interne, cît și pen
tru export. La Pașcani, 
s-a început organizarea 
unui atelier pentru îm
pletituri de răchită ; se 
studiază posibilitățile de 
construire la Lespezi a 
unei fabrici de sticlă, în 
vederea utilizării nisipu
rilor de calitate superioa
ră ce se.găsesc în. această 
zonă.

Referindu-mă la agri
cultură, doresc să subli
niez că adunările gene
rale ale cooperativelor a- 
grlcole de producție — 
acțiune în care a fost an
gajată practic întreaga ță
rănime cooperatistă din 
județ — s-au desfășurat 
cu foarte bune rezultate ; 
au fost adoptate planuri 
de producție corespunză
toare, care reflectă mal 
deplin potențialul mate
rial și uman existent în 
agricultura județului Iași. 
In așteptarea campaniei 
agricole de primăvară, 
reparația tractoarelor și 
a celorlalte mașini agri
cole, pregătirea semințe
lor, transportul îngrășă
mintelor, îndeosebi pe te
renurile care vor fi cul
tivate cu legume, execu
tarea lucrărilor de iriga
ții, ca și alte măsuri de 
ordin tehnic și organiza
toric, sînt într-un stadiu 
avansat, iar unele termi
nate. Similar se prezintă 
lucrurile și în celelalte 
domenii de activitate.

Desigur, nu trebuie tra
să concluzia că nu s-au 
manifestat sau că nu se 
manifestă și unele caren
țe în diferite comparti
mente ale preocupărilor 
noastre. Adevărul este 
însă că, în noile condiții, 
ele sînt mai lesne de în
dreptat. Tocmai în acest 
scop ne-am străduit ca din 
primele clipe ale înfiin
țării noilor organisme să

La Șantierul Naval Galați
(Foto : S. Cristian)

Imagini 
emoționante 
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Cîmpuri verzi de orez, cerul 

albastru, săteni printre holde, e- 
coul legănat al unei melodii. 
Apoi, un sat de pescari pe țărmul 
mării. Un drum care duce spre 
Hanoi... Un șuier prelung și fot ce 
e mișcare încetează. Sirenele îm
prăștie pe oameni în șanțuri și 
adăposturi. Sub mugetul sinistru al 
reactoarelor, se aud exploziile 
bombelor în rafale.

Obiectivul aparatului de filmat se 
apropie apoi de case în flăcări, de 
morți și răniți, printre care copii și 
femei. Mormane de -ruine fume-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

(Continuare 
in pag. a Il-a)

îmi face impresia că 
mă aflu la un simultan de 
șah. Maistrul trece de-a 
lungul liniei de bobinare 
a motorașului U-35. Ban
da înaintează cu aproa
pe un metru pe minut, 
preluînd din fața fiecărei 
mașini piesele care au 
suferit operațiile de bo
binare, impregnare, sfrun- 
jire, echilibrare și asam
blare. Un motor în mai 
puțin de două minute. 
Multe muncitoare s-au 
calificat în uzină. Altele 
au venit de la meserii în
rudite, cu un spor de cu
noștințe • și îndemînare. 
Supravegherea este încă 
necesară, ca și îndru
marea continuă, dar trep
tat tot mai puține micro- 
motoare ajung cu defi
ciențe la bancul de 
probă.

Unii compară munca 
la banda de montaj, pen
tru finețea și precizia 
micronică absolută, cu 
munca ceasornicarilor. O 
muncă migăloasă cu ope
rații minuscule. Lucrul

(Continuare 
în pag. a V-a)

gînde, pe care sute de tîrnăcoape, 
mii de mîini au și început să le 
răscolească, să le înlăture. Se 
reconstruiește. Viața își reia 
cursul.

Sînt primele secvențe ale filmului 
In culori „In Vietnamul de nord" 
realizat de Felix Greene, un ame
rican care timp de peste trei luni a 
cules, de-a lungul întregii țări, o 
impresionantă suită de imagini din 
viața și lupta eroică a poporului 
vietnamez. Autorul filmului a 
parcurs sate și orașe, regiuni su
puse barbarelor bombardamente a- 
mericane. A stat de vorbă cu ță
rani, muncitori și conducători, 
realizînd astfel unul din cele mai 
emoționante și grăitoare filme do
cumentare cunoscute în Occident. 
Lui Greene îi aparțin atît imaginea 
cît și textul.

Prezentind în imagini ruinele 
unui orășel, comentatorul filmului 
amintește asigurările date de Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., 
că numai obiectivele militare sînf 
supuse atacurilor aviației america
ne. lată însă realitatea : orașul Han 
Hoa, bombardat de peste o sută 
de ori, total distrus ; o altă locali
tate, bombardată de 120 de ori, 
total distrusă ; altele, pe rînd, de 
50 de ori, de zeci de ori și tot 
atît de distruse. Greene a cutreie
rat aceste locuri și declară că nu a 
g^sit în asemenea așezări pașnice 
nici cea mai îndepărtată legătură 
cu ceea ce ar putea constitui un 
obiectiv militar. Creșe, școli, spita
le, locuințe — bombele lansate nu 
au cruțat nimic. Dinfr-un interviu 
cu un comandant militar reiese clar 
că alegerea localităților supuse 
bombardamentelor criminale este 
deliberată.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Spor 
la muncă!

Un Islaz de cîteva zeci de hec
tare, al cooperativei agricole din 
Izvoru de Costești (Argeș) este 
făcut ferfeniță de șenilele trac
toarelor. A fost distrus și un ca
nal de irigații. Din această cauză 
s-au inundat 4 hectare de gră
dină. Autorii acestor ravagii sînt 
cîțiva tractoriști și buldozeriști 
de la Trustul de extracție Argeș. 
Și-au făcut de cap pe islaz. Con
ducerea Trustului de extrac
ție insistă ca „rufele să fie 
spălate în familie", dar cu țiței 
nu prea merge. Nu face clăbuo 
SI în plus pătează al naibi. Mai 

ine să repare stricăciunea cu 
lopata și târnăcopul. Pe spezele 
tractoriștilor vinovațL

S-a furat
un... sportiv

Era un tinăr pașnic. Lucra 
la „Electroputere -Craiova. In 
timpul liber, Gheorghe Bercea- 
nu făcea sport, devenise luptă
tor fruntaș. A dispărut subit din 
ianuarie. N-a mai apărut nici la 
antrenament, la Piatra Arsă, nici 
la uzină. Ulterior, doi tovarăși 
din conducerea clubului bucu- 
reștean „Dinamo" s-au deplasat 
la Craiova, tncerdnd să obțină 
transferul sportivului. S-au dat 
de gol. Vasăzică, n-au dispărut 
vechile practici de acaparare a 
sportivilor fruntașii Ieri, la te
lefon,* tovarăși de la clubul „Di
namo'" afirmau că nu știu „prea 
multe" despre luptător. Vorba 
aceea: „eu sînt mic, nu știu 
nimic, tata-n pod fupoaie oaia". 
Nu ne spune tot zicala, 
schimb ne dă o idee I

în

Surzenie 
cu tîlc

Nu-1 un caz trecător. De aceea 
îl și semnalăm, pentru a nu de
veni fenomen. Cînd amplasează 
localuri de alimentație publică 
la parterul noilor blocuri, pro- 
iectanții „mai uită" să prevadă 
o izolație specială. Frigiderele 
„Cofetăriei Nord" (la parterul 
blocului 6—8, strada Gării de 
Nord) astqnizează locatarii de la 
etaj. La parterul blocului turn 
(nr. 13) de pe Magistrala Nord- 
Sud a fost instalată, pentru res
taurantul „Mărășești", o stație de 
compresoare care își semnalează 
prezența, prin zgomot și trepi
dații, pîriă la catul 5. Tovarășii 
din administrațiile locative res
pectiva au rămas fuduli de ure
che la desele sesizări. Ca și lo
catarii, de altfel. Primii din 
cina comodității — ceilalți 
cauza compresoarelor.

pri- 
din

3-B-3640
în «ugust anul trecut, 

mele în vîrstă 
din Constanta ___
pe aleile stațiunii Mamaia, ue u 
mașină la volanul căreia se afla 
un tînăr. Fiind dusă de urgență 
la policlinică, s-a constatat că o 
mînă îl era fracturată. De atunci, 
bătrîna stă prin spitale. Doctorul 
care i-a acordat primul ajutor a 
notat șl numărul mașinii : 3-B-3640. 
Cui aparține T — întreabă auto
ritățile locale. De răspundem : 
Trabantul eu numărul de mai sus 
aparține lui Constantin Lazăr, 
str. Bîrsăneștl 55, blocul S 1, sc. 
II, ap. 4, București. Chemațl-1 la 
ordine.

Elena 
a fost

Ieo
Bujor 
lovită, 

de o

Noduri 
în urzeală

1962 : întreprinderea „Țesăto- 
riile reunite"-București a adus 
din import (400 000 lei valută!) 
două războaie facard pentru stofe 
de mobilă. 1964: s-au terminat 
amplasarea și montarea lor. 1968 : 
cele două războaie ultracostisi- 
toare au intrat, cu întreaga lor 
capacitate, în al patrulea an de... 
inactivitate totală. Ba nu, greșim : 
în loc de urzeală și bătătură, „ru
lează" pe tăvălug 100 000 lei a- 
mortismente anual. Luați-le su
veicile, altminteri ieșim la pe
peni /

Cvartet 
instru
mental

Angajați cu încredere „Orches
tra Cuceric" din Sighetul Marina- 
ției. Muzică de cameră. La ne
voie și muzică de bloc. Repre
zentații zilnice în apartamentul 
28, etajul IV, în blocul de pe 
strada Dragoș Vodă. In dotație 
proprie — radio, chitară, acor
deon, pic-up și baterie. Pentru 
informații mai ample adresați-vă 
comisiei de împăciuire (unde s-au 
«dresat și locatarii din bloc, azi 
melomani „convinși", solicitînd 
pentru „Orchestra loan Cuceric" 
un angajament stabil în afara pe
rimetrului locativ). Procedați pia
nissimo sau fortissimo — după 
cum cere partitura 1

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 

cv sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Noul spital din Hunedoara dat recent în folosinfd foto : M. Andreesca

ORELE
SUPEIHHmARE
și grija pentru

Este la nivelul corespunzător 
gospodărirea investițiilor 
în sectorul comercial ?
Pentru extinderea, diversificarea 

șl, în general, modernizarea activi
tății comerciale se fac eforturi ma
teriale considerabile. Se cheltuiesc în 
acest scor» multe milioane de lei. Ve
dem în toate orașele șl în locali
tățile rurale cum apar noi com
plexe comerciale, depozite de 
mărfuri, unități de alimentație pu
blică. Și tot ceea ce se realizează 
este destinat deservirii civilizate a 
cumpărătorilor. în această vastă 
activitate de înnoiri comerciale, banii 
sînt cheltjtiți în general cu economie, 
cu spirit ‘gospodăresc, cele mai multe 
dintre unitățile construite sau ame
najate dovedindu-se a fi. utile cum
părătorilor și, totodată, rentabile. 
Dar iată că un recent sondaj al 
Băncii de investiții a scos la iveală 
niște situații ieșite din comun. Spe
cialiștii băncii au luat la întîmplare 
94 de obiective comerciale construite 
între anii 1965—1967 și s-au interesat 
îndeaproape de eficiența lor econo
mică. Rezultatul a fost surprinzător : 
33 de obiective din 94 sînt nerentabile 
sau încasează beneficii derizorii. 
Această situație atît de puțin îm
bucurătoare (doar sînt în joc pe 
total sute de milioane) a fost comu
nicată imediat Ministerului Comer
țului Interior. Te duce gîndul că, 
puse în fața „bilanțului" amintit, 
organele competente și responsabile 
ar fi intrat în alertă, ar fi anali
zat urgent și profund situația, 
ar fi luat măsuri drastice împotriva 
celor care proieetează și construiesc 
obiective comerciale sortite eșecului, 
aruncînd astfel cu amîndouă mîinile 
banii statului pe fereastră.

Nu s-a întîmplat nimic din 
toate acestea. Respectivele organisme 
nici măcar n-au răspuns Băncii de 
investiții. De fapt, ce răspuns putea 
fi trimis ? „Mulțumim, am luat 
cunoștință" 7 Ar fi fost o repetare, 
pentru că organele comerciale răs
punzătoare de soarta investițiilor 
(Direcțiile de specialitate din M.C.I., 
direcțiile si întreprinderile' comer
ciale locale) au mai fost și altă dată 
încunoștințate și aspru criticate 
pentru lipsa de discernămînt cu care 
plasează uneori milioanele. Se pare 
însă că acolo unde trebuie nu s-a 
tras încă nici o învățătură, deși se 
știe că banii trebuie economisiți cu 
grijă, investiți în obiective cu renta
bilitate sigură. Dar iată că una e 
teoria și alta e practica... în prac
tică, organele comerciale locale in
vestesc, de pildă, pentru construirea 
a 9 (nouă) unități comerciale, 27 de 
milioane (anul 1965) ; la sfîrșitul anu
lui 1966, în loc de cîștig „obiectivele" 
înregistrează pierderi. Nu cîteva sute 
de lei, ci... 3 milioane I Frumoasă 
afacere ! Cel în culpă — direcțiile co
merciale — au fost, bine înțeles, în
trebați : „De ce ați construit unitătl 
comerciale care, în loc de cîștig, a- 
duc pagubă 7“ Fără să clipească, el 
au scos în apărare tot arsenalul 
scuzelor și justificărilor : „Unitățile 
vor deveni curînd rentabile, nu au 
încă vad, nu au plasament etc. etc... Si 
a mai trecut un an. Rezultatul : cele 
9 unități sînt ca mai înainte. Ba nu 
— a intervenit o foarte mică schim
bare : pierderile sînt parcă, parcă 
ceva mai mici de... 3 milioane. între
băm cu toată seriozitatea : repre
zentanții organelor locale, care au 
planificat și aprobat zvîrlirea bani
lor la întîmplare, tot așa mînă 
spartă ar fi dacă investițiile s-ar 
realiza din bugetele lor personale 7

S-a pus mereu și se pune cu tot 
mai multă acuitate problema rapidi

tății cu care trebuie amortizate fon
durile de investiții. E logic, firesc. 
Dar... iar ajungem la teorie și, de 
aici, la practică. Sondajul Băncii 
de investiții a depistat nenumăra
te unități comerciale care în
casează atît de puțin încît se pare 
că fondurile investite vor fi recupe
rate hăt, tîrziu, de către generațiile 
viitoare! De pildă : la Cernavodă 
se construiește un complex comer
cial. Se planifică recuperarea inves
tițiilor în 5 ani. Dar, după beneficiile 
pe care le realizează acum, rezultă că 
sumele investite vor fi amortizate 
în... 40 de ani. Restaurantul „Palas"- 
Timișoara se va achita de datorii 
abia în anul de grație... 2004 I Nu 
știm și este imposibil de calculat 
cînd se va achita de datorii fostul 
restaurant „Select" din București. 
Cu ocazia construirii lui a reieșit 
clar indolența crasă, lipsa de spi
rit comercial și gospodăresc a ce
lor care l-au adus pe lume. A- 
cest restaurant, mare cît hala cen
trală sau un pic mai restrîns decît 
un stadion, a fost plasat într-o 
fundătură de stradă, tocmai la peri
feria Oborului. Și, firește, restauran
tul a început să lucreze în... pierde
re. Cine era să se ducă la marginea 
orașului să se destindă la restauran- 
tul-gigant „Select" 7 Drept urmare, a 
fost închis. După o vreme, localul s-a 
transformat în „casă de modele" sau 
așa ceva. Și a mers tot în pierdere... 
Și iar a fost închis. După cîteva luni 
lacătele s-au descuiat. De data asta 
localul purta altă firmă : depozit de 
mobilă. Și — ați dedus ? — lucra 
tot în pierdere. Și iar a fost închis. 
Și iar a fost deschis — pe jumă
tate : ține piese de schimb auto. 
Acum e vorba să se deschidă și 
cealaltă jumătate. Și o să fie acolo 
laborator de cofetărie și răcoritoare...

Creditele sînt în fond tot niște , 
sume destinate investițiilor. Ce 
fac, concret, organizațiile comerciale 
cu banii împrumutați de la bancă ? 
în general modernizări, renovări, 
extinderi de spații, dotări, reprofilări 
de magazine. Punem o întrebare care 
la prima vedere poate părea de 
prisos : de unde, din ce surse anume 
restituie ele banii împrumutați de 
la bancă 7 Este una dintre proble
mele cheie ale creditelor. Banii sînt 
restituiți din beneficii. Dar nu din 
orice fel de beneficii — ci anume 
din beneficiile obținute suplimentar 
de debitori, ca rezultat al extinderii, 
modernizării, reprofilării.

De fapt, una dintre principalele 
condiții pe care banca le pune debi
torilor, cînd îi creditează, este toc
mai obținerea de beneficii suplimen
tare. E logic : de ce să facem extin
deri, reprofilări — dacă nu ne ale
gem cu nimic în plus 7 O spunem din 
capul locului : multe organizații 
comerciale folosesc creditele cu simț 
de răspundere, cu economie, iar 
scopul propus este atins prin renta
bilizarea obiectivelor comerciale, ob
ținerea de beneficii sporite și ram
bursarea în termen a banilor împru
mutați. Dăm un exemplu edificator : 
O.C.L. Mixt-Făgăraș, prin utilizarea 
judicioasă a unui împrumut de 
268 000 lei, a realizat o desfacere 
suplimentară de mărfuri în valoare 
de 356 000 lei. Dar sînt si excepții, 
întreprinderea de alimentație pu
blică „Feleacul" din Cluj împrumu
tă o jumătate de milion de la bancă 
și amenajează restaurantul „Vînăto- 
rul" („Hubertus"). Rezultatul : în 
loc de beneficii, unitatea încheie a-

nul financiar cu o pierdere de 
65 000 lei.

— Cum ați putut deschide un local 
care aduce pagube 7

— Am greșit — ml-au răspuns cei 
în cauză.

...Au greșit! Dar nu se știe oare 
că cine greșește plătește 7 Doar nu 
e vorba de calamități naturale — 
greșelile le-au făcut niște oameni 
vii 1

La Galați, Craiova, Iași, Ploiești, 
București au fost cheltuite cîteva 
milioane cu „amenajările" de ma
gazine și restaurante și — la fel ca 
Ia Cluj — în loc de beneficii supli
mentare s-a înregistrat o.., scădere 
considerabilă a desfacerii. Greșeli 7

Să investești bani într-o afacere și 
să înregistrezi pierderi ! Cui i-ar da 
mîna să facă asemenea investiții din 
buzunarul lui ? Nimănui, firește. Dar 
cînd e vorba de banii statului, se 
schimbă lucrurile. Nimeni nu „pă
țește" nimic, nu dă faliment. Comer- 
ciantii-risipitori înregistrează pier
deri într-o parte, cîștig în alta șl, 
după cum se consemnează în pro
cesele verbale, „per total, treaba 
merge bine". încet, dar merge 1 E 
cazul să facem o precizare : în co
merț, în general, există riscul. E 
posibil ca un investitor să se în
șele în aprecieri. Sînt rare aseme
nea situații, dar ele există. Dar de 
la niște cazuri particulare și pînă 
la situația semnalată e cale lun
gă. De ce se întîlnesc atît de 
multe cazuri cînd banii investiți în 
obiective comerciale nu dau rezul
tatele scontate? Cauze sînt multe. 
Exiștă, în primul rînd, o orientare 
Sta a reprezentanților comerțului 

, despre care s-a mai scris: 
se investesc de regulă pentru 

construirea sau amenajarea localuri- 
lor-gigant, fastuoase. Aceste localuri 
„se țfn" cu cheltuială mare, au 
nevoie de un aparat de serviciu în
cărcat. în schimb, s-au dovedit a fl 
neprimitoare, lipsite de intimitate, 
de atracție, și, deci, de clientelă. De 
aceea, beneficiile lor sînt reduse la 
minimum. Faptul a fost semnalat 
la timpul potrivit, dar acești giganti 
continuă să apară!

Altă cauză: pentru construirea 
unor depozite de mărfuri s-au chel
tuit milioane. Foarte bine. Este mare 
nevoie de depozite. Dar pe cît de 
largi la pungă au fost reprezentanții

comerțului la construirea depozite
lor propriu-zise, pe atît de zgîrciți 
s-au dovedit cînd a fost vorba să 
le înzestreze cu utilajele necesare. 
Mai precis, nu le-au utilat de
loc. De regulă, în sute de cazuri, 
în depozitele independente și în de
pozitele marilor magazine se lucrează 
manual. O muncă grea, istovitoare, 
neproductivă — scump plătită. Iată 
un exemplu : la un depozit alimen
tar din Deva lucrează nu mai puțin 
de... 240 de oameni !

în foarte multe cazuri, banii inves
tiți nu pot fi rambursați băncii la 
timp deoarece construirea sau ame
najarea obiectivelor comerciale tre
nează, se întinde pe o perioadă 
nepermis de lungă. Din 94 de ma
gazine, restaurante și depozite la 
care ne-am referit, 44 au fost con
struite cu mari întîrzieri. Comple
xul comercial „Podgoria“-Arad a fost 
pus în circuitul comercial cu o 
întîrziere de 11 luni ; un obiectiv 
similar din Iași — cu o întîrziere 
de 15 luni etc., etc. în aceste cazuri, 
vina n-o mai poartă organizațiile 
comerciale, ci constructorii. Dar — 
ciudat și de neînțeles — ei ies tot
deauna basma curată, nimeni nu-i 
penalizează ! De ce oare 7 Pentru că 
nu există nici o prevedere în acest B 
sens. Dacă nu există, e bine să se h 
stabilească, pentru că pe ce altă cale H 
pot fi dinamizați cei care încalcă fi 
contractele cu atîta ușurință 7 ►

Am menționat la început că situa
ția scoasă la iveală de sondajul 
Băncii de investiții nu e deloc îm
bucurătoare. E clar șl precis : în 
sistemul de investire a banilor pen
tru amenajări și construcții comer
ciale au apărut, fisuri, prin care se 
scurg și se Irosesc sume conside
rabile. Situația este intolerabilă. în 
condițiile cînd în toate sectoarele se 
depun eforturi susținute pentru gos
podărirea cu cea mai mare grijă, șl 
chibzuință a fondurilor, nu poate fi 
tolerat ca unii, din nepricepere sau 
indolență, să arunce banii în vînt. 
Este necesar ca, neîntîrziat, orga
nismele competente — ne referim 
atît la instituțiile care creditează cît 
și la cele care folosesc creditele — 
să analizeze modul în care sînt folo
site fondurile destinate dezvoltării h 
bazei materiale a comerțului și să ra 
ia măsuri energice pentru lichidarea S 
risipei.

Gh. GRAURE H

De la C.I.L.-Bacău

MOBILIER TURISTIC 
Șl DE INTERIOR

Combinatul pentru indus
trializarea lemnului din Ba
cău realizează și livrează o se
rie de produse destinate mo
bilării unor obiective turistice. 
Printre acestea sînt campin
gurile, casele de vacanță tip 
„Diana", compuse dintr-o ca
meră și casele de vacanță din

elemente modulate prefabri
cate din lemn. Ele se remarcă 
din punct de vedere al execu
ției tehnice.

Alte produse necesare mobi
lării interioarelor ce se pro
duc la C.I.L. — Bacău sînt fo
toliile „Eleonora", pătuțurile 
„Nani", măsuțele școlare și e- 
tajerele pentru cărți.

(Urmare din pag. I)
stabilim o bună legătură cu unită
țile de bază: comuna, întreprinde
rea, instituția etc. Am considerat 
utilă o primă întîlnire, la nivelul 
județului, cu secretarii celor 28 de 
comitete comunale de partid exis
tente și cu alte cadre de partid din 
comune, precum și cu președinții 
consiliilor populafe comunale. Chiar 
dacă acest nou mecanism organizato
ric este încă susceptibil de îmbună
tățiri, fiind abia la început, putem 
afirma cu toată certitudinea că el 
corespunde mult mai bine rezol
vării multiplelor sarcini ce decurg 
din documentele Congresului al IX- 
lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului.

Apare evident, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea activului de partid și de stat 
din județul Prahova, că „prin dispa
riția verigii intermediare se ușurea
ză munca comitetului județean și a 
activului de partid și, mai ales, spo
rește certitudinea că hotărîrile parti
dului, directivele Comitetului Cen
tral, ale comitetului județean vor 
ajunge în condiții mai bune și neal
terate. dacă se poate spune așa, la 
masa membrilor de partid ; există 
deci o garanție sporită că politica 
partidului va fi mai bine cunoscută 
și mai bine aplicată în viață".

Evidențiind preocupările de prim 
moment ale comitetului județean de 
partid, consiliului popular provizo
riu și ale celorlalte organe și organi- 1 
zatii județene, voi arăta că au fost 
stabilite planurile și programele de 
activitate, completate cu noile sar
cini ce decurg din aplicarea măsu
rilor privind îmbunătățirea adminis- 
tratlv-teritorială a tării. La loc de

șeamă se situează sarcinile curente 
economice, cărora le vom acorda cea 
mai mare atenție. în mod deosebit 
se impune să ne concentrăm efor
turile spre realizarea integrală a 
sarcinilor de investiții-constructil. în 
acest an urmînd a intra în probe 
tehnologice sau în funcțiune impor
tante obiective industriale, între 
care Uzina de fibre și fire polieste- 
rice din Iași. De asemenea, în fața 
comitetului județean de partid, a 
comisiei economice județene stau 
sarcini importante pe linia conti
nuării acțiunii de organizare științi

la dispoziție de stat și contribuția 
în muncă a cetățenilor.

Concomitent cu organizarea apa
ratului propriu, al instituțiilor exe
cutive, unităților specializate cu du
blă subordonare. Comitetul executiv 
al consiliului popular județean pro
vizoriu Iași a avut ca preocupare 
majoră asigurarea continuității mun
cii în toate domeniile, astfel încît 
fiecare sector de activitate să-și în
deplinească normal sarcinile ce-i re
vin. O atenție deosebită se acordă 
mai cu seamă diverselor servicii pu
blice. precum și bunei aprovizionări

nuă lucrările la obiectivele prevă
zute în planul de investiții pe 1968, 
cum sînt complexul comercial din 
Copou, complexul de alimentație pu
blică din strada Păcurari, spațiile 
comerciale din Pașcani, iar în curînd 
va începe construcția complexului 
comercial din microraionul nr. 3 Tă- 
tărași.

Aș vrea să mai amintesc că și 
crearea direcției de gospodărie co
munală și locativă dă posibilitatea 
conducerii nemijlocite, pe baza ges
tiunii economice, a . întreprinderilor 
în subordine, sprijinirii acestora în

fică a producției șt a muncii, gospo
dăririi mai chibzuite a resurselor 
materiale.

Județul Iași dispune, cum se știe, 
de numeroase atracții pentru turiștii 
din tară și de peste hotare. Aceasta 
pune în fata noastră sarcini de răs
pundere. în primul rînd, municipiul 
Iași, comunele, îndeosebi cele si
tuate pe traseele turistice, prin ți
nuta lor edilitar-gospodărească, să 
fie cît mai primitoare. De aceea, 
sîntem hotărîti să organizăm cît mai 
bine — folosind și dezvoltînd expe
riența anilor precedenti — acțiunea 
de înfrumusețare a localităților, a- 
dăugînd fondurilor materiale pus»

a rețelei comerciale. Pentru obține
rea fondului de mărfuri de la in
dustrie și intensificarea livrărilor, 
întreprinderile cu ridicata și magazi
nele cu amănuntul au trimis dele
gați la principalii furnizori din țară. 
Concomitent, s-au organizat echipe 
mixte, care au asigurat aproviziona
rea ritmică a unităților cu amănun
tul cu toate sortimentele existente 
în depozite. Rețeaua comercială s-a 
îmbunătățit prin înființarea de noi 
unități. Au fost puse la dispoziția 
întreprinderii agricole de stat Iași 
spații ce vor fi amenajate pentru 
desfacerea produselor agroalimen- 
tare proprii. De asemenea, se conti

adoptarea celor mai potrivite mă
suri menite să ducă la introducerea 
în ritm mai rapid a progresului 
tehnic, la diversificarea și îmbună
tățirea deservirii populației. Prin 
măsurile luate, a fost sporit numărul 
mijloacelor de transport în comun 
și se află în curs de elaborare noi 
ciclograme, care să contribuie la 
îmbunătățirea ritmicității circulației 
vehiculelor. Totodată, s-au stabilit 
măsuri pentru asigurarea unui ritm 
continuu de distribuire a apei pota
bile și industriale. O problemă cen
trală a direcției de gospodărie co
munală și locativă o constituie^ rea
lizarea planului de investiții ~prin

respectarea 
legislației muncii

„Vă întrebăm urmă
toarele — se adresează 
ziarului un grup de 
muncitoare de la coo
perativa „Steaua roșie"
— Tg. Jiu : are dreptul 
conducerea unei între
prinderi să rețină mun
citorii la lucru, ( peste 
orele de program, fără 
ca aceștia să fie'. retri
buit! pentru munca 
prestată suplimentar 7 
Dar să-i cheme dumi
nicile la lucru, fără a 
li se plăti sporurile cu
venite 7 Credem ca nu. 
La cooperativa noastră 
asemenea practici au 
devenit o regulă".

Am solicitat Consi
liului sindical țocal 
Gorj verificarea auten
ticității faptelor. „După 
cercetările întreprinse
— ni s-a răspuns — am 
ajuns la concluzia că, 
într-adevăr, conducerea 
cooperativei „Steaua 
roșie" — Tg. Jiu a pro
cedat ilegal. S-a atras 
atenția..."

„în ce privește orele 
suplimentare — s-a 
subliniat cu prilejul'u- 
nei convorbiri recente 
Ia Uniunea Generală a 
Sindicatelor — acestea 
pot fi admise numai 
printr-o înțelegere pre
alabilă între conduce
rea întreprinderii și 
comitetul sindicatului
— în calitatea sa de re
prezentant al salariati- 
lor — înțelegere care 
trebuie avizată și de 
forurile superioare. A- 
probările se dau, desi
gur, numai în cazurile 
cînd interesele gene- i 
rale impun să se spo
rească eforturile pen
tru realizarea unui a- 
numit obiectiv sau pro
dus, nu pentru a se a- 
coperi lipsurile organi
zatorice dintr-o între
prindere sau alta.

Aceste prevederi, pri
vind prestarea muncii 
suplimentare, se regă
sesc stipulate în diferite 
legi, hotărîri și directi
ve cu puteri de lege în 
tara noastră. Cu atît 
mai Inadmisibile sînt 
practicile de felul celor 
relatate la începutul a- 
cestor rînduri. Din pă
cate, „întîmplarea" de 
la cooperativa citată nu 
este un caz izolat. Pe . 
adresa redacției au tnai 
sosit scrisori care atrag 
atentia asupra încălcă
rii unor prevederi șl 
dispoziții în vigoare 
privind orele suplimen
tare. Care e temeiul a- 
cestor sesizări 7 Am 
căutat răspuns vizitînd 
cîteva întreprinderi din 
Ploiești și Brașov și 
din Capitală.

Trebuie arătat, din 
capul locului, un fapt 
pozitiv : cea mai mare 
parte a întreprinderilor 
vizitate respectă întru- 
totul legea. Iată două 
bune exemple în aceas
tă privință : întreprin
derea textilă „Dacia" 
și Filatura română de 
bumbac-București. Pen
tru mecanicii de între
ținere, de pildă, care 
prestează un volum im
portant de ore supli-
mentare, mai ales du
minica (singura zi cînd 
se poate face revizia 
mașinilor, majoritatea 
secțiilor lucrînd în trei

schimburi), se tin regis
tre speciale de ore su
plimentare în care se 
indică, pentru fiecare 
om în parte, ora cînd a 
început și cînd a ter
minat munca. Se tine, 
de asemenea, o eviden
ță clară, la zi, a sporu
rilor la salariu cuveni
te fiecărui muncitor.

în cursul investiga
țiilor întreprinse am 
întîlnlt însă și între
prinderi cu situații ca
re ilustrează că legali
tatea practicării orelor 
suplimentare se află, pe 
alocuri, în suferință, că 
unele conduceri ad
ministrative nu-și prea 
bat capul cu asemenea 
probleme. „Trebuie, cu 
orice preț, să ne facem 
planul", „e a întîmplare 
neprevăzută" — iată 
cum se argumentează 
în unitățile vizitate lu
crul în asalt sau orele 
suplimentare prestate 
fără asentimentul foru
rilor în drept.

Mergînd pe urmele 
unor sesizări, ne-am o- 
prit la Fabrica de stofe 
Brașov. Sirena fabricii 
vestea sfîrșitul primu
lui schimb. Ne oprim la 
secția repansat unde, 
așa cum aflasem, se lu
crează într-un singur 
schimb. Foarte curios : 
zeci de muncitoare își 
vedeau înainte de lu
cru. Intrînd în vorbă cu 
cîteva lucrătoare, aflăm 
că, de fapt, șl ieri, și 
alaltăieri, $1 răsalaltă- 
ieri — și tot așa de la 
începutul anului — ză
bovesc în secție, reți
nute de conducerea fa
bricii. Am consultat 
cîteva teancuri de fișe 
de pontaj : arătau clar 
că majoritatea munci
torilor secției lucraseră 
zilnic, peste orele de 
program, cite 1 sau S 
ore.

A doua zi ne aflam 
în biroul inginerului 
șef. Radu Dumitru :

— O sumedenie de 
ore suplimentare s-au 
efectuat numai în luna 
ianuarie la repansat 
Pe ce temei ?

— Să știti că e vorba 
numai de o scurtă pe
rioadă, datorită unei 
gîtuiri la operația res
pectivă.

în mod abuziv, unii 
conducători de între
prinderi decretează 
drept stare excepționa
lă (uneori chiar cu a- 
vizul comitetului sindi
catului) situații proas
te, determinate de slă
biciuni proprii de or
ganizare si conducere a 
producției, și aceasta 
— după cum a reieșit 
din cercetările între-
pnnse — pentru a ieși 
din impas cu fața cu
rată. Cu atît mai ve
hement trebuie critica-
te astfel de practici cu 
cît, pe de o parte, se 
încalcă legea, iar pe 
de altă parte se dena
turează situația reală 
din întreprindere.

Pe aceeași linie se 
înscriu și alte încălcări 
ale legislației muncii și 
anume practica „ajus
tării" sporurilor ce sa 
cdvin de drept salaria-

ților care prestează ora 
suplimentare. „Neavînd 
aprobare, n-avem cum 
plăti aceste sporuri", 
răspund unii direc
tori de întreprinderi 
Asemenea justifică 
nu pot fi acceptate. T 
cizia nr. 21 din 19 
lie 1963 a Plenului 7 
bunalului Suprem ai. 
ta clar că plata orele 
■uplimentare, eu spo 
rurile cuvenite, trebuie 
făcută chiar dacă uni
tatea nu a primit a- 
probarea prevăzută în 
art. 57 din Codul Mun
cii. Se înțelege de la 
sine că aceste sporuri 
trebuie plătite din bu
zunarul celui care ad
mite efectuarea de ore 
suplimentare fără e- 
probarea legală.

Nerespectarea legii 
în ceea ce privește 
prestarea de ore supli
mentare are drept cau
ză — după cum a re
ieșit din investigațiile 
pe teren — și ușurin
ța cu care unele comi
tete ale sindicatelor 
cad de acord cu con
ducerea întreprinderii 
asupra efectuării de 
ore suplimentare. Deși 
cunosc bine cum stau 
lucrurile, că, de pildă, 
orele suplimentare ar 
putea fi eliminate prin 
măsuri de ordin tehnia 
și organizatoric, în
chid ochii. „Deficiențe
le pornesc — ne spu
nea tov. Teodora Șcr- 
?un, președinta Uniunii 
«indicatelor din între
prinderile de bunuri da 
consum — în bună 
parte chiar de 1« sin
dicate. Pînă acum un 
an, a precizat dini *.;u- 
niunea de ramură Viu a- 
proba o cerere de ora 
suplimentare decît cu 
avizul consiliilor loca
le șl al comitetelor sin
dicatelor. în mod ne- 

' justificat, din 1967 «- 
probările pornesc in
vers, de la uniunila 
sindicatelor către comi
tetele întreprinderilor. 
Este o anomalie. Vom 
reveni chiar din acest 
an la vechiul sistem : 
comitetele sindicatelor 
vor avea primele cu- 
vîntul atunci cînd con
ducerile întreprinderi
lor vor solicita ore su
plimentare. Ela vor 
putea efectua totodată 
un control mai sub
stantial asupra res
pectării normelor > 
gale".

în sprijinul respectă
rii legalității în ce pri
vește prestarea de or» 
suplimentare sînt che
mate să acționeze toa
te instituțiile vizate, 
începînd cu ministere
le și uniunile sindica
telor de ramură si 
continuînd cu directo
rii și organele sindica
le din întreprindere, cu 
toti acei factori pe 
care legea l-a investit 
cu răspunderi în a- 
ceastă privință. Fieca
re răspunde nemijlocit, 
în sfera sa de activi
tate, pentru respecta
rea legilor în vigoare 
privind drepturile sala- 
riatilor.

Nicolae BRUJAN

construcția de locuințe și obiective 
edilitar-gospodărești. Ritmul de exe
cuție realizat pînă în prezent a per
mis darea în folosință a 192 de apar
tamente, iar pînă la sfîrșitul trimes
trului I vor mai fi recepționate alte 
180 de apartamente. în acest dome
niu, va trebui să se acorde însă o 
atenție sporită obiectivelor rămase 
în urmă, cum sînt : baza de exploa
tare pentru transportul în comun 
din Iași, lucrările de canalizare .și 
extindere a rețelelor de apă și ca
nalizare, lucrări de a căror reali
zare la termenul stabilit depinde în
tr-o măsură importantă creșterea 
eficientei unităților de gospodărie 
comunală și locativă.

Este, desigur, greu să cuprindem 
în limita cîtorva pagini — chiar dacă 
ar fi numai să enunțăm — tot ce s-a 
făcut și se face în domeniul învă- 
tămintului, culturii, ocrotirii sănă
tății. ridicării nivelului urbanistic și 
edilitar al fiecărei localități. Esen
țială ni se pare a fi îmbinarea re
zolvării sarcinilor curente cu cele 
de perspectivă, ceea ce constituie 
una din trăsăturile de bază ale acti
vității partidului nostru.

Ca la orice început de drum, ne-au 
apărut și întrebări cărora nu le-am 
găsit încă răspuns. Ele vizează însă 
aspecte mai puțin importante ale 
muncii noastre. Hotărîtor este de a 
veghea ca problemele încă neelucida
te să nu altereze în nici un fel înfăp
tuirea sarcinilor majore înscrise pe 
agenda noastră, iar soluțiile la pro
blemele în suspensie să le căutăm nu 
în birouri, în ședințe și referate, ci în 
viață, în procesul de aplicare a di
rectivelor partidului și guvernului, 
ca si a propriilor hotărîri. Ceea ce 
facem cu deosebită sîrguintă.

în pavilioanele Expozi
ției realizărilor econo
miei nafionale din Piafa 
Scînteii s-a deschis pen
tru public expoziția coo
perației meșteșugărești 

din tara noastră
Foto : M. Cloo
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Cum se finalizează
PENTRU LEGUME
Șl FRUCTE, factor

de 
si-

important m asi
gurarea aprovizi
onării continue
a populației

OTELURILOR ALIATE■
Specialiștii serviciului 

cercetări de la Combinatul
derurgic Hunedoara au finali
zat studiile întreprinse în sco
pul măririi purității și calității 
oțelurilor aliate și laminatelor, 
fapt care a permis aplicarea 
unor perfecționări în tehnologia 
de elaborare a oțelului. TJn 
prim efect îl constituie reduce
rea pierderilor cauzate de re
buturi, ceea ce echivalează cu 
o economie anuală de circa 
două milioane lei. In cadrul 
combinatului s-a realizat, de 
asemenea, o termocuplă pentru 
măsurarea cu precizie a vitezei 
de răcire a laminatelor după 
ieșirea lor de la ultima cajă de 
lucru. Corelarea, pe această 
cale, a regimului termic pe fa
zele de laminare și finisare a 
profilelor contribuie la obține
rea unor oțeluri de calitate su
perioară. Cu rezultate bune a 
fost experimentat și un pirome- 
trn optic cu radiație totală, 
pentru determinarea influenței 
temperaturii în unele perioade 
ale procesului de laminare a- 
supra calității oțelurilor aliate.

(Agerpres)

eforturile pentru creșterea 
eficienței economice 
in industria forestieră

U V

(Urmare din pag. I)

Ing. Ion CEAUȘESCU
directorul Institutului de cercetări și proiectări privind păstrarea 

și valorificarea legumelor și fructelor
IN CONSTRUCȚIE

In condițiile climatului temperat din 
fera noastră, unde producția de legume 
și fructe este sezonieră — de numai 
7 luni — se impun preluarea și 
depozitarea In stare proaspătă a unei 
părfi din producție, pentru a fi distri
buită în consum în lunile de iarnă ți 
primăvară. De asemenea, în perioada 
de vară-toamnă, produejia diferitelor 
specii de legume și fructe apare mai 
Intîi In regiunile sudica ale țării, de 
undo trebuie dirijată către nord. Din 
contră, In anumite etape ale anului, 
aceste produse frebuie aduse din nord 
spre sud. De aici ți nevoia de tranzitare 
a legumelor ți fructelor, de depozi
tare a lor în vederea aprovizionării rit
mice a populației.

P oă cum se știe, legumele ți 
fructele prezintă însuțiri fizice ți chi
mice mult deosebite de cele ale altor 
produse agricole. In primul rînd, dato
rită conținutului mare în apă, au un 
grad ridicat de perisabilitate, ceea ce 
face ca păstrarea lor să se facă cu 
oarecare dificultate. Spre deosebire de 
grîu ți porumb, a. Căror depozitare' ți 
păstrare se fac relativ uțor, legumele 
și fructele, fiind produse suculente, ne
cesită condiții de păstrare cu totul spe
cifice. Pînă acum, în tara noastră, ase
menea probleme nu au fost studiate 
decît în foarte mică măsură. Tocmai de 
aceea, în cadrul Departamentului pen
tru valorificarea legumelor ți fructelor 
a fost creat Institutul de cercetări 
ți proiectări privind păstrarea ți 
valorificarea legumelor ți fructelor. Pro
blemele pe care urmează să le stu
dieze ți sa le rezolve sectorul 
de cercetare sînt multe. Dintre 
acestea voi aminti doar cîteva : sta
ll Sa tehnologiei păstrării în stare 
pL ispăfă a legumelor ți fructelor; de
terminarea celor mai potrivite metode 
de sortare, calibrare ți transport al aces
tor produse ; introducerea a noi 
procese tehnologice în vederea lăr
girii sortimentelor de produse semi- 
indusfrializaie și mecanizarea acestor 
procese ; introducerea și generalizarea 
celor mai potrivite tipuri de ambalaje, 
care să permită transportarea în con
diții superioare a produselor respective 
de la unitățile de produejie pînă la 
cele de desfacere ț.a. Sectorul de 
proiectare al institutului va asigura pro
iecte de depozite, diferite uti
laje necesare unităților Departamen
tului pentru valorificarea legumelor și 
fructelor ți altor unităji care vor trebui 
iă realizeze asemenea lucrări. In rîndu- 
rile de față voi înfățișa un singur aspect 
al activității institutului ți anume cel 
care se referă la problema păstrării le
gumelor ți fructelor.

Dacă se face o privire asupra modu
lui în care au fost preluate și păstrate 
fructele în anul trecut ți în ceilalți ani, 
»e constată o mare rămînere în urmă. 
Din cantitatea totală de legume ți fruc
te preluată de departament în 1967, 
circa 81 la sută a trebuit tranzitată în 
perioada de vară-toamnă. In realitate, 
produsele rulate în perioada de vară- 
toamnă, în marea lor majoritate, nu 
au fost condiționate din lipsă de spafii 
ți ufilaje adecvate. Ca urmare, o parte 
din produse au ajuns pe piajă nesortate, 
depreciate calitativ, fără aspect comer
cial, înregistrîndu-se pierderi peste 
normă. Mai grea este situația păstrării 
celor 
cesare 
pentru care nu 
vote decît pentru 11 la sută din ne
cesar.

Datorită acestor condiții improprii, 
durata de păstrare esle mult redusă, iar 
pierderile cantitative și deprecierile ca
litative sînt foarte mari. Anual, pierde
rile de legume și fructe depozitate 
prin diferite 'improvizații echivalează 
cu valoarea a circa 6 depozite.

Realizarea uner depozite speciale 
pentru păstrarea legumelor ți fructelor 
proaspete are ca scop atît evitarea pier
derilor foarte mari la produsele desti
nata consumului infern, cît și șafisface- 

pro- 
nor- 
pre- 
rea- 
pro- ■

Analizînd starea de lucruri din țara 
noastră trebuie subliniat că depozitele 
pentru legume și fructe sini în proporție 
de 90 la sută construcții simple, fără 
posibilități de dirijare a temperaturii și 
umidității, cu o ventilație de cela mai 
multe ori defectuoasă.

La indicația Uniunii Naționala a Coo
perativelor Agricole de Producție, in
stitutul nostru a elaborat un studiu 
privind rețeaua de depozite pentru 
păstrarea legumelor și fructelor la care 
și-au dat concursul specialiști de la Con
siliul Superior al Agriculturii și din in
stitutele de cercetări agricole. Pe baza 
elementelor legate de producție, ți- 
nîndu-se seama de dinamica de consum 
și altele, s-au fundamentat științific am
plasarea lor pe teritoriu! țării și etapele 
în care urmează să fie realizate. Studiul 
întocmit cuprinde criteriile care au stat la 
baza precizării tipurilor de depozite și 
echipamentul cu care vor trebui dotate. 
De curîrrd, studiul respectiv a fost supus 
dezbaterii în cadrul unei ședințe lărgite 
a colegiului Departamentului pentru va
lorificarea legumelor și fructelor la care 
au participat cei mai competenți specia
liști din domeniul legumiculturii, pomi
cultură și viticulturii. Cu acest prilej 
au fost făcute propuneri privind îmbună
tățirea lucrării respective și a tehnolo
giei care Urmează să fie aplicată.

Din anfecalculațiile făcute se evaluează 
că pentru construirea unui metru pătrat 
de depozit, prevăzut cu instalație fri
gorifică inclusiv utilajele, este necesară 
suma de 2 500 lei, iar pentru un metru 
pătrat depozit cu sistem de ventilație 
naturală — 1 600 lei. Utilizarea de spa
ții de depozitare moderne va asigura 
menținerea calității produselor și redu
cerea pierderilor înregistrate în condi
țiile actuale de păstrare cu peste 10 la 
sută. La nivelul anului 1980 la cantitățile 
de cartofi, mere, pere și ceapă prevă
zute a fi păstrate în noile depozite, față 
de condițiile actuale de păstrare, se vor 
înlătura pierderi de circa 40 000 tone 
anual.

Institutul nostru a și trecut la elaborarea 
de proiecte. Au fost întocmite proiectele 
a două depozite de fructe și legu
me, iar execuția lor a și început. In 
prezent, în cadrul institutului se lucrea
ză la elaborarea documentațiilor teh
nice de execuție a unor depozite spe
cializate, care vor fi amplasate în ora
șele Cluj, Safu Mare, Bacău, lași, Cra
iova și Galați, Pină la sfîrșitul anului 
vor fi întocmite alte asemenea proiec
te pentru depozite situate în diferite 
orașe. Pe lîngă depozitele de păs
trare vor funcționa complexe moderne 
de valorificare a produselor hortivifi- 
cole : secții de prelucrare, fermentare, 
deshidratare, preparare a sucurilor etc.

Construirea rețelei de depozite pro
pusă va asigura sporirea consumului 
de legume și fructe pe locuitor, precum 
și creșterea calității produselor destinate 
consumului intern și exportului.

0 instalație 
pentru fabricarea 
sulfatului de zinc 

s

La Uzina chimico-metalur- 
gică din Copșa Mică a început 
construcția unei instalații com
plexe pentru fabricarea sulfa
tului de zinc. Proiectată pentru 
o capacitate anuală de 8 000 
tone, noua instalație va fi echi
pată cu agregate și utilaje mo
derne, realizate în cea mai 
mare parte Ia uzinele „Inde
pendența" — Sibiu și la Făgă
raș. întreg procesul de produc
ție va fi automatizat șl mecani
zat, operațiile fiind conduse de 
la distantă.

Primele cantități de sulfat de 
zinc vor fi livrate la sfîrșitul 
acestui an.

Realizarea produselor fi
nite ou un consum cîit mai 
redus de materii prime și 
materiale se circumscrie pe 
deplin în acțiunea de orga
nizare științifică a produc
ției și a muncii, fiind o 
sarcină esențială a planului 
de stat pe 1968. în acest 
sens, așa cum se prevede, 
accentul major trebuie pus, 
printre altele, pe economi
sirea metalului, a combus
tibilului și energiei, pe va
lorificarea superioară a 
lemnului — resurse foarte 
importante, de mare preț 
pentru economia națio
nală. Ne oprim la lemn, 
o materie primă de evi
dentă valoare economică, 
care se cere gospodărit cu 
grijă maximă. Tocmai de a- 
ceea, în 1968 cantitățile spo
rite de produse din lemn se 
vor realiza nu pe seama in
tensificării exploatării pă
durilor, ci în mod deosebit 
prin utilizarea cît mai rațio
nală a masei lemnoase. Iar 
în rînd ui întreprinderilor 
cu mari rezerve și posibili
tăți . în acest domeniu se 
află combinatele de indus
trializare a lemnului.

.„COMBINATUL DE IN
DUSTRIALIZARE A LEM
NULUI — PITEȘTI este 
unul din cele mai modeme 
din țară. A fost astfel con
ceput îneît, în procesul de 
producție al celor 10 fabrici, 
lemnul să poată fi utilizat 
complex, eliminîndu-se 
pierderile, sau orice altă 
posibilitate de irosire a ma
sei lemnoase.

— Telul nostru esențial, 
aș afirma cea mai impor
tantă preocupare a colecti
vului în cadrul organizării 
științifice a producției șl a 
muncii, este ca nici un rest 
de lemn din fabricație, nici 
un deșeu să nu fie vîndut 
«au folosit drept combusti
bil, oi prelucrat în produsa

ancheta economică
cit mai valoroase — arăta 
ing. Victor Chelu, directo
rul coordonator al combi
natului. Mai ales anul a- 
cesta, cînd se pune cu acui
tate problema economisirii 
lemnului, a valorificării 
sale cît mal complete, nu 
ne putem permite să admi
tem vreun rabat la țelul 
amintit Dimpotrivă, vom 
concentra forțele tehnice și 
economice ale fabricilor

combinatulul spre îndepli
nirea riguroasă a acestei 
sarcini din planul de stat.

Ne-au fost înfățișate di
verse laturi ale acțiunii de 
economisire și valorificare 
superioară a lemnului. Pen
tru edificare am ales evo
luția consumurilor specifi
ce, în anul care a trecut, 
întrucîț poate furniza con
cluzii interesante, demne 
de reținut

Produs Unități 
de 

măsură

Consum specific
Plan Realizat

P.F.L. m.c./tonă 2,280 2,264
Binale mx./l 000

m.p.
72,000 71,400

Parchete m.c./l 000
m.p.

32,200 32,200

Cherestea rășinoase m.c. 1,500 1,500
Cherestea foioase m.c. 1,700 1,699

perlte din economiile reali
zate la alte produse. Prin 
efort propriu am realizat 
100 000 lei economii la a- 
cest capitol, deoarece 832 000 
lei reprezintă diferența de 
preț la achiziționarea che
restelei de foioase.

Chiar așa stînd lucrurile, 
la un combinat care consu
mă anual zeci și sute da 
mii de m.c. lemn, econo
mia de numai 100 000 lei 
vine în sprijinul afirmației 
că „a existat mult interes 
pentru buna gospodărire a 
lemnului" ? Se pare că s-a 
acționat numai pe jumă
tate, ceea ce n.u mai poate 
garanta, întru totul, veridi- 

irile în pluș au fost aco- cițatea primei relatări a di
rectorului coordonator ai 
combinatului. E drept, pen
tru 1968 s-a întocmit un 
amplu plan de măsuri in 
scopul valorificării rămăși
țelor și deșeurilor șî elimi
nării pierderilor din fabri
cație.

— Am avut multe deșe
uri la binale, caTe erau 
vîndute drept lemne de foc 
— a justificat directorul 
coordonator al combinatu
lui. în prezent, ele sînt fo
losite pentru frize de par
chete. Anul trecut am pro
dus din aceste deșeuri 3 000 
m.p. 
Fiind

Rezultă că Ia trei din cele 
cinci categorii principale de 
material lemnos s-au obți
nut însemnate economii de 
lemn, ceea ce atestă o preo
cupare în sensul valorifică
rii mai bune a masei lem
noase. Bilanțul încheiat la 
sfÎTșitul anului indică însă 
o depășire de 731 000 lei la 
capitolul materii prime șl 
materiale. Cum se explică 
această neconcordanță ?

— Au fost și unele pro
duse la care s-au depășit 
consumurile specifice plani
ficate. La mobilă, de exem
plu, s-au consumat în plus 
230 m.c. cherestea fag și 
3 800 m p PAL. Dar consu-

parchete rășinoase. 
mult solicitate, în 
an vom produce 
m.p. La fel și

In sectorul poliamid II de la Uzinele de fibre sintetice Sâvinești
Foto : Gh. Vințilă

250 000 tone produse ne- 
consumului în timpul iernii, 

există spații adec-

rea cerințelor exportului cu 
duse horticole în afara sezonului 
mal de producție, cînd se obțin 
țuri foarte mari comparativ cu cele 
lizate în exportul sezonier. Țările 
ducătoare, precum și cele importatoare 
de produse hortivilicole au construit 
depozite moderne care asigură valori
ficarea superioară pe piața internă și 
externă a legumelor și fructelor. In a- 
c.esfe țări, rentabilitatea activității de va
lorificare este asigurată, in primul rind, 
prin desfacerea producției în afara pe
rioadelor normale do recoltare a ei.

Organizarea științifică
derna uzină spre cote din ce In ce 
mai înalte ale activității economice 
și explică, totodată, drumul parcurs 
pînă la titlul și drapelul de între
prindere fruntașă pe ramură (titlu ce 
i se decernează astăzi). Nu putem, to
tuși, să nu mai punctăm încă una 
din aceste caracteristici : permanenta 
strădanie a colectivului spre rezul
tate mai bune, dorința manifestă de 
a depăși „mîine" realizările de azi.

— Pentru 1968, ne spunea tov. Con
stantin Bejenaru, locțiitorul secreta
rului comitetului de partid, planul 
la producția marfă prevede o creș
tere de 4,8 la sută față de realizările 
anului trecut, Ia productivitatea 
muncii de 3,4 la sută, cheltuielile la 
I 000 lei producție marfă se vor re
duce cu 13 lei, iar beneficiile vor 
crește cu 19,1 la sută.

— Cum se va munci pentru înde
plinirea acestor sarcini ?

— „Cheia" trebuie căutată în pu
ternicul impuls care-1 generează ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii — acțiune oare 
la noi în uzină este în plină desfășu
rare, necunoscînd pauze și întreru
peri.

în acest an se vor continua efor
turile pentru perfecta armonizare în-

(Urmare din pag. I)

nă mobilizatorul instrument al co
interesării materiale. Cine sînt cei 
care, prin eforturi proprii, au reu
șit în 1967 să aducă uzina „Danu
biana" pe cea mai înaltă treaptă a 
premiantelor activității economice ? 
Din acest punct de vedere, întreprin
derea prezintă o particularitate : cea 
mai mare parte a personalului pro
ductiv, adică peste 1 500 operatori 
chimiști, mecanici, electricieni, s-au 
calificat în uzină. Stăm de vorbă cu 
3 din cei „1 500“ : operatorul chimist 
Teodor Boboș, șeful de echipă Pavel 
Nicolae, maistrul Marin Buzoianu. 
înainte de a veni aici, toți au prac
ticat alte meserii. „Ce v-a atras în 
această uzină ?“ Răspunsul e unul : 
„Noul, modernul, dar și dorința de a 
fi cît mai utili economiei". Azi, toți 
trei sînt pentru a patra și chiar pen
tru a 
cerea

cincea oară fruntași în între- 
socialistă.

★
prezentat citeva din laturileAm 

caracteristice din viața de zi cu zi a 
„Danubianei". Fapt este că măsurile 
întreprinse pînă acum în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au propulsat mo-

tre sectoarele de producție, acțiune 
în care autoutilarea va avea din nou 
un cuvînt greu de spus. în același 
timp, prin îmbunătățirea tehnologii
lor de fabricație și mai buna utili
zare a mijloacelor de producție se va 
ajunge ca în 1968 capacitatea proiec
tată să fie depășită în proporție de 
5—6 la sută. Nu va fi neglijată nici 
problema calității. Și, în acest sens, 
atenția e îndreptată pentru obținerea 
unor profile apte să reziste celor mai 
variate condiții de exploatare, Ia a- 
ceasta contribuind și folosirea unor 
materii prime de calitate superioară, 
dar fără mărirea costurilor de fa
bricație.

Din 1968 au trecut două luni. Reali
zarea în această perioadă a unei pro
ducții superioare cu S 500 anvelope 
față de prevederi a permis obține
rea unui beneficiu suplimentar de 
aproape 2 milioane lei. Sînt rezultate 
care confirmă succesele repurtate de 
„Danubiana" anul trecut și care (de 
ce nu ?) reprezintă un prim pas pen
tru drapelul și titlul de fruntașă pe 
ramură și în... 1968. Totul depinde 
de conducerea și colectivul uzinei, 
de intensificarea organizării științi
fice și a întrecerii socialiste în toate 
sectoarele de producție.

12 000 
eu deșeurile de stejar: 
le utilizăm pentru parche
te. O însemnată economie 
va rezulta la fabricarea 
binalelor prin îmbinarea 
cap Ia cap a lemnului, cu 
o mașină specială. Alte de
șeuri de la binale și fabri
ca de mobilă vor fi fo
losite pentru producerea 
longeroanelor de lăzi.

Deci, de abia din acest 
an se va desfășura pe un 
front larg acțiunea de eco
nomisire a lemnului, înde
plinirea riguroasă a sarcinii 
amintite de’ directorul co
ordonator al combinatului : 
„nici un rest de lemn din 
fabricație, nici un deșeu să 
nu fie vîndut sau folosit 
drept combustibil, ci pre
lucrat în produse cît mai 
valoroase...". Sugerăm însă 
ca forțele tehnice și econo
mice ale combinatului să 
fie canalizate și spre alte 
rezerve decît cele precizate 
pînă acum. De pildă, la 
fabrica de cherestea deșeu
rile cu dimensiuni mici se 
dau la foc. Un studiu între
prins a scos în relief posi
bilitatea ca și aceste deșeuri 
să fie folosite la fabricarea 
P.F.L.-uM. De asemenea, 
din capetele rezultate la 
secționarea buștenilor pen
tru placaj se fac dlbluri 
pentru traverse din beton 
preeomprimate. Numai că și 
această măsură trebuie ex
tinsă. La cherestea-fo- 
ioase rezultau 3 la sută fri
ze pentru parchete. Deșeu
rile se vindeau cu 178 lei 
m.c. Acum se mai montează 
o linie de fabricație a fri
zelor, astfel că se vor ob
ține 6—7 la sută frize de 
parchete. Prețul lor fiind de

680 Iei m.c., va rezulta a- 
nual o economie de 2 667 
m.c. cherestea. S-a trecut 
la debitarea la măsuri fixe 
a cherestelei de rășinoase 
pentru fabrica de binale, 
astfel că 
pierderile 
binale.

Dar de 
potențiale 
uneori, cu timiditate ? De 
cc nu se întărește interven
ția pentru curmarea unor 
acte de risipă, care stăruie 
încă ? Bunăoară, la fabrica 
de mobilă se pierde încă 
mult lemn la croire, iar o 
serie de deșeuri nu sînt fo
losite. Se înregistrează încă 
un procent ridicat de rebut 
la • fabricarea furnirelor. 
Iată, deci, că resursele de 
economisire a masei lem
noase, cel puțin în cazul 
marelui combinat pjteștean, 
nici pe departe nu au fost 
epuizate.

...COMBINATUL DE IN
DUSTRIALIZARE A LEM
NULUI — RM. VÎLCEA. 
în cele șapte unități .me
tamorfoza" lemnului se 
face cu pierderi minime. 
Așa ni s-a spus. Anul tre
cut, indicele de valorificare 
a lemnului a fost de 63,9 
la sută. Din materia pri
mă în valoare de 1 leu s-au 
obținut produse de 3,58 lei.

— în general, anul tre
cut ne-am încadrat în con
sumurile specifice planifica
te — arăta ing. Sandu Ko
rea, directorul combina
tului. Numai la furnir es
tetic din bușteni de stejar 
s-a depășit consumul și a- 
ceasta datorită unor cate
gorii inferioare de lemn pe 
care le-am derulat. Trebuie 
să arăt că întreprinderea 
noastră are multă experien
ță în domeniul economisirii 
masei lemnoase, fiind din
tre primele combinate de a- 
ceșt jțel construite in țară. 
'Dar riic! pe departe nu ne 
mulțumim cu rezultatele 
obținute.

Am notat șl o serie de 
măsuri ce se întreprind 
pentru diminuarea procen
tului de deșeuri : capetele 
de bușteni sînt folosite la 
producția de dibluri, rolele 
și rămășițele se utilizează 
la ambalaje și plăci aglo
merate, iar rolele mari se 
secționează și se derulea
ză, tot pentru a putea fi va
lorificate.

— O mare atenție acor
dăm în prezent diversifi
cării producției nenomina
lizate. Este un sector al ac
tivității noastre care ne dă 
posibilitatea să valorificăm 
o serie de deșeuri. Mai ales 
că aceste produse sînt mult 
solicitate.

Există însă și aici o sur
să de risipă puțin studiată, 
pentru care se cunosc în 
alte părți soluții de înlă
turare, anume supradimen
sionarea sculelor tăietoare, 
în procesul de fabricație, 
aproape 20 la sută din lem
nul folosit se transformă 
în... rumeguș. O cincime 
din masa lemnoasă devine 
astfel inutilizabilă. Evident, 
poate fi mult redus procen
tul amintit. Pentru aceasta 

>se impune folosirea unor 
benzi de tăiere mai sub
țiri. Reducerea eu un sin
gur milimetru a grosimii 
acestor benzi înseamnă o 
diminuare cu cîteva pro
cente a cantității de rume
guș. De ce nu se trece ho- 
tărît la aplicarea acestor 
soluții tehnice și tehnologi
ce valoroase ?

★
Analiza a ridicat cîteva 

semne de întrebare. Răs
punsul nu-1 pot da decît 
conducerile celor două în
treprinderi. Fapt este că se 
constată o înviorare a eco
nomisirii lemnului, dar și 
șovăieli, tendința de a tă
răgăna înlăturarea unor 
neajunsuri. Organizarea 
științifică a producției și a 
muncii, în plină desfășurare 
la cele două combinate, 
trebuie folosită cît mai co
respunzător, mai deplin, 
pentru aplicarea, energică a 
tuturor măsurilor capabile 
să valorifice superior ma
sa lemnoasă.

se pot evita și 
la producția de

ce aceste resurse 
sînt fructificate,

Gheorghe RADEL

$$ Colectivul Uzinelor mecanice din Turna Severin SS 
>> a asimilat pentru fabricație un tip nou de cargou de >> 
?? 2 000 tone prevăzut cu magazii frigorifice. Nava are >> 
<? un motor de 2 550 CP și este destinată transporturi- 
<< lor de mărfuri generale și mărfuri refrigerate. <(

Primul din cele 12 cargouri de acest fel care vor 
? fi realizate în cursul acestui an va fi lansat în cu- 
C rînd, iar alte două sînt în curs de montaj. «
} Prin caracteristicile lor tehnico-economice, noile $S 
? construcții navale românești se situează Ia nivelul 
< tehnicii actuale. La asamblarea lor, metalurgiștii << 
> din Turnu Severin folosesc metoda bloc-secțiilor, 
? care s-a dovedit eficientă pe toate șantierele navale 

din tara noastră. <<
% (Agerpres)

ceea ce trebuie să se realizez» 
în primăvară, dar faptul că ea s-a 
realizat în condițiile unui timp schim
bător demonstrează hotărîrea oame
nilor muncii din agricultură de a pune 
o temelie puternică recoltei din acest 
an.

Sînt unele lucrări care pot fi 
și trebuie făcute indiferent de sta
rea timpului și care pot influența 
mersul acțiunilor care se vor desfă
șura mai tîrziu. Este vorba, în pri
mul rînd, de fertilizarea terenului. 
Pînă la 1 martie, îngrășămintele chi
mice au fost aplicate pe o suprafață 
de 1180 620 ■ ha în cooperativele a- 
gricole. Bune rezultate în această pri
vință au fost obținute în județele 
Ilfov, Dolj, Constanța, Teleorman, Ia
lomița, Olt, Brăila, Buzău. în alte ju
dețe nu s-au fertilizat, pînă la a- 
ceastă dată, decît suprafețe foarte 
mici, ceea ce impune grăbirea aces
tei lucrări. Consiliul Superior al A- 
griculturii a recomandat ca îrigrășă- 
mintele să fie date la acele culturi 
pentru care au fost destinate și să 
nu se îngăduie administrarea lor pe 
alte terenuri decît cele stabilite.

în acest an, cu toate că industria 
chimică are încă serioase rămîneri în 
urmă la livrări, unitățile agricole fo
losesc cantități mai mari de îngrășă
minte chimice decît în trecut. Conti- 
nuîndu-se intens fertilizarea cu îngră
șăminte chimice, pe măsură ce fabri
cile producătoare le vor livra, este 
necesar să se acorde o mai mare a- 
tenție și folosirii îngrășămintelor na
turale, care, trebuie spus, în unele 
locuri nu sînt transportate la cîmp.

Buna desfășurare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, obținerea unor 
recolte mari necesită folosirea unor 
semințe de bună calitate, tratate îm
potriva bolilor și dăunătorilor. Deși 
în bazele de recepție există cantități
le necesare de semințe, pentru aproa
pe toate culturile, preluarea lor de 
către unitățile agricole întîrzie. A 
rămas mult în urmă mai ales a- 
provizionarea cu semințe de sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și legume, 
culturi carb în cea mai mare parte 
se vor însămînța în următoarele zile. 
Direcțiile agricole și uniunile coope
ratiste județene sînt chemate să 
impulsioneze această acțiune.

în cursul iernii nu au căzut decît 
puține precipitații și de aceea în li
nele locuri pămîntul este insuficient 
aprovizionat cu apă. Acest fapt im
pune ca organele agricole, toate uni
tățile agricole să se ocupe cu cea 
mai mare răspundere de extinderea 
terenurilor amenajate în vederea iri
gării — una din principalele măsuri 
de sporire a producției agricole. Din 
datele aflate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că de la începu
tul anului s-au făcut amenajări noi 
pe o suprafață de 5 165 hectare, din 
care 1 462 hectare sînt destinate cul
turii legumelor. Pentru orez, amena
jările noi sînt mici — 60 ha în ju
dețul Ialomița și 6 ha în județul Dolj. 
La acestea pot fi adăugate lucrările 
de refacere și completare a amena
jărilor existente. Întrucît pentru 1968 
s-a prevăzut extinderea suprafețelor 
irigate cu 123 000 ha este necesar să 
se treacă cu toate forțele la amena
jarea terenului.

Aceste zile sînt hotărîtoare și pen
tru producția de legume. în vede
rea unei bune aprovizionări a popu
lației s-a prevăzut ca, în acest an, 
producția legumicolă să crească sim
țitor. De aceea, suprafața destina
tă acestor culturi va fi mai mare cu 
27 000 ha în cooperativele agricole ■ 
și 3 000 ha în întreprinderile agri
cole de stat față de anul trecut. E- 
sențial este ca, încă de pe acum, să 
se urmărească realizarea în întregime 
a suprafețelor respective. O primă ce
rință este asigurarea unor cantități 
suficiente de răsaduri de cea mai bună 
calitate. Deși pînă la această dată 
trebuia încheiată amenajarea răsad
nițelor — termenul stabilit fiind 
1 martie — lucrările sînt întîrziate. 
Construcțiile de răsadnițe s-au efec
tuat pe o suprafață de 190 ha, ceea ce 
reprezintă numai 65 la sută din nece
sarul prevăzut pentru acoperirea su
prafeței ce se impune să fie cultivată 
eu legume. în ritm necorespunzător 
se face semănatul în răsadnițe, reali- 
zîndu-se numai 152 hectare, respectiv 
59 la sută din prevederi. Este necesar 
ca în zilele care urmează să se inten
sifice atît amenajarea răsadnițelor, cît 
și însămînțarea acestora.

în prezent se fac numeroase lu
crări în livezi, și în primul rînd cu
rățatul și stropitul pomilor, se asi
gură materialele necesare viticulturii. 
Multe alte acțiuni de mare însemnă
tate nu trebuie neglijate. îndeosebi 
trebuie grăbită aprovizionarea unită
ților cu material săditor pomiviticol 
pentru ca plantările de primăvară să 
se poată executa fără întîrziere.

Problemele multiple care se ridică 
în cursul desfășurării campaniei agri
cole de primăvară necesită o colabo
rare strînsă între direcțiile agricole șl 
uniunile cooperatiste pentru a rezolva 
fiecare sarcinile ce-i revin, evitîndu-se 
paralelismul și, în egală măsură, ne- • 
glijarea unor sarcini de către un or
gan pe motiv că revin celuilalt.

Oamenii muncii din agricultură sînt 
chemați să înceapă semănatul cultu
rilor timpurii de îndată ce timpul va 
permite, să efectueze la timpul optim 
și la un nivel agrotehnic superior 
toate lucrările de care depinde re
colta acestui an.



PAGINA 4 SdNTEIA — marți 5 martie 1968

Scenă din jpectacolul „Năzdrăvăniile lui Păcală* în interpretarea colecti
vului Teatrului Jon Creangă* din Capitală Foto : Gh. Vlnțilă
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Nu Inflmplător am optat — ca spa

țiu de referință al unui sondaj privind 
organizarea vieții muzicale — pentru 
un perimetru cuprinzînd ctteva sate 
din vecinătatea Lugojului. Avînd în 
considerația apropierea de două im
portante centre muzicale, apoi trecutul 
muzical al acestei regiuni, speram să 
aflăm aici semnele unei vieți muzicala 
efervescente. Așteptările ne-au fosf con
firmate, însă, numai în parte. Este ade
vărat, tradiția corală, încă vie, conti
nuată ani de-a rîndul de foști elevi ai 
lui Ion Vidu — dirijori și coriști recru
tați din rîndurile țăranilor — impre
sionează pe vizitatorul acestor locuri. 
Activează aici formații corale de seamă, 
unele care și-au sărbătorit de mult cen
tenarul, ca, de p[ldă, corul „Ion Vidu’ 
058 ani) din Lugoj, corul din comuna 
Chizătău (111 ani) — premiat la finala 
concursurilor republicane ale artiștilor a- 
matori din 1964 și 1967 — sau altele, 
„mai tinere" : corul bărbătesc din satul 
Tîrgoviște înființat în 1921 corul mixt 
din Gruni (80 ani) etc. Animatorii lor 
sînt oameni simpli, zeloși păstrători ai 
tradiției însuflețiți de chemarea lăun
trică de a face muzică chiar și fără 
perspectiva răsplătirii imediate a efor
turi lor lor.

Pasiunea nu ține seama de vtrsfă, 
da oboseală și de relativa lipsă de 
timp, Sînt demne de amintit în acest 
sens numele țăranului Ion B.arbu, elev 
al lui Vidu, dirijor al corurilor din co
munele Racovița, Boldur și al grupului 
vocal din Căpăt; numele profesoru
lui și compozitorului Sava llin din Ti
mișoara, care alăfuri de tovarășii Că- 
răbaj, Schuman și Opriț se ocupă de 
îndrumarea și conducerea corului din 
Chizătău ; Valeriu Moroșanu și Ion Peri, 
promotori al formațiilor din Topolovăț ; 
ton Petru, dirijorul corului din comuna 
Tîrgoviște și mulți alții.

Exemplele citate consemnează o 
sumă de realizări meritorii, In raport cu 
necesitățile reale ele apar însă izo
late, insuficiente. Se înfîlnesc prîn păr
țile îocc/Jui coruri lipsite de conducători ; 
dinfre dirijorii exisfenți, unii nu vor mai 
putea activa mult timp din cauza vîrstei 
înaintate. Se impune deci mai presus 
de toate completarea locurilor vacante 
cu cadre artistice competente în ab
sența cărora actualele ansambluri să
tești amenință să se destrame. In aceeași 
ordine de idei, este necesară stimularea 
activității corale prin toate mijloacele : 
organizarea frecventă a deplasărilor ce
lor mai valoroase formații In limitele 
și In afara județului, programarea unor 
concerte corale susținute de artiști pro- 
fosiopijtl, sprijinirea ansamblurilor cu 
activitate mai slabă, inițierea unor con
cursuri pe plan local, care să dove
dească obiectivitate riguroasă în esti
marea valorii reale a concurenfilor, Con
cretizarea acestor măsuri ar contribui, 
fără îndoială, la sporirea entuziasmului 
amatorilor, a încrederii în forțele pro
prii, ar însemna recunoașterea legitimă 
a eforturilor lor benevole.

Muzica corală este un gen 
gustat In această parte a țării, 
constituie aci mijlocul cel mai 
vat do cunoaștere și asimilare 
cedrilor artei muzicale culte —
neștl și străine — mijloc care ar faci
lita, tn Viitor, abordarea treptată și a ce
lorlalte domenii : muzica de operă, sim
fonică, de cameră. Deci, genul coral se 
cere în mod special încurajat ți culti
vat.

Cît prlvețte muzica populară, cerce
tările noâstre au aflaf-o, da asemenea, 
sub nivelul așteptărilor. Formațiile ins
trumentale, puține la număr (de amintit 
taraful și fanfara din Topolovăț, taraful 
din Țiparî) î?i desfășoară sporadic ac
tivitatea ți au un repertoriu restrîns. 
Soliștii de muzică populară reprezintă 
o minoritate în comparație cu cerințele. 
Creatori sau culegători de folclor nu 
am întîlnit în comunele vizitate. For
mațiile do muzică ușoară se găsesc 
într-o situație similară.

Lipsa cadrelor specializate, caro să le 
instruiască și să le impulsioneze, se re
simte ți în acesta compartimente. De 
fapt, constatările de acest gen converg 
spre un punct comun : slaba eficiență 
a învățămîntului muzical in mediul sub
urban ți sătesc. Care sînt cauzele ? 
„Cele trei licee ale fostului raion Lugoj 
nu beneficiază de aportul nici unui pro
fesor de muzică cu studii de speciali-' 
fata* — ne spune tov. Ion Filotie, ac
tivist în cadrul Comitetului județean de 
cultură și artă. Se observă, deci, pe de 
e perie, că absolvenții conservafoare-
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Pentru considerente lesne de înțe
les, ora de dirigenție suscită intere
sul deosebit al opiniei publice șco
lare, coordonatele sale reprezentînd 
permanent un subiect de dezbatere, 
de schimb de opinii. După cum s-a 
apreciat și în recenta hotărîre de 
partid cu privire la sarcinile organi
zațiilor de partid, de stat și obștești, 
ale U.T.C., pentru îmbunătățirea 
muncii educative în rîndul tineretu
lui, de-a lungul anilor s-a evidențiat 
contribuția de seamă a profesorilor 
diriginți în educarea elevilor. Dar 
îndeplinirea rolului Iiotărîtor în pre
gătirea și educarea tineretului, atri
buit școlii și cadrelor didactice, 
presupune găsirea unor metode și 
forme de activitate menite să dea o 
mai mare eficiență procesului in- 
structiv-educativ, să sporească va
loarea educativă a orelor de diri
genție.

Cum era firesc, prima și cea mai 
importantă problemă abordată în 
discuția despre ora de dirigenție a 
fost cea a conținutului, a obiective
lor educative pe care și le pro
pune. „Ora de dirigenție repre
zintă, după cum este bine știut, o 
activitate educativă dintre cele mai 
importante din complexul vieții șco
lare — consideră profesoara-dirigintă 
Lăcrămioara Dișli, de la liceul „Ni-• 
colae Bălcescu" din București. înles
nind un dialog direct între profeso- 
rul-diriginte și elev, ea îi oferă celui 
dintîi prilejul unei influențe educa
tive directe, nemijlocite". „După 
părerea noastră, două sînt aspectele 
care se cuvin subliniate în legătură 
cu conținutul orelor de dirigenție —• 
ne-a spus prof. Alexandrina Stan, 
directoare adjunctă la liceul „Ște
fan cel Mare" din Suceava : 1. a- 
cestea sînt doar o parte — dintre 
cele mai importante — a sistemului 
activității educative desfășurate de 
școală ; 2. ora de dirigenție nu este 
o lecție ca oricare alta, de transmi
tere a unor anumite cunoștințe, ci 
un cadru specific, propice cunoaște
rii sub raport afectiv a elevului, șl 
pe această bază a descifrării perso
nalității sale, a educării sale multila
terale. în acest scop, așa cum s-a 
subliniat în hotărîrea de partid a- 
mintită, orele de dirigenție trebuie 
să fie temeinic pregătite, să fie dedi
cate în mai mare măsură pregătirii 
politice și moral-cetățenești a elevi
lor, inclusiv informării acestora asu
pra principalelor evenimente interne 
și internaționale precum și formării 
unei atitudini disciplinate, cultivării 
spiritului de răspundere față de 
muncă, da învățătură, de propria lor 
conduită".

Un cadru adecvat pentru 
formarea multilaterală
a personalității elevilor

© „ZIG-ZAGURILE" 
IMPROVIZAȚIEI

Fără îndoială, problematica orelor 
de dirigenție a constituit în ultimii 
ani obiect de dezbatere atît la Mi
nisterul învățămîntului cît și în di
ferite colective didactice. S-a elabo
rat o programă a orelor de dirigen
ție pentru școala generală și este 
promisă și o programă pentru licee. 
Totuși, pentru mulți diriginți obiec
tivele activității lor nu par prea 
clare și, ca urmare, improvizația în 
organizarea și desfășurarea acestei 
importante activități educative se 
manifestă ca un fenomen frecvent. 
„Largul contact pe care-1 am cu 
școlile de cultură generală și liceele 
din Galați — relevă prof. Gheorghe 
Finichiu. — mi-a permis să constat 
că, în ceea ce privește conținutul 
orelor de dirigenție, există, cum spu
ne un proverb, „cîte bordeie, atitea 
obiceie". Problemele de orientare 
ideologică, morală și cetățenească a 
elevilor prezente în programele tri
mestriale sînt tratate deseori formal, 
dispersat, nu reușesc să sensibilizeze 
întotdeauna elevii, să-i facă să parti
cipe activ la dezbaterea temelor pro
puse". Iar prof. Georgeta Dumi
trescu, de la liceul „Al. I. Cuza" din 
același oraș, adaugă: „In școala noas
tră la orele de dirigenție se discută 
un mozaic de probleme, uneori fără 
nici o legătură între ele".

Cum se nasc asemenea „mo
zaicuri" ? După părerea multora din

Interlocutorii noștri, care cunosc „la
boratorul intim" al planificării orelor 
de dirigenție, ele sînt generate de u- 
nele normative discutabile. Potrivit 
reglementărilor actuale, fiecare diri
ginte trebuie să întocmească din pri
mele zile ale anului de învățămînt 
un plan. Dar în acel moment el nu 
cunoaște — și nici nu are de unde 
să cunoască — ce probleme vor iz-

vilor, dîndu-le astfel posibilitatea să 
contribuie activ la propria lor forrția- 
re“. Unii profesori diriginți au făcut 
propunerea ca Ministerul învățămîn
tului să elaboreze un îndrumar o- 
rientativ și metodic pentru orele de 
dirigenție din programul licâițlui, 
completat cu materiale didactice a- 
jutătoare, lucrări pedagogice și an
tologii literare etc. La prima vede
re, cerința aceasta ar păr-ea în con
tradicție cu dezideratul exprimat mal 
înainte. Dar numai la prima ve
dere. „Vom spori rolul educativ al 
orelor de dirigenție" — este de pă
rere prof. Mihai Costache, directorul 
liceului „Vasile Alecsandri" din Ga
lați — atunci cînd, avînd un îndru
mar orientativ și metodic, competent, 
ne vom putea apropia cu mai multă 
siguranță de specificul clasei, al co
lectivului respectiv de elevi. în mo
mentul de față, la întocmirea pro
gramului orelor de dirigenție ne o- 
rientăm după ce auzim de Ia di
riginți mai experimentați, de la noi 
sau de la alte școli".

B5

ancheta 
pedagogică
vorî din viața clasei și vor trebui a- 
bordate la orele de dirigenție. Și a- 
tunci se inventează teme, se consultă 
planurile elaborate de alțl colegi, ori 
se reactualizează idei care s-au dove
dit de succes în alți ani. Și astfel, 
obligația de a „elabora" un plan e 
îndeplinită. Dar cum și pentru ce ? 
Evident, mai ales cu scopul ca diri
gintele să fie „acoperit" în fața di
rectorului școlii, care are datoria să 
le vizeze. în treacăt fie spus, unii di
rectori își pun semnătura pe fel de 
fel de asemenea planuri care sea
mănă între ele ca două picături de 
apă, doar pentru a-și îndeplini și ei 
o obligație. Și astfel, și cu girul lor, 
orele de dirigenție se transformă a- 
desea fie în discuții moralizatoare, în 
„muștruluială", păcătuind printr-un

verbalism excesiv, fie sînt folosite 
pentru completarea unor cunoștințe 
de cultură generală prin organiza
rea așa-ziselor medalioane literare, 
muzicale, artistice etc., adesea în pa
ralel cu unele acțiuni ale organiza
țiilor de tineret. Practicile amintite 
conduc la concluzia — subliniată și 
de prof. Veturia Costa, de la Liceul 
nr. 1 din Timișoara — că „orele de 
dirigenție — parte a sistemului mun
cii educative a școlii — nu-și înde
plinesc încă integral scopul".

După părerea multor cadre didac
tice, ar merita să se examineze 
atent dacă e cazul sau nu să se 
ceară și în viitor „planificări" pen
tru o durată mai îndelungată din 
activitatea diriginților. Profesorul- 
diriginte trebuie să aibă latitudinea 
să renunțe oricînd la planul făcut 
după „tipic" pentru o oră la zi, pen
tru a rezolva o problemă neprevăzu
tă, un conflict interior, personal sau 
colectiv, apărut în viața clasei — 
consideră prof. Dumitru Dijmăres- 
cu, directorul Liceului nr. 4 din Ti
mișoara. Ora de dirigenție trebuie 
să răspundă mai direct și receptiv 
unor ochi și urechi dornice necon
tenit să vadă și să audă lucruri 
și interesante, curiozității unor 
neri ce caută răspuns la atîtea 
atîtea semne de întrebare puse
vîrsta lor, de transformările necon
tenite și impetuoase ale vieții poli
tice, sociale și culturale ale epocii 
pe care o trăiesc". în același timp, 
profesorul diriginte este chemat 
să-și exercite în așa fel rolul, îneît 
să lase mai mult cîmp de manifes
tare inițiativei și independenței ele-

© DIRIGINTELE NU E 
UN EDUCATOR SOLITAR
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cinema

LIRA (completare Pași 
; 20,30.

9; ii i

0 Spartacus (ambele serii) : DACIA — 9—19,30 
în continuare.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf : BUZEȘTI (comple
tare Pilule II) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zosia : CRINGAȘI (completare Doi) — 15,30 j 
18 ; 20,30.
0 Un bărbat șl o femele : BUCEGI (completare 
Orizont științific nr. 11/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA (completare Orizont știin
țific nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

13,30 ;

lor, Institutelor pedagogice, școlilor 
populare de artă nu sînt tentaji să 
activeze la sat și tl ocolesc. Preocu
parea activă pentru atragerea lor ar 
constitui o rezolvare a problemei. Pe 
de altă parte, este de constatat că în
vățătorii tineri nu posedă cum se cuvine 
meșteșugul muzical, fapt ce impietează 
asupra pregătirii și interesului pentru 
muzică al elevilor. „îmi amintesc — ne 
declară învățătorul Ion Căradaș din 
Chizătău — că în satul nostru, pe vre
mea lui Ion Vidu, copiii începeau să 
cînte în cor de la etatea de 11—12 ani, 
într-o atmosferă de disciplină, seriozi
tate și muncă tenace. Insuficienta pre
ocupare pentru muzică a tinerilor va 
dăinui afîta timp cît dragostea pentru 
această artă nu va fi sădită în sufletul 
lor de la o vîrstă fragedă".

Este de dorit ca institutele de învăjă- 
mînt ce pregătesc cadre didactice pen
tru clasele mici să acorde un credit 
sporit disciplinelor muzicale, iar pe
dagogia și metodica respectivă de 
predare să pună accentul nu atît pe în
sușirea mecanică a unor discipline teo
retice, cît pe activitatea practică muzi
cală a elevilor, în contextul unor forme 
organizate.

Din cele arătate pînă aici, din multi
tudinea de aspecte ale fenomenului 
extins și complex ce face obiectul ma
terialului de față, s-au desprins o serie 
de neajunsuri privind fondul acestui fe
nomen : problema muzicii corale, a 
creafiei, interpretării și culegerii de fol
clor, a învăjămînfului muzical.

In faja comitetelor judefene de 
cultură și artă se ridică și o problemă 
de ordin organizatoric — condiție sine 
qua non a înfloririi vieții artistice : cir
culația intensă a formațiilor de amatori, 
schimbul de experiență și cunoașterea 
reciprocă a nivelului atins.

Afirmarea în public, în cadrul con
certelor, al deplasărilor și turneelor îi 
dă interpretului satisfacția împlinirii, 
conferă un sens, o finalitate, reprezintă 
o încununare a muncii depuse la re
petiții. Pentru artistul amator, apariția 
la rampă înseamnă trăirea reală, efec
tivă a muzicii, înseamnă dăruire.

Am încercat cu alt prilej 
să demonstrăm necesita
tea studierii sistematice, 
în cadrul unei discipline 
de sine stătătoare, a fe
nomenului de cultură ro
mânească în toate ipos
tazele sale, considerînd 
că un asemenea stu
diu este astăzi recla
mat nu numai de exi
gențele Bocietățil noas
tre în continuă dezvoltare, 
de învățămîntul mediu șl 
universitar, dar și de ros
turile unei propagande de 
calitate.

Firește, o atare între
prindere de proporții pre
tinde, înainte de toate, e- 
xistența unei largi șl soli
de baze de informare în 
cele mai variate domenii 
ale culturii materiale și 
spirituale a poporului 
nostru, o bună sinteză 
de ansamblu fiind condi
ționată de prealabila rea
lizare a unor temeinice 
studii de specialitate. Tre- 
cînd în revistă materialele 
cu oaracter documentar 
și de sinteză care stau 
astăzi la dispoziția cerce
tătorilor, concluziile care 
se impun sînt de natură 
să polarizeze atenția și 
eforturile tuturor celor 
contlngenți la aceste pro
bleme în vederea unor 
soluționări cît mai promp
te și mai eficiente.

Observația principală, 
care motivează de fapt 
rîndurile de față, privește 
penuria instrumentelor de 
documentare, fără de 
care munca de cercetare 
în domeniul culturii și 
al istoriei în general In- 
tîmpină numeroase difi
cultăți.

Rod al unei imense

0 O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA —
9.30 Î 13 ; 16,30 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (com
pletare Năică pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL (completare
Lauri celor mal buni) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
0 Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
0 Există încă sclave : CAPITOL (completare Din 
pămînt șl foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GRIVIȚA (completare Salut, Kenya !) — 9 j 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL — 
13 * 15 * 17 * 19 ’ 21.
0 Oliver Twist : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
© Cei șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 î 
20, EXCELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Zece negri mititel : LUMINA (completare în
cercări) — 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Șapte băieți șl o ștrengăriță : DOINA (comple
tare Pîinea noastră) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Pasărea Phonix : UNION — 14,45 ; 17,30 ; 20,15. 
© Năică pleacă Ia București — Atențiune, ciu
perci ! — Orizont științific nr. 1/1968 — Campiona
tele mondiale de lupte — Gustav șl cioara nere
cunoscătoare — Cîntece în lemn : TIMPURI'NOI — 
9—21 în continuare.

S Moartea după cortină : GIULEȘTI (completare 
tăpîn pe sine) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

0 Singur pe lume : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Sorinei și soarele) — 14,30 i 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.

• împușcături pe portativ : GLORIA (completare 
Pledoarie pentru box) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS (completare Flora australiană) 
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare București, oraș al muzicii) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Loana : UNIREA (completare Echipa) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

SUn Idiot la Paris 1 FLACĂRA (completare Viața 
icepe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Tom Jones : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
@ Cînd tu nu ești : POPULAR (completare In în- 
timpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

17.30 — Pentru cei mici. Ecranul cu păpuși :
„Cine-mi dă puțin curaj 7“ Interpretează 
colectivul Teatrului de păpuși din Cluj.

18,00 — In direct... Potențialul tehnic al între
prinderii. Transmisiune de la Uzina de 
mecanică fină „București".

18.30 — Curs de limba franceză 
19,00 — Pentru tineretul școlar.

rească '68. Pe urmele 
Vlahuță.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.

(lecția a 6-a). 
România pito- 
lui Alexandru

Publicitate.
20,00 — Transmisiune de la Festivalul Interna

țional de muzică ușoară Brașov, Româ
nia.

22,40 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

munci colective, tratatele 
de sinteză publicate re
cent, ca, de exemplu, Is
toria României sau Isto
ria literaturii române, o- 
teră un cadru orientativ 
de idei și o informare ge
nerală de calitate, merite 
care le așează pe loo de 
cinste pe oricare masă 
de lucru. Dar, atît spe
cialiștii cu vechi state de 
serviciu cît, mai ales, spe
cialiștii în curs de formare 
se resimt de absența iz
voarelor documentare, a 
repertoriilor sistematice, 
pe probleme și pe mate
rii, instrumente obligatorii 
în oricare activitate de 
cercetare cu adevărat 
științifică.

Publicarea sistematică 
și exhaustivă a documen
telor privind istoria Româ
niei este o veche cerință 
a științei noastre istorice, 
care așteaptă de mult să 
fie în mod 
satisfăcută, 
dorește să 
exemplu. 
Transilvaniei 
are de trecut obstacole 
deosebit de grele pentru 
culegerea documentelor 
răspîndite în nenumărate 
arhive și colecții, irosind 
un timp prețios cu depis
tarea surselor. Seria de 
volume Documente pri
vind istoria României re
luată într-o concepție 
nouă, avansează de
osebit de greu, deși este 
evident că golul pe care’ 
trebuie să-l acopere a- 
duce prejudicii inestima
bile în cercetarea isto
rică. Este, de asemenea, 
resimțită absența unor 
ample colecții cu mărturii 
din cronicarii străini, cu

corespunzător 
Acela care 
se ocupe, de 
de istoria 

medievale

• Căutați Idolul : AURORA (completare Miracole)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
(completare Mal bine să prevenim. Profilaxia 
TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Careta verde : ARTA (completare Orizont știin
țific nr. 10/1967) — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
• Profesorul distrat : MUNCA (completare Sănă
tatea mintală a copilului) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Un nabab maghiar : COSMOS (completare în- 
tilnirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cine călărește un tigru : VIITORUL (comple
tare Dacă aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : MELODIA (completare Sta
dioanele vă așteaptă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 j
18.30 ; 20,45.
• Război șl pace (seriile I șl II) : VOLGA —
9.30 ; 14,15 ; 19,15.
0 Capcana : FLOREASCA (completare Dațl-ml un 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
o Surcouf, tigrul celor 7 măr! : PROGRESUL 
(completare împlinire) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : 
spre Brâncuși) — 16 ; 18,15
O De trei ori București : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
• Marele restaurant : FERENTARI (completare Fe
tiță sau băiat) — 15,30 18 ; 20,30.
O Dimineți de iarnă : COTROCENI (completare 
Anatolia ospitalieră) — 15.30 ; 18 ; 20.30.
0 Corigenta domnului profesor : PACEA (comple
tare In căutarea timpului pierdut) — 16 ; 18 ; 20.

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (In sala Studio a 
Ateneului) : Concert de muzică de cameră — 20.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : O femeie 
cu bani — 19,30 0 Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20 0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie pe 

întuneric — 20 0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Viziuni flamande — 20 0 Teatrul Mic : Tango — 20 0 Teatrul „Ion Creangă" Năzdrăvăniile
lui Păcală — 16 0 Teatrul evreiesc de stat : Cîntarea cîntărilor (premieră) — 20 0 Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Caragiale” : Goana după fluturi — 20 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana — 17, (sala din str. 
Academiei) : Guliver în țara păpușilor — 10 0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal Ia Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30 0 Circul da stat : Spectacol 
extraordinar prezentat de Ansamblul de circ din R. D. Vietnam — 20.

mbogăfirea izvoarelor 
de documentare
în cercetarea istoriei
culturii românești

9
demnități ș.a.m.d. In ca
drul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga' au fost 
realizate mai multe lucrări 
din categoriile citate, dar, 
din nefericire, tipărirea 
lor întîrzie.

jurnalele de călătorie 
ale străinilor care ne-au 
vizitat țara, lipsește o 
colecție specială consa
crată arhivelor din țară 
și din străinătate în care 
sînt păstrate fonduri do
cumentare cu privire la 
istoria poporului nostru. 
Lucrări ca jurnalul de 
călătorie al diaconului 
Paul de Alep au o im
portanță fundamentală 
pentru reconstituirea ca
drului de epocă sau pen
tru cunoașterea monu
mentelor din vremea lui 
Matei Basarab și Vasile 
Lupu și totuși publicarea 
lor se lasă îndelung aș
teptată.

Deosebit de acută este, 
însă, lipsa repertoriilor 
bibliografice, a indicatoa
relor generale 
de persoane și 
probleme etc., 
care fiecare

este practic obligat să o 
ia mereu de la capăt, cu 
riscul inerent de a pierde 
din vedere aspecte de re
ală importanță. Este 
lesne de înțeles cît de 
mult ar impulsiona cer-

puncte de vedere
de Vasile DRĂGUȚ

de nume 
locuri, de 
fără de 
cercetător

cetările originale existen
ța unor repertorii gene
rale pe probleme di
plomatice, pe probleme 
de comerț (cereale, sare 
etc.), pe probleme de 
meșteșuguri etc., de ase
menea existența unor in
dici generali de ono
mastică și toponimie, de

Deseori entuziasmul și 
devotamentul unor cerce
tători, care înțeleg ros
turile 
crări, 
tența 
lor, 
mod 
rea de documente și re
pertorii nu ar interesa

unor asemenea lu- 
se izbesc de resiz- 
rutinieră a edituri- 
considerîndu-se în 
eronat că publica-

decît un număr restrîns 
de cititori. Așa s-a în- 
tîmplat cu excelentul re
pertoriu bibliografic al 
monumentelor din Țara 
Românească, realizat de 
Nicolae Stoicescu, cerce
tător principal la Institu
tul de istorie „Nicolae Ior- 
ga', repertoriu refuzat de 
editurile bucureștene și 
publicat în cele din urmă, 
sub formă de foileton, în- 
tr-o revistă regională. Or, 
trebuie subliniat, tocmai 
asemenea repertorii asi
gură progresul cercetări
lor în perspectivă, econo
misind timpul celor care 
sînt în situația să reia și 
să amplifice studiul unor 
probleme mai vechi.

Cu totul nesatisfăcătoa
re este situația publicării 
de inventare și cataloage 
privind monumentele și o- 
biectele de artă. Veche de 
aproape o sută de ani,

După cum se știe, asupra colecti
vului de elevi din școală acționea
ză mai mulți factori educativi. Di
rigintele este numai unul dintre ei, 
evident cu responsabilitățile sporite 
pe care i Ie incumbă funcția, 
de dirigenție și activitatea 
vă a dirigintelui trebuie 
cu toate celelalte activități 
ențe educative din școală" 
de părere prof. Florica Răuț, de ' 
liceul „Ștefan cel Mare" din Sucea
va. Pe alocuri însă, așa cum au se
sizat mai mulți interlocutori, se 
manifestă tendința de a-1 lăsa „sin
gur" pe diriginte în procesul educa
tiv, colectivul de profesori al clașei 
considerîndu-se „absolvit" de înda
toririle educative. „Dacă unul sau 
mai mulți elevi dintr-o clasă obțin 
note slabe, dirigintele este tras la 
răspundere. Dacă într-o clasă sîni 
abateri de la disciplină, de aseme
nea dirigintele este considerat răs
punzător. Oare ceilalți profesori nu 
au aceeași îndatorire de a se ocupa 
de pregătirea și educarea elevilor — 
se întreabă pe bună dreptate prof. 
Maria Neagu, de la Liceul „Al. I. 
Cuza" din Galați. Și ei au aceeași 
calificare și aceeași îndatorire, de 
a interveni direct în rezolvarea tu
turor problemelor educative care-i 
privesc pe elevii lor. Dirigintele nu 
e un educator solitar, el trebuie 

e- 
ale 
in-

„Ora 
educati- 

îmbinate 
și infh 
—- es

considerat ca un coordonator al 
forturilor instructiv-educative 
tuturor profesorilor care predau 
tr-o anume clasă".

Un deziderat larg, exprimat 
toți profesorii diriginți cu care 
stat de vorbă, a fost acela al 
noașterii ample a experienței cole
gilor din alte școli, a elaborării u- 
nor studii și a fundamentării din 
punct de vedere științific a activită
ții de profesor-diriginte. Cei mai 
mulți și-au exprimat nedumerirea în 
legătură cu ajutorul inconsistent pe 
care pedagogii și psihologii cu înal
tă calificare', cercetătorii de la In
stitutul de științe pedagogice îl dau 
activității educative a profesorilor- 
diriginți, cadrelor didactice în gene
ral. „Actul de creație pedagogică, 
ceea ce dă personalitate, forță, fia
bilă muncii desfășurate de d, j?ăl, 
îi scapă, oarecum, printre degete 
științei pedagogice, metodelor ei de 
cercetare" — ne scrie prof. Ioan 
Ciurea din Brașov. „Nu poate să nu 
producă regret faptul că ceea cg ea ta 
mai valoros, mai încărcat de sens 
creator rămîne ne'sesizat, se pierde, 
nu este reliefat pe larg în presa 
pedagogică" — adaugă prof. Nicolae 
Plăvițu, de la 
Oradea.

în favoarea 
experiență pe . 
ducative a profesorilor diriginți,

Liceul economic

unui larg schimb 
planul activității

da 
am 
cu-

din

de 
e- 
a 

organizării unor cursuri periodice de 
perfecționare (asemănătoare cu cele 
inițiate pentru profesorii care pre
dau diferite discipline), a îmbogăți
rii pregătirii profesorilor diriginți 
încă de pe băncile facultății (cursuri 
și seminarii speciale sau, în cadrul 
cursului de pedagogie generală, 
practică pedagogică concretă etc.) se 
pronunță în unanimitate cadrele di
dactice învestite cu răspunderec . de 
diriginți. >

Evident, dezbaterea de față • du 
și-a propus să analizeze toate as
pectele legate de conținutul și des
fășurarea orei de dirigenție. în tot 
cazul, cristalizarea măsurilor privind 
deopotrivă conținutul și metodica, de 
care depinde în mod hotărîtor spori
rea rolului și efectului moral-educa- 
tiv al orelor de dirigenție se impuno 
acut

inițiativa lui Alexandru 
Odobescu de a inventa
ria monumentele istorice 
nu s-a concretizat nici 
pînă astăzi într-un reper
toriu cu caracter de in
strument de lucru. Este a- 
devărat că în ultimii ani, 
Direcția Monumentelor Is
torice a depus eforturi 
susținute pentru a duce 
pînă la capăt operația de 
repertoriere a monumen
telor de arhitectură. Din 
nefericire însă rezultatul 
campaniei de cercetări pe 
teren întîrzie să se finali
zeze într-un volum de lar
gă circulație, riguros în
tocmit și atrăgător ilus
trat, care să ofere o bază 
mai largă cercetărilor în 
acest domeniu, asigurînd 
astfel o judicioasă valo
rificare a monumentelor 
noastre istorice. Pe de al
tă parte, trebuie observat 
că nu întotdeauna echi
pele de inventariere au 
beneficiat de colaborarea 
istoricilor de artă, epigra- 
fiștilor și fotografilor, în 
această situație materia
lul informativ avînd a 
feri inerente lacune.

Asemănătoare este 
situația inventarierii
biectivelor de artă. Este 
de-a dreptul regretabil că 
cele mai multe muzee nu 
au publicat nici pînă în 
prezent cataloagele știin
țifice ale patrimoniului lor
— Muzeul de artă din 
București nu face excepție
— ceea ce, firește, aduce 
mari prejudicii în cerce
tările de istoria ariei. Pe 
de altă parte, trebuie 
menționat că, în virtutea 
unor curioase decizii in
terne, accesul specialiști-

su-

Și 
o-

Anchetă realizată do 
Florica DINULESCU 
Radu APOSTOL 
Nistor TUICU

lor în depozitele muzee
lor și chiar cercetarea 
pieselor din expozițiile 
publice sînt îngrădite.

Proporțiile fondului ne
cunoscut de obiecte de ar
tă sînt greu de precizat, 
cîtă vreme nu s-au între
prins acțiun-i sistematice 
de repertoriere a acesto
ra. De cîțiva ani în cadrul 
Institutului de istoria ar
telor al Academiei se fac 
eforturi pentru realizarea 
unor repertorii de argintă
rie, de broderie, de sculp
tură în lemn etc., dar ac
țiunea nu dispune nici de 
mijloace materiale adec
vate, nici nu găsește în
totdeauna audiența cuve
nită în muzee și pe plan 
local.

Chiar dacă, la prima 
vedere, problemele puse 
în discuție par a avea o 
importanță limitată, ele au 
implicații mult mai adînci, 
afectînd în mod intim ac
țiunea de interes național 
privind cunoașterea și va
lorificarea complexă a 
patrimoniului nostru de 
istorie și cultură. Este 
timpul să procedăm me
todic în cercetările noas
tre, să ne asigurăm în pri
mul rînd instrumentele de 
lucru de o ireproșabilă 
ținută științifică, instru
mente cu ajutorul cărora 
viitoarele sinteze vor avea 
acoperirea în aur a in
formației exacte, multila
terale și la zi. Chestiu
nea în ansamblul ei me
rită, credem, o dezbatere 
mai largă, nu pentru tem
porizare, ci, dimpotrivă, 
pentru elaborarea cît mai 
urgentă a unor măsuri 
eficiente.
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Ședință de lucru la Ministerul
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Cronica zilei viața internațională
înapoiat în 
oficială de

Capitală dele- 
ziariști români,Economiei Forestiere

Luni, la Ministerul Economiei 
Forestiere a avut loc o ședință de 
lucru la care au luat parte direc
torii generali ai trusturilor de ex
ploatare, transporturi și industria
lizare a lemnului, directorii inspec
toratelor silvice județene recent 
constituite, conducători ai institu
telor de cercetări ți proiectări fo
restiere.

In referatul prezentat, ministrul 
economiei forestiere, Mihai Suder, 
după ce a făcut analiza rezultate
lor obținute în anul trecut și în 
primele două luni ale acestui an, 
a subliniat măsurile ce trebuie in
troduse de trusturi și inspectoratele 
silvice județene, în vederea reali
zării integrale și ritmice a sarci- 

,nilor ce revin întreprinderilor fo
restiere și ocoalelor silvice. In re
ferat un Ioc deosebit l-au ocupat 
acțiunile ce trebuie întreprinse pen
tru lichidarea deficiențelor în ceea 

privește aprovizionarea la timp 
fabricilor cu materiale lemnoa- 
valorificarea superioară și rom-

plexă a masei lemnoase, întărirea 
disciplinei contractuale și respec
tarea riguroasă a tehnologiei. De 
asemenea, s-a insistat asupra grijii 
ce trebuie acordate normelor de 
tehnica securității muncii la fie
care loc de muncă.

In dezbaterile care au urmat au 
fost subliniate măsurile necesare, 
în condițiile posibilităților largi 
create prin îmbunătățirea organi
zării teritoriale administrative a 
țării, pentru folosirea cu eficiență 
ridicată a bazei tehnico-materiale 
în continuă dezvoltare, a rezultate
lor cercetării științifice și a boga
tei experiențe dobîndite de către 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
economiști în vederea realizării 
sarcinilor de plan pe anul 1968.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

S-a 
gația 
condusă de George Serafin, redac
tor șef adjunct al revistei „Lumea-, 
care, la invitația 'M.A.E. finlandez, 
a făcut o vizită de documentare în 
Finlanda.

Ziariștii români au vizitat ora
șele Helsinki, Rovaniemi și Kemi, 
obiective economice și turistice și 
au avut discuții cu oameni politici 
și reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din Finlanda. Delegația de 
ziariști români a fost primită de 
Ahti Karjalainen, ministrul aface
rilor externe al Finlandei.

Cu prilejul prezenței în Finlanda 
a delegației de ziariști români, 
N. I. Vancea, ambasadorul Româ-

niei la Helsinki, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei.

★
Prof. dr. Stanciu Stoian, membru 

corespondent al academiei, care a 
reprezentat țara noastră la cea de-a 
45-a sesiune a Comitetului Execu
tiv al Biroului internațional de e- 
ducație de la Geneva, s-a întors 
luni la amiază în Capitală.

★
Luni dimineața au părăsit Capi

tala membrii baletului „Triveni- 
din Delhi, care timp de cîteva zile 
au fost oaspeții țării noastre. Ar
tiștii indieni au prezentat două 
spectacole la București și unul la 
Giurgiu.

(Agerpres)

(Agerpres)

întreprinderi fruntașe 
pe ramură in întrecerea 
socialistă pe anul 1967

Luni, alte unități economice din 
țară au primit, în cadrul unor a- 
dunări festive, steagul șl titlul de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
în întrecerea socialistă pe anul 
1967.

bricate. Ca urmare a reducerii 
cheltuielilor de producție, au fost 
obținute economii la prețul de 
cost In valoare de 9,4 milioane lei 
și 23 milioane lei beneficii supli
mentare.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a ame

liorat în Banat, Oltenia și Mun
tenia, unde cerul a devenit va
riabil, cu ninsori persistente 
după-amiaza. în Transilvania și 
Moldova cerul a rămas acoperit 
și au continuat să cadă ninsori 
temporare. Ninsori locale s-au 
mai semnalat în Muntenia, iar în 
Dobrogea, izolat, precipitațiile 
au fost sub formă de ploaie și 
lapoviță. Vîntul a suflat «slab 
pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 
5 grade la Suceava și Intorsura 
Buzăului și 3 grade la Timi
șoara, Banloc, Sulina și Sf. 
Gheorghe-Deltă. în Oltenia s-a

produs ceață. în București: vre
mea s-a ameliorat. Cerul a de
venit variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura maximă a 
fost de minus un grad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 martie. în țară : vre
me în curs de încălzire. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații mai frecvente în ju
mătatea de sud-vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
în nordul țării vor fi cuprinse 
între minus 8 și minus 2 grade, 
iar în sud între minus 3 și plus 
3 grade. Temperaturile maxime 
în nordul țării vor fi cuprinse 
între minus 1 și plus 5 grade, iar 
în sud între 6 și 12 grade, local 
mai ridicate. Ceață. în Bucu
rești : vreme în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil ninsorii sla
be. Vînt potrivit. Temperaturile 
în creștere treptată.

Sesiune științifică

Cuvântarea lui A. Dubcek
la Kladno Congresului

Constructorii de mașini electri
ce de la uzinele „Electroputere- 
— Craiova, care primesc pentru a 
cincea oară consecutiv această 
distincție în ramura industriei e- 
lectrotehnice, au depășit planul 
producției globale pe anul trecut 
cu 2,4 la sută, al producției marfă 
cu 3 la sută, iar al producției mar
fă vîndută și încasată cu 2 la sută. 
Au fost produse peste plan șase 
locomotive Diesel-elăctrice, trans
formatoare însumînd o putere de 
148,5 megavolți-amperl, 6 genera
toare electrice, 43 de celule prefa-

Comemorarea 
sculptorului 
Fr. Storck

★
Pe ramura petrol-chimie, stea

gul și diploma de întreprindere 
fruntașă au fost primite de Com
binatul chimic din Tîrnăvenl. Har
nicul colectiv al acestui combinat 
a realizat în anul trecut o produc
ție globală suplimentară în valoa
re de 35 milioane lei și producție 
marfă vîndută și încasată de 43 
milioane lei. Productivitatea mun
cii a sporit față de anul precedent 
cu 12,6 la sută, economiile realiza
te la prețul de cost se ridică la 
43,6 milioane lei, iar beneficiile 
peste plan, la 34,8 milioane lei. In 
cursul anului 1967 au fost rentabi
lizate 10 produse, astfel că acum 
produsele combinatului sînt renta
bile.

Luni dimineața a început sesiunea 
de referate și comunicări științifice 
a Institutului de cercetări veterinare 
ți biopreparate „Pasteur". In cadrul 
sesiunii sînt prezentate 44 de lucrări, 
care tratează rezultate, semnificative 
ale activității științifice din 1967. Re
feratele cuprind rezultate care con
tribuie la stabilirea unor noi aspecte 
de boală la animale, prevenirea șl 
combaterea bolilor infectioase și pa-

razitare. precum și la îmbunătățirea 
ți crearea de noi produse biologice 
de uz veterinar. Sesiunea a subliniat 
importanța sporirii eficientei cerce
tării științifice veterinare, prin le
garea în mal mare măsură de pro
ducție, concretizată prin trecerea la 
cercetări pe bază de convenție cu 
Departamentul întreprinderilor agri
cole de stat și alte instituții.

(Agerpres)

PRAGA 4 (Agerpres). — La oțe- 
lăriile din Kladno, una din cele mai 
mari întreprinderi cehoslovace, a 
avut lob conferința de partid a or
ganizației locale a P.C. din Ceho
slovacia, consacrată dezbaterii ho- 
tărîrii plenarei din ianuarie a Co
mitetului Central al partidului.

La lucrările Conferinței a parti
cipat Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia. Luînd cuvîntul, el s-a refe
rit la rolul și situația clasei munci
toare în etapa actuală de dezvol
tare a țării. După ce a relevat ro
lul important pe care îl are clasa 
muncitoare în procesul dezvoltării 
economice, democratizării societății 
și dezvoltării libertății sale și a ce
lorlalte pături ale societății, vorbi
torul a arătat că în condițiile ac
tuale complexe nu este posibil să 
se opună munca calificată celei ne
calificate, activitatea muncitorilor 
celei a personalului tehnic, intere
sele clasei muncitoare celor ale in
telectualității.

Alexander Dubcek a menționat 
în cuvîntul său că față de intelec
tualitate nu s-a procedat totdeauna 
Just și că diminuarea rolului inte
lectualității este dăunătoare intere
selor clasei muncitoare. Noi vrem, 
a spus el, să înlăturăm rădăcinile 
cele mai adînci ale lipsurilor care 
provoacă amărăciune. Sîntem ferm 
hotărîți să deschidem calea în fața 
forțelor creatoare, nefolosite pe de
plin, de care dispune clasa munci
toare. Respingem concepțiile care 
subapreciază posibilitățile dezvol
tării active a clasei muncitoare.

Nici un organ, nici o organiza
ție, . nici un grup de oameni con- 
știenți nu poate să facă să progre
seze dezvoltarea obștească socialistă 
fără participarea oamenilor, a spus 
în continuare A. Dubcek. Acesta

este un principiu de bază, deși mulți 
se tem de democratizare.

Pot să se manifeste și o serie de 
vederi și cereri nejuste, să se expri
me păreri preconcepute. Dar ar fi 
rău ca de teama acestor vederi și 
cerințe să se renunțe la principiul 
democratic al socialismului. Aceas
ta ar însemna subaprecierea ideilor 
noastre, recunoașterea că nu știm 
să le apărăm altfel decît prin vio
lență și folosirea puterii. Prin dez
voltarea democrației, trebuie să 
sporească forța de atracție a socia
lismului, el trebuie să fie o ripostă 
dată capitalismului și în această 
privință. A. Dubcek a subliniat că 
tocmai Cehoslovacia, ou tradițiile 
sale democratice, poate aduce o 
mare contribuție pe plan mondial.

A; Dubcek a vorbit în continuare 
despre necesitatea confruntării ve
derilor, ca metodă principală de 
cunoaștere a adevărului, și îndeo
sebi de aplicarea lui.

Politica care asigură rolul oon- 
ducător al partidului trebuie să 
facă pe cei fără de partid să vadă 
în ea o garanție a drepturilor și in
tereselor lor, a spus în încheiere 
A. Dubcek. Incepînd de la centru 
trebuie să se creeze largi posibili
tăți pentru activitatea organelor 
conducătoare, a organizațiilor de 
partid și a cetățenilor cehoslovaci 
pentru a se crea condiții sănătoase 
pentru fiecare gînd și activitate 
creatoare.

sindicatelor sovietice
Co-MOSCOVA 4 (Agerpres). 

respondență de la Silviu Podină i 
Cel de-al 14-lea Congres al sindi
catelor sovietice și-a încheiat luni 
lucrările. La Congres au participat 
o delegație din partea F.S.M., pre
cum și reprezentanți ai sindicate
lor din 85 de țări. Din țara noas
tră a participat o delegație a Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.

In cadrul ședinței de închidere 
au fost anunțate rezultatele alege
rii organelor conducătoare ale sin
dicatelor sovietice. Președinte al 
C.C.S. din U.R.S.S. a fost reales 
Alexandr Șelepin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
Participanții la congres au adop
tat o rezoluție care stabilește sar
cinile sihdicatelor sovietice în eta
pa actuală. Au fost adoptate li
nele modificări în statutul sindica
telor din U.R.S.S.

C.C.S. al U.R.S.S. a oferit tot 
astăzi la Palatul congreselor din 
Kremlin o recepție în cinstea de- 
legaților ți a oaspeților la con
gres.

Tîrgul de primăvară

de la

Institutul de arte plastice „Nico- 
lae Grigorescu- din Capitală a or
ganizat luni seara, în sala Calin- 
deru, o festivitate ocazionată de 
comemorarea a 25 de ani de la 
moartea sculptorului Fr. Storck. 
Despre viața și opera artistului, 
profesorului și pedagogului Storck 
au vorbit Costin Ioanid, rectorul 
institutului, prof. Raul Șorban și 
prof. L D. Ștefănescu.

(Agerpres)

de echipele portuare

★
Fruntașă pe ramura comerț șl 

cooperație a fost declarată între
prinderea comercială de stat „Ali
mentara- din Cluj. Această unita
te a obținut, în anul 1967 succese 
deosebite în aprovizionarea cu pro
duse alimentare a populației Clu
jului și bazinului minier Aghîreș- 
Căpuș. Prin rețeaua comerțului cu 
amănuntul, alcătuită din peste 200 
de magazine, lucrătorii întreprinde
rii au desfăcut un volum de măr
furi în valoare de peste 500 mili
oane lei — cu aproape 30 milioane 
lei mai mult decît în anul 1966. De
pășiri apreciabile de plan au fost 
înregistrate și la alți indicatori ca t 
productivitatea muncii, reducerea 
cheltuielilor de circulație, rabat 
comercial etc. Beneficiile supli
mentare se ridică la 1,8 milioane 
lei. Aceste succese se datoresc în
deosebi organizării temeinice a 
muncii pe baza unui studiu atent 
al cerințelor consumatorilor, mo
dernizării și dotării cu instalații 
corespunzătoare a unităților de des
facere. /

Actualitatea la volei
Joi de la ora 18, în sala Dinamo, va 

avea loc meciul internațional masculin 
de volei dintre echipele Dinamo Bucu
rești și Blokkeer (Olanda) din cadrul 
„Cupei campionilor europeni". Jocul 
este așteptat cu deosebit interes, de
oarece olandezii au obținut în acest se
zon cîteva rezultate valoroase, elimi- 
nînd din competiție și echipa Brabo 
Anvers.

Rezultate înregistrate în campiona-

fele republicane de volei : masculin : 
I.C.F. — Viitorul Bacău 3—1 ; Petrojul 
Ploiești — Steaua 1—3 ; Alumina Ora
dea — Dinamo București 1—3 ; Fătul 
Constanța — Politehnica Galați 2—3 ; 
Celuloza Brăila — Rapid 1—3 ; Trac
torul Brașov — Minerul Baia Mare 3—1; 
feminin : C.P.B. — Medicina 3—1 ; U- 
niversitatea
Cluj — 0—3 ; Farul Constanța 
pelul Roșu Sibiu 
biu — Penicilina lași 1

Craiova — Universitatea
Dra-

3—1 ; C.S.M. Si- 
■3.

Pugiliștii dinamoviști
victorioși la
Istanbul

de intervenție din ConstantaI *
Nava „Wishwa Csanti- sub pavi

lion indian a eșuat în timp ce se 
îndrepta spre portul Constanța. 59 
de membri ai echipajului au fost 
salvați de echipele portuare româ
nești de intervenție. Un marinar 
« fost dat dispărut

(Agerpres)

W
întreprinderi evidențiate pe ra

mură în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1967 âu fost declarate : Uzinele 
„Electronica- și Electromagnetica- 
din București (industria electroteh
nică) ; Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Tg. Mureș și Uzina chimi- 
co-metalurgică Zlatna (industria 
chimiei anorganice); I.G.R.M. — 
Craiova, T.AiP.L. — Pitești, 
T.A.P.L. — Carpați — Brașov și 
I.C.S. — București (comerțul de 
stat).

(Agerpres)

de Walter OTTO
consilier comercial al ambasadei Republicii Democrata Germane 

la București

Fază din meciul Progresul — Semănătoarea
Foto : Gh. Vințllă
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(Urmare din pag. I)
înfr-<in ritm accelerat n-ar 
fi fost deci posibil fără 
o divizare a operațiilor 
și fără aportul mașinilor 
cu un înalt grad de per
fecționare. Sînt dispoziti
ve care execută adevă
rate intarsii de sidef pe 
suprafața unor inele 
groase. Firul se sudează 
cu ajutorul unui electrod 
de wolfram. O atingere 
și vîrful metalic, 
nea unui creion 
produce sudura. Apara
tul de control 
bobinajui pentru a detec
ta scurf-circuita posibile 
tntre lamele. Imaginile 
de arcade și săgeți, fi
gurile ondulatorii 
apar pe un ecran 
pun un diagnostic 
greș. Impregnarea 
picurare’ îmbracă 
rul cu o substanță 
parenfă ca de cleștar. O 
lumină pulsatorie, fluo
rescentă precizează, la 
echilibrarea rotorului, 
părțile ce trebuie mic
șorate în greutate. Bur
ghiul face cu repeziciune 
mici scobituri, aplică 
semne de vaccin pe me
talul mat și „cîntarui" 
miligramelor comunică 
Imediat «tactul. Tot cu

aseme- 
incisiv,

veriticM

care 
verde 

fără 
„prin 
rofo- 

trans-

mijloace ingenioasa se 
face proba de rodaj, da 
turație, da străpungere a 
ansamblului general. O 
lampă de control reali
zează o iluzie optică și 
discul pa care rpicromo- 
torul' II rotește cu șai
sprezece mii de ture pa 
minut capătă spițe, așa 
cum capătă uneori elicea 
unui avion în soare.

Sculăria uzinei de mi- 
eromofoare face față, gra
ție utilajelor valoroase 
cu care asta dotată, ce
rințelor exigente ale ma- 
șinilor-unelte. Admir „răb
darea" mașinilor, ca
dența lor de metronom. 
Cuțitele desfac fîșii de 
oțel cu ușurința cu care 
o ascuțitoare ar extrage 
fibrele moi ale grafitului. 
Atelierul pentru ștanțări 
ne înfățișează o suită de 
mașini necunoscute. Sînt 
presa care decupează 
forma complexă a tolelor 
de stator, prese de nu
mărat automat, prese da 
împachetat și nituit. In 
timp ce orga duduitoare 
a ghilotinei scoate un su
net aspru la o simplă a- 
păsare pe pedală, presele 
bat necontenit ca un mo
tor de moară. Ne oprim 
în dreptul băilor de alu
miniu topit, urmărim ope-

rațiile de turnare a cen
turilor de aluminiu care 
apar la fel de simplu 
precum apar literele tur
nate In matrițele linotipu
lui.

In etapa actuală, ne 
relatează Petru Pricop, 
inginer șef adjunct de 
concepție, reproducem 
motorul licenței. Dar de 
pe acum ne punem pro
blema să creăm o serie 
nouă de 
deoarece avem la dispo
ziție o tehnologie avan
sată. Vom asimila o ga
mă variată de produse 
sub forma unei serii u- 
nifare. Cadrele sînt în 
formare, acumulează 
continuu experiență ; vom 
asigura personalul prin 
calificare în flux continuu 
la locul de muncă, la 
cursurile serale și Ia șco
lile profesionale.

Calitățile deosebite ale 
micromotoarelor produse 
la Pitești au atras, cum 
e lesne de bănuit, inte
resul multor întreprinderi 
din țară și de peste ho
tare. Se pune de la bun 
început problema pregă
tirii pentru export. Încă 
din acest an, zeci de mii 
de micromotoare vor fi 
livrate pe piața externă.

In pas cu consfructo-

micromotoare,

rul, care urmează să în
cheie cea de-a doua 
mare hală a uzinei, se 
fac eforturi pe linie teh
nologică pentru punerea 
In funcțiune a secției de 
motoare cu carcase de a- 
luminiu. Noua secție pre
ocupă în cel mai înalt 
grad nu numai conduce
rea întreprinderii, ci și 
pe cei ce vor lucra în ea, 
muncitori cu calificare 
înaltă care vor conduce o 
aparatură total automati
zată. Motoarele electrice 
în carcasă de aluminiu, 
cu puteri între 0,37 kw și 
7,5 kw vor fi folosite în 
acționări, în echiparea 
mașinilor-unelfe fabricata 
în țară : strunguri, freze, 
șepinguri. Motoarele, cu 
carcasă de aluminiu vor 
înlocui pe cele cu carca
să de fontă deoarece au 
și parametri superiori și 
o greutate redusă. Pri
mele tipuri vor fi reali
zate în trimestrul patru, 
iar, în cursul anului vii
tor vor intra în fabricație 
toata cele cinci tipuri, 
motoare cu game de pu
teri și turații foarte va
riate.

Ni se arată un micro
motor pus la probe de 
peste patru luni de zile, 
încă nu i s-au schimbat

de 
de 

pre
da 

con- 
asigură 
motor, 
într-o

periile. A depășit 
mult cele două mii 
ore de funcționare 
văzute în termenul 
garanție maximă, iar 
structorii lui ne 
că un asemenea 
utilizat rațional 
gospodărie, poate să re
ziste între cinci și zece 
ani de zile. Beneficiarii 
sînt exigenți, dar micro- 
motoarele pifeștene sînt 
și ele exigent executata 
și fac față probelor, re- 
mareîndu-se din primele 
luni la toate expozițiile 
din țară. Deocamdată, 
capacitatea lunară a uzi
nei n-a depășit decît în 
decembrie cifra de zece 
mii de micromotoare, 
deoarece din opt linii 
de fabricație sînt în 
funcțiune doar trei. Cînd 
uzina va atinge capacita
tea proiectată și va lucra 
cu toate liniile, producția 
de motoare electrice va 
atinge cinci sute de mii 
de bucăți pe an, urmînd 
ca în etapa a doua 
dezvoltare, după 
să se dubleze.

Inginerul șef Varlaam 
Balmuș, desfășurîndu-ne 
planurile de perspectivă, 
subliniază dorința colec
tivului de a destina ex
portului, în viitor, o bună

de 
1970,

parte din producție, fi
nind seama de solicită
rile multor firme de re
nume cu care se vor în
cheia contracta și se vor 
stabili relații.

★

Intrată în angrenajul 
economiei naționale cu 
micromotoare și motoare 
sincrone în carcase 
de aluminiu, uzina din 
Pitești ridică prestigiul 
unor locuri pînă mai ieri 
slab dezvoltate sub ra
port industrial. Azi, geo
grafia Argeșului se con
fundă cu geografia elec
tricității. Rîul Doamnei, 
după ce se asociază cu 
rîurile Făgărașului în ba
rajul hidrocentralei, după 
ce frece prin turbinele 
subterane, după ce cu
noaște febra uzinei de 
autoturisme, revenit pe 
vechea lui albie, își în
cheie cursa la confluenfa 
cu Argeșul, în preajma 
Piteștilor, nu înainte de a 
oglindi în undele sale 
formele solitare și intens 
colorate ale uzinei de 
micromotoare.

Destinul apelor, al uzi
nelor, al oamenilor cu
noaște parcă mai mult ca 
oricînd o trainică înlăn
țuire.

ISTANBUL 4 (Agerpres). — Pala
tul Sporturilor din Istanbul a găz
duit întîlnirea amicală de box dintre 
echipele Fenerbahce și Dinamo Bucu
rești. Victoria a revenit pugiliștilor 
români cu scorul de 16—8. Iată re
zultatele tehnice : cat muscă — Da- 
videscu întrece la puncte pe Koyuno- 
glu; cocoș — Crudu termină la ega
litate cu Demirbayrak; pană — Pă- 
pălan învinge la puncte pe Erdizar; 
Stanef dispune prin KO în primul 
rund de Karahan; semiușoară — Bă- 
doi termină la egalitate cu Doruk; 
Deicu învinge la puncte pe Unal; 
ușoară — Dumitrescu dispune la 
puncte de Konak; semimijlocie — 
Yesilbas întrece la puncte pe Ghiță; 
Konakoglu învinge la puncte pe Vlad; 
mijlocie mică — Drăgan termină la 
egalitate cu Ilmaz; mijlocie — Oltea- 
nu învinge la puncte pe Hanci; semi
grea — Constantinescu termină la «- 
galitate cu Coskunoglu.

Incepînd de la 3 martie, Leipzigul 
este din nou un loc de întîlnire al 
cercurilor economice și de afaceri din 
diferite țări. Mai bine de 10 000 de 
expozanți din aproximativ 65 de țări 
și cumpărători din 85 de state sînt 
așteptați în acest oraș care se bucură 
de multă vreme de faima unui impor
tant centru comercial al lumii. Su
prafața destinată exclusiv expoziției 
— de peste 350 000 mp — a fost 
rezervată de luni de zile diferiților 
solicitanți.

în cîteva rînduri
SCRIMA. — Competiția internațio

nală feminină de floretă pentru 
„Trofeul Martini- a fost cîștigată de 
sovietica Novikova cu 5 victorii, ur
mată de colega sa Zabelina și Ana 
Ene (România).

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui de atletism desfășurat în sală la 
Stuttgart, Sauer (R. F. a Germaniei) 
a realizat în proba de triplu-salt 
16,77 m (cea mai bună performanță 
pe teren acoperit). Pînă în prezent 
cel mai bun rezultat era deținut de 
Art Walker (S.U.A.) cu 16,70 m.

FOTBAL. — La Ciudad de Mexico, 
în prezența a 85 000 de spectatori, 
s-a desfășurat meciul de fotbal din
tre selecționatele Mexicului și 
U.R.S.S. întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0.

• A început o nouă ediție a cam
pionatului maghiar de fotbal. în 
etapa inaugurală, actuala campioa
nă, Ferencvaros Budapesta, a termi
nat la egalitate (2—2) cu formația 
Salgotarjan. Alte rezultate: Dunaj- 
varos — M.T.K. 0—0 ; Dozsa —
Szombathely 5—0 ; Diosgyfir — Hon- 
ved 0—1 ; Gyor 
ged — Pecs

ȘAH. — în 
baraj de la
pentru campionatul mondial, 
(Cehoslovacia) și Reshevski (S.U.A.) 
au întrerupt la mutarea 41. în frun
tea clasamentului se află Stein 
(U.R.S.S.), care are o jumătate de 
punct avantaj față de Reshevski.

Csepel 0—1 ; Sze-
1—1.
„Triunghiularul- de 
Los Angeles, contînd 

Hort

SCHI. — Proba de 50 km fond din 
cadrul Jocurilor de iarnă de la Lahti 
a fost cîștigată de suedezul Assar 
Foennlund cronometrat cu timpul de 
2h 45’01”. Campionul olimpic de la 
Grenoble, Ole Eleffsaeter (Norvegia), 
•-a clasat pe locul patru cu 2h 47'11”.

Ediția din 1968 a Tîrgului de pri
măvară de la Leipzig vădește din nou 
eforturile R.D.G. de a lărgi și conso
lida continuu colaborarea prietenească 
și relațiile frățești cu țările socialiste, 
de a întări colaborarea cu țările în 
curs de dezvoltare și de a dezvolta 
comerțul R.D.G. cu țările industriale 
capitaliste pe baza respectării stricte 
a principiilor egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Aceasta se referă 
și la comerțul cu Germania occiden
tală.

Leipzigul constituie totodată o ex
presie a dezvoltării continue și dina
mice a economiei R.D.G. Corespunză
tor cu sarcinile trasate de cel de-al 
VII-lea Congres al P.S.U.G. în cursul 
acestui an și relațiile economice ex
terne, urmează să fie înglobate, pas 
cu pas, în sistemul economic. R.D.G. 
urmărește să dezvolte relațiile comer
ciale externe ca un complex care să 
înmănuncheze schimburi de mărfuri, 
specializarea, cooperarea și colaborarea 
științifico-tehnică, să intensifice acti
vitatea marilor întreprinderi de export 
și a combinatelor, precum și a tuturor 
instituțiilor care participă direct sau 
indirect la înfăptuirea relațiilor comer
ciale cu străinătatea.

Fundamentul solid al dezvoltării 
continue a economiei naționale a 
R.D.G. îl constituie relațiile ei comer
ciale stabile cu țările socialiste. Acor
durile pe termen lung ale R.D.G. cu 
țările Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc prevăd, pînă în 1970, un 
schimb de mărfuri de aproape 100 mi
liarde mărci, ceea ce reprezintă o creș
tere da peste 40 la sută față de volu
mul din anii 1961—1965.

11 state socialiste vor expune la 
Tîrgul de primăvară de la Leipzig 
1968 pe o suprafață de aproximativ 
40 800 mp, produse provenite din 
peste 2 000 de întreprinderi. Impor
tanta capacitate economică și tehnico- 
științifică a acestor țări își găsește, 
între altele, o expresie și în faptul că 
aproximativ 80 la sută din suprafața 
de expunere ocupată de către ele ro
vine ramurilor tehnice.

Și de data aceasta, U.R.S.S. va 
ocupa primul loc între țările străine 
ce-și expun aci produsele. In cadrul 
unei expoziții colective, ce ocupă a- 
proximativ 13 000 mp, 25 de între
prinderi sovietice de comerț exterior 
vor prezenta, printre altele, echipa
ment pentru diferite ramuri industria
le, între care mașini-unelte și mașini 
pentru prelucrarea metalelor cu un 
înalt grad de automatizare, mașini 
electronice de calcul, piese de precizie 
pentru construcția de aparate științi
fice, aparate pentru fizica nucleară și 
pentru tehnica medicală, noi tipuri de 
autovehicule, ca și mașini pentru con
strucții și agricultură.

Republica Socialistă România parti
cipă la Leipzig cu o mare expoziție ; 
ea prezintă în cadrul sectorului tehnic 
al Tîrgului standuri specializate pen
tru mașini de prelucrare a metalului 
și lemnului, electrotehnică, chimie, 
autovehicule și vehicule feroviare. Este 
prevăzut un nou stand pentru mașini 
textile. întreprinderi românești de co-

znerț exterior pentru produse alimen
tare vor prezenta pentru prima oară 
în cadrul Tîrgului de produse de 
larg consum specialitățile lor. în a- 
fară de aceasta, 5 întreprinderi româ
nești de comerț exterior vor fi repre
zentate prin birouri de informații.

Republica Democrată Vietnam va 
mări din nou suprafața sa de expunere. 
Sîntem convinși că în condițiile luptei 
eroice a poporului vietnamez împo
triva agresiunii S.U.A., această expo
ziție se va bucura de deosebita sim
patie a vizitatorilor Tîrgului.

In cadrul expoziției R.D.G. la Tîrgul 
de la Leipzig, atît prin suprafața de 
expunere, cît și prin nivelul ofertei, 
se vor releva cu deosebire ramurile 
industriale care sînt hotărîtoare pentru 
ritmul revoluției științifico-tehnice, 
precum și principalele ramuri de pro
duse de export. Aceasta se referă mai 
ales la exponatele industriei de ma- 
șini-unelte, mașini textile, mașini poli
grafice, mașini pentru industria ali
mentară și delicatese, macarale, pro
duse ale electrotehnicii, electronicii și 
tehnicii de automatizare, instalații de 
prelucrare a datelor și mașini de bi
rou, precum și produse chimice.

întreprinderea de prese și mașini 
de așchiat din Erfurt prezintă o parte 
a unei linii tehnologice automatizate 
pentru producerea de piese de tractor 
fără șpan, care oferă posibilitatea de a 
realiza o productivitate a muncii cu 
800 la sută mai mare față de fabri
carea pieselor pe mașini separate. 
Pentru automatizarea complexă a in
dustriei grafice, întreprinderea de ma
șini pentru legătorii de cărți din Leip
zig aduce o importantă contribuție 
prin linia sa tehnologică în flux pen
tru broșuri, complet automatizată. Ea 
prezintă și o mașină automată de așe
zat și îndoit, cu un randament pînă 
la 20 000 de foi îndoite pe oră, ceea 
ce reprezintă o realizare record. în
treprinderea Carl Zeiss din Jena pre
zintă un nou tip de planetariu, la 
realizarea căruia s-a ținut seama de 
cele mai noi constatări și cunoștințe 
din domeniul cercetării spațiului 
cosmic.

Noua Instalație de măsurat, „Ur- 
sadat“, a întreprinderii „Steremat” 
din Berlin, permite dirijarea automată 
a unor procese complete de producție 
și, în acest fel, economisirea în mă
sură considerabilă a personalului de 
supraveghere și control la exploatarea 
marilor instalații de producție.

Desigur că R.D.G. va fi reprezen
tată în toate cele 25 de branșe ale 
produselor de larg consum. Trebuie 
menționate, îndeosebi, ramuri ca: 
mărfuri textile, sticlă, ceramică, apa
ratură electrică, produse din fier, ta
blă și metal, farmaceutice și cosme
tice. Industria de mobilă din R.D.G. 
va fi reprezentată în această primă
vară, pentru prima oară, doar prin 
standuri informative în casa de expu
nere Union, deoarece, începînd cu 
Tîrgul de toamnă 1968, ramura mobilă 
și furnire își va expune produsele o 
dată pe an, în cadrul Tîrgului tehnic, 
pe o suprafață de aproximativ 8 500 mp.

Tîrgul de primăvară de la Leipzig 
1968 oferă, ca centru comercial bogat 
în tradiții și ospitalier, noi posibilități 
pentru o activitate rodnică a partici- 
panților, în interesul unor relații eco
nomice menite să contribuie la sta
bilirea de legături între popoare. El 
va aduce participanților succese în 
afaceri, va contribui la progresul știin
ței și tehnicii și va deschide noi 
perspective în comerțul dintre țărite 
lumii, în comerțul dintre Est și Vest.



viața internațională
Presa comunistă despre 

hotărirea Plenarei extraordinare
Criza politică din Panama:

a C. C. al P. C. R.
FRAGA 4. — Corespondentul A- 

gerpres E. Ionescu transmite î 
Ziarul „Rude Pravo" din 3 martie 
îșl informează pe larg cititorii des
pre hotărîrea pe care a adoptat-o 
ședința plenară a G.G. al P.C.R. Ia 
1 martie. Sub titlul „Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân despre rechemarea delegației 
sale de la Budapesta", ziarul rela
tează acea parte din hotărî re in 
care se arată că G.G. al P.C.R. a 
chemat partidele frățești să se ab
țină de la criticarea altor partide 
și că acordurile anterioare în acest 
sens au fost încălcate. După ce 
redă motivele pentru care C-G. al 
P.C.R. a hotărît să nu participe în 
continuare la întîlnirea de la Buda
pesta, „Rude Pravo", citînd hotărî
rea, se referă la faptul că o cons
fătuire a partidelor comuniste și 
muncitorești nu trebuie să fie un 
scop în sine. Ea poate să contribuie 
la normalizarea situației în mișca
rea comunistă și muncitorească din 
întreaga lume numai atunci cînd 
se va pomi la organizarea ei res- 
pectîndu-se relațiile dintre partide 
și se vor crea condiții pentru ca la 
pregătire să participe toate parti
dele comuniste pe baza drepturi
lor egale, într-un spirit democratic, 
dîndu-se posibilitate fiecărui par
tid să-și expună liber opiniile. 
In concluzia hotărîrii sale — scrie 
ziarul — G.G. al P.C.R. spune că 
dorește și mai departe să lupte 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
toate partidele, indiferen.t dacă ele 
participă sau nu la întîlnirea de 
Ia Budapesta, să se normalizeze 
relațiile din mișcarea comunistă 
și muncitorească, să se întărească 
unitatea și solidaritatea tuturor 
forțelor progresiste din lume, a 
întregului front antiimperialist, 
pentru victoria cauzei socialismu
lui, păcii și progresului.

Ziarul „Mlada Fronta" informea
ză pe larg despre cuprinsul hotări- 
rii plenarei C.C. al P.C.R. din 1 
martie redînd principalele teze 
care oglindesc poziția partidului 
nostru. Ziarul citează acea parte 
din hotărîre în care este sublinia
tă dorința P.C.R. de a face eforturi 
pentru dezvoltarea contactelor cu 
toate partidele frățești participante 
sau neparticipante la întîlnirea de 
la Budapesta. In acest spirit, 
P.C.R. va continua și pe mai depar
te, va dezvolta contactele, colabo
rarea prietenească și solidaritatea 
cu toate partidele comuniste, va 
lupta împreună cu ele pentru so
cialism și pace.

La documentele plenarei C.C. al 
P.C.R. se referă și alte ziare din ca
pitala cehoslovacă „Lidovo Demo
crație", „Svobodnoe Slovo", „Prace".

★
BELGRAD. — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite : 
In ziarul „Borba" din 3 martie a 
apărut o relatare intitulată „După 
plenara extraordinară a C.C. al

P.C.R.", „Mitinguri în întreaga Ro
mânie", „în întreaga țară la aceste 
întâlniri se acordă sprijin Comite
tului Central și hotărîrii privind 
părăsirea întâlnirii de la Buda
pesta".

Cu referire la hotărîrea plenarei 
extraordinare a C.C. se arată că do
cumentul conține fundamentarea 
atitudinii după cane s-a condus 
Partidul Comunist Român, partici- 
pînd la întrunirea de la Budapesta 
și motivele din cauza cărora a pă
răsit-o. Reproșul de bază constă în 
faptul că, după cum se relatează, 
nu au fost respectate înțelegerile și 
asigurările anterioare ca la întâl
nire să fie făcut un schimb liber și 
democratic de păreri asupra pregă
tirii consfătuirii internaționale șl 
ca nici un partid să nu fie obiectul 
atacurilor și condamnărilor.

In încheiere, ziarul scrie : Se a- 
preciază că partidul român va dez
volta și în continuare relații cu 
toate partidele frățești și va depune 
eforturi pentru normalizarea rela
țiilor din mișcarea comunistă și 
muncitorească și pentru întărirea 
solidarității cu toate forțele pro
gresiste și antiimperialiste.

Același ziar, în numărul său din 
4 martie, publică articolul intitulat 
„Comuniștii români se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toa
te partidele", subliniind că hotărî
rea Plenarei extraordinare a C.C. 
în legătură cu părăsirea întâlnirii 
de la Budapesta a obținut spriji
nul deplin al comuniștilor români 
și al oamenilor muncii, cu ocazia 
adunărilor din întreprinderi, insti
tuții și universități care s-au ținut 
în întreaga țară.

Sub titlul „P.C.R. nu se va ală
tura acțiunii care condamnă activi
tatea altor partide", ziarul „Poli- 
tika“ se referă, de asemenea, la ho
tărîrea recentei plenare a C.C. al 
P.C.R.

★
HAGA 4 (Agerpres). — în numă

rul din 2 martie, sub titlul „După 
înapoierea delegației, P.C.R. a dat 
publicității un comunicat cu pri
vire la întîlnirea consultativă de 
ia Budapesta", ziarul „De Waar- 
heid“, organ al P.C. din Olanda, 
publică ample extrase din comu
nicat, scoțînd în relief poziția 
P.C.R. cu privire la această întîl- 
nire. Ziarul arată că Partidul Co
munist Român este împotriva ori
cărei forme de presiune, discrimi
nare sau atacuri la adresa vreunui 
partid și este de părere că nu tre
buie întreprins nimic ce ar putea 
agrava și mai mult conflictele 
existente în mișcarea comunistă.

„De Waarheid" arată că mai mul
te delegații au protestat împotriva 
atacurilor aduse de delegația si
riană Partidului Comunist Român, 
însă conferința nu a dezaprobat a- 
ceste atacuri. Din acest motiv, de
legația română nu mai putea să 
participe la conferință.

VIENA 4. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite-: 
In relatările consacrate întîlnirii 
de la Budapesta, ziarul „Volks- 
stimme", organ al P.C. din Austria, 
scrie că la București a avut loc 
imediat după reîntoarcerea dele
gației române o ședință a G.C., în 
care a fost fundamentată și apro
bată activitatea delegației române. 
Intr-un comunicat larg asupra Ple
narei C.C. — scria ziarul — se a- 
rată că P.C.R. se pronunță și de 
acum înainte pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate partidele fră
țești, participante sau nu la întâl
nirea de la Budapesta, pentru nor
malizarea relațiilor în sînul miș
cării muncitorești, pentru consoli
darea unității sale, pentru conso
lidarea solidarității tuturor forțe
lor progresiste din lume, ale fron
tului antiimperialist tn ansamblu.

LUCRĂRILE MMI CONSULTATIVE 
DL LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Ea hotelul Gellert din Budapesta 
au continuat luni lucrările întîlni- 
rii consultative a partidelor comu
niste și muncitorești. Au luat cu
vîntul Arnoldo Ferretto Segura, 
membru în Comitetul Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Avan
garda Populară din Costa Rica, 
Abdallah Layachi, membru în Bi
roul Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Marocan, Claude Jones, vice
președinte al P.C. din Australia, 
Fuad Nassar, secretar.general al C.C. 
al P.C. din Iordania, Mohammed 
Harmel, membru în Comitetul Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Tunisia ; reprezentantul P.C. din

Reunion ; S. A. Dange, președintele 
Consiliului Național al P.C. din In
dia, Agostini Giacomini, membru 
al C.C. al P.C. din San Marino, 
David Knenin, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Izrael.

★

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a ofe
rit în seara de 3 martie o recepție 
în cinstea delegațiilor care partici
pă la întîlnirea consultativă de la 
Budapesta a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a rostit un toast.

SCRISOAREA ECHIPAJULUI 
NAVEI-SPION „PUEBLO“ 

ADRESATĂ PREȘEDINTELUI S.U.A.
PHENIAN 4 (Agerpres). — După 

cum anunță Agenția Centrală Tele
grafică Coreeană, întregul echipaj al 
navei spion „Pueblo", capturată de 
nave ale Armatei Populare Coreene 
în timp ce desfășura acțiuni ostile 
în apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene, a adresat o scrisoare deschisă 
președintelui Johnson, în care cere 
ca guvernul S.U.A. să recunoască 
deschis acțiunile sale și să ceară 
scuze în mod sincer guvernului R.P.D. 
Coreene, dînd asigurări că asemenea 
acțiuni nu se vor mai repeta.

In scrisoare se arată că nava a 
pătruns în apele teritoriale ale R.P.D. 
Coreene și timp de zece zile a cules 
informații în apele de coastă din a- 
propierea porturilor Chongjin, Song- 
jin, Mayang Do și Wonsan. Astfel, 
au fost culese diferite informații des
pre forțele navale, stabilindu-se am
plasarea posturilor de radar de-a 
lungul coastei. De asemenea, au fost 
detectate posturile de observație și

obiectivele militare amplasate în zona 
de coastă. „Noi am fost capturați în 
timp ce desfășuram acțiuni ostile 
în apropierea portului Wonsan în a- 
pele teritoriale ale R.P.D. Coreene la 
23 ianuarie 1968", se subliniază în 
scrisoare, menționîndu-se că ime
diat după capturare „noi am încercat 
să negăm scopul real al operațiunii 
și pătrunderea în apele teritoriale, 
dar documentele noastre aflate în 
posesia armatei populare coreene au 
dezvăluit țelul real al operațiunii na
vei spion, iar din jurnalul de bord 
și hărți s-a stabilit în mod sigur po
ziția navei".

„Repatrierea noastră, se subliniază 
în scrisoare, poate fi realizată numai 
dacă guvernul nostru recunoaște în 
mod deschis faptul că am pătruns în 
apele teritoriale ale R.P.D. Coreene 
și am comis acțiuni ostile și cere 
scuze în mod sincer pentru aceste 
acțiuni, dînd asigurări că ele nu se 
vor mai repeta".

Vietnamul 
eroic

(Urmare din pag. I)

Intr-o convorbire, primul ministru 
Fam Van Dong declară ferm că 
lupta pentru apărarea independen
ței și suveranității va fi continuată, 
dacă va fi nevoie încă cinci, zece, 
cincisprezece ani, oricîf, pină la 
triumful cauzei sfinte a poporului 
vietnamez. Greene s-a înfîlnif cu 
oameni din fabrici și din orezarii 
și a primit de fiecare dată același 
răspuns. Săteanul care prășește, cu 
arma la umăr, îi spune : „Ce 
le-am făcut noi americanilor ca să 
trimită bombardiere deasupra noas
tră ?’ O muncitoare dintr-o fabrică 
de țesături : „Istoria noastră este 
o luptă neîncetată pentru indepen
dență și nu o vom înceta atîta 
timp cît libertatea continuă să fie 
în primejdia". Aici nu există recru-. 
tare — afirmă Greene — toți sînt' 
voluntari, toată națiunea participa, 
cu toate resursele.

Un sat — ca multe altele — sa 
apără. Totul este bine organizat, 
fiecare își cunoaște locul. Atunci 
cînd apar avioanele, oamenii lasă 
uneltele și. pun mina pe arme, lată 
un avion prăbușindu-se.

Cu un maior american, căzut cu 
zece zile în urmă, a discutat Gre
ene, într-un spital vietnamez. Ră
nit în cădere, maiorul povestește 
că vietnamezii au avut o atitudine 
umană față da el, că l-au îngrijit 
bine. Aviatorul se întreabă ce 
caută el în Vietnam și își exprimă 
dorința de a vedea cît mai curind 
terminat acest război. Este convins 
că presiunea exercitată de opinia 
publică îi va obliga pe conducă
torii S.U.A. să înceteze războiul.

In fața unui spital bombardat, 
Greene discută cu dr. Han. Con
vorbirea este întreruptă de un nou 
bombardament. Bolnavii și răniții 
ie ascund în adăposturi.

O școală improvizată sub un șo
pron, la o margine de sat. Se pre
dă lecția de algebră. Sună sire
nele ; copiii se grăbesc spre șan
țuri. Adesea, fac drumul acesta de 
șapte-opt ori pe zi.

Poduri în reconstruire. Unul din 
ele, filmat de Greene, a fost bom
bardai de peste o sută de ori ; de 
fiecare dată însă a fost reparat. 
Pescarii ies la pescuit noaptea. In- 
tr-un sat oamenii ridică o casă 
nouă, în timp ce o tînără vietna
meză, dintre ramurile unui arbore 
înalt, scrutează cerul. „Este clar că 
acești oameni, gata să moară pen
tru țara lor — nu pot fi intimidați 
— spune în final autorul filmului. 
Și cînd un popor întreg a luat o 
asemenea hotărîre, ei nu poate ti 
îngenuncheat’.

M-am întîlnit cu sofii Greene, 
care mi-au vorbit despre reacțiile 
stirnite în Statele Unite de prezen
tarea filmului. O mare parte a 
presei americane a apreciat în 
mod deosebit calitățile filmului, 
considerîndu-l obiectiv și, mai 
ales, edificator. „Am plîns, am 
strigat, am aplaudat — declara de 
curind scriitoarea americană Jessi
ca Mitford. Acest film poate con
tribui la oprirea războiului. Cît mai 
mulfi americani ar trebui să-l va
dă. Profesorul Bruce Franklin, de 
la Universitatea Stanford, arăta că 
„prin forța sa, filmul-se adresează 
direct poporului american*. Ofi
cialitățile americane, declara Gre
ene, nu au privit cu ochi buni fil
mul, mai ales după ce au aflat că 
va fi transmis și la televiziune. In 
rîndurile tineretului, mai ales ale 
studenților, mi-a spus d-na Gre
ene, filmul a trezit un viu interes, 
ceea ce, fără îndoială, va deter
mina o întărire a acelei părți a 
opiniei publice americane, care, 
dezaprobînd războiul inuman și 
absurd din Vietnam, cere încetarea 
lui cît mai grabnică.

PREȘEDINTELE REPUBLICII
AR FI FOST ÎNLĂTURAT

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — Mica republică Panama 
cunoaște de cîteva zile o profun
dă criză politică care, potrivit a- 
precierilor agenției France Presse, 
amenință cu declanșarea unei lo
vituri de sfat în scopul înlăturării 
președintelui țării Marco Aurelio 
Robles sau al dizolvării Adunării 
Naționale și preluării' puterii de 
către armată, cu sau fără Robles.

Potrivit relatărilor transmise din 
Ciudad de Panama de corespon
denții agențiilor occidentale de 
presă, președintele și-a mutat bi
rourile la comandamentul gărzii 
naționale și a acceptat luni de
semnarea unui guvern nou, creat 
pe baze apolitice, pentru a îm
piedica agravarea situației.

In ochii observatorilor din Ciu
dad de Panama, criza actuală apare 
ca un conflict între dreapta (repre
zentată de partidele de opoziție) 
și centru, (în frunte cu Robles). O-

poziția acuză pe președintele pa
namez de „manevre anticonstitu
ționale" în scopul ds a asigura 
succesul' candidatului guvernamen
tal la alegerile prezidențiale de la 
12 martie. Robles a pierdut ma
joritatea în Adunarea Națională 
unde nu se mai bucură decît de 
sprijinul a 12 din cei 42 de depu- 
tafi.

Duminică tensiunea s-a agravat 
și mai mult, după ce simpatizanți 
ai opoziției au parcurs străzile ca
pitalei și au anunțat, ca un fapt 
împlinit, îndepărtarea președinte
lui Robles. Un post de radio din 
țara a difuzat această știre și a 
adăugat că vicepreședintele Max 
Delvalle a preluat funcțiile prezi
dențiale.

Adunarea Națională, convocată 
în sesiune extraordinară, urmează 
să dezbată învinuirile aduse de o- 
poziție președintelui Robles.

La Bruxelles a avut loc sîmbâtă o mare demonstrație de protest împotriva 
agresiunii americane în Vietnam. Tn urma intervenției poliției s-au produs 

incidente care s-au soldat cu răniți

Avertisment dat agresorilor
SAIGON 4 (Agerpres). — Agenția 

de presă „Eliberarea" a transmis o 
declarație a C.C. al F.N.E. care adre
sează un avertisment sever interven- 
ționiștilor americani și guvernului 
de la Saigon în legătură cu „per
secutarea și masacrarea patrioților 
sud-vietnamezi". Dacă imperialiștii 
americani și lacheii lor continuă să 
masacreze patrioții — se subliniază

în declarație — F.N.E. își rezervă 
dreptul să ia, măsuri adecvate față 
de soldații americani capturați de 
forțele armatei populare de elibe
rare. F.N.E. dă totdeauna dovadă de 
umanitate față de soldații americani 
capturați dar nu poate rămîne indi
ferent în fața masacrării sălbatice 
a patrioților vietnamezi.

Conferința internațională
1 »

a rezistenței europene
• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ȚARII NOASTRE

ROMA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, 'N. Pui cea, transmite : 
Timp de două zile la Roma s-au 
desfășurat lucrările Conferinței in
ternaționale a- rezistenței europene, 
la care au participat delegați re- 
prezentînd mișcările din rezistență 
și antifasciste din 21 de țări ale 
continentului nostru, precum și din 
Izrael. In cadrul conferinței, la 
care au participat cunoscuți oa
meni politici și de cultură italieni 
între care, Luigi Longo, secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, Mario Zagari, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei, deputați și sena
tori, au fost dezbătute aspecte pe 
marginea temei „Pericolele renaș
terii nazismului și fascismului 
pentru securitatea popoarelor noas
tre, pentru libertatea umană și 
pentru pace**.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor acad. Petre Constantinescu- 
Iași a exprimat solidaritatea luptă
torilor din rezistență, a întregului 
popor român cu mișcarea largă de 
rezistență a antifasciștilor din Eu

ropa împotriva renașterii nazis
mului și fascismului pe continen
tul european și a subliniat tot
odată, necesitatea creării în Europa 
și în lume a unui climat de înțe
legere și colaborare între toate sta
tele, care să garanteze securitatea 
popoarelor europene, a păcii.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a fost adoptat un apel în 
care se exprimă îngrijorarea în 
legătură cu activizarea elementelor 
neofasciste în Germania -occide 
tală și cu persecuțiile la care si 
supuse elementele democrate ș 
progresiste din Spania, Portugalia 
și Grecia. S-a trimis, totodată, o 
telegramă secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care se expri
mă sprijinul față de cererea de 
încetare a bombardamentelor ame
ricane împotriva teritoriului Repu
blicii Democrate Vietnam. Luni, o 
delegație a rezistenței europene, 
alcătuită din 10 persoane, printre 
care și acad. Petre Constantinescu- 
Iași, a fost primită de către pre
ședinții Camerei Deputaților și Se
natului din Italia.

agențiile de presă

transmit:
Președintele R.A.U., Gamal 

Abdel Nasser, a rostit un dis
curs cu prilejul unei reuniuni a Fe
derației Generale a Sindicatelor. Refe- 
rindu-se la demonstrațiile care au avut 
loc recent în» R.A.U., președintele Nas
ser a arătat că „elemente contrarevo
luționare au folosit aceste manifesta
ții" lansînd lozinci ce reclamau supri
marea Uniunii Socialiste Arabe, dizol
varea Adunării Naționale, lichidarea 
organizațiilor de tineret etc. Noi tre
buie să știm, a continuat Nasser, că 
reacțiunea și, în spatele ei, imperialis
mul, vor să profite de circumstanțele 
înfrângerii pentru a exploata poporul".

Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. a prezentat 
un protest guvernului S.U.A. 
în legătură cu noile acțiuni săvîrșite 
în noaptea de 28 spre 29 februarie 
împotriva Ambasadei sovietice din 
Washington.

Al cincilea „observator 
geofizic orbital”, — Ogo—5 
— a fost lansat ieri de la baza spa
țială Cape Kennedy, (statul Florida). 
Echipamentul științific de la bordul 
navei este de proveniență britanică, 
franceză și olandeză. „Ogo—5“ este 
destinat cercetării spațiului cosmic și 
influenței energiei solare asupra pă- 
mîntului.

Primul ministru al Maltei, 
Georg Borg Olivier, a sosit 
la Londra, unde urmează să aibă 
convorbiri cu reprezentanți ai guver

nului britanic referitoare la urmările 
economice ale retragerii trupelor en
gleze din această insulă.

Cunoscuta scriitoare și mi
litantă pe tărîm obștesc. Car
men Soler, a fost arestată de po
liția din capitala Paraguayului. Car
men Soler este cunoscută în America 
Latină prin declarațiile sale curajoase 
împotriva regimului dictatorului Stro- 
essner.

Plenara C.C. al P.C. 
din Venezuela

CARACAS 4 (Agerpres). — La 
sfîrșitul lunii februarie s-au des
fășurat, în ilegalitate, lucrările 
celei de-a i)-a Plenare a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Venezuela. Potrivit informați
ilor difuzate în capitala țării, ple
nara a analizat situația politică din 
Venezuela și a stabilit sarcinile 
pentru înfăptuirea unității mișcă
rii sindicale. A fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție politică în 
care se arată că Partidul Comunist 
consideră că în momentul de față 
principala sarcină constă în întă
rirea forțelor care se prorv#' ă 
pentru crearea unei conduceri uni
ce a mișcării progresiste antiimpe
rialiste din țară.

Plenara a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane.

La începutul săptămînii 
trecute, peste două milioa
ne și jum.ătate de munci
tori au luat parte la de
monstrațiile desfășurate în 
600 de orașe ale Japoniei. 
Ele au constituit preludiul 
tradiționalei „ofensive de 
primăvară", organizată în 
fiecare an de Confederația 
sindicatelor japoneze
(SOHYO). L-am întîlnit zi
lele trecute, la sediul 
SOHYO din capitala japo
neză, pe Akira Iwai, se
cretarul general al organi
zației, cu care am avut o 
convorbire.

Lupta oamenilor muncii 
In cadrul campaniei de 
primăvară — spune Akira 
Iwai — a început acum 13 
ani, în 1955. In acel an au 
participat la 'prima noastră 
campanie doar opt sindica
te ale muncitorilor din în
treprinderile industriale 
particulare, sindicate 
liote la SOHYO, 
700 000 de muncitori, 
am considerat-o drept un 
mare succes deoarece pen
tru întîia oară sindicatele 
muncitorilor din industrie 
participau în masă la o 
acțiune organizată. De a- 
tunci am avut o participa
re cu fiecare an mai mare. 
Sindicatelor afiliate la 
SOHYO, 
4 250 000 
alăturat 
angajați 
publice, 
poneze le interzic să facă 
grevă. Acest fapt, precum 
și cooperarea cu Uniunea 
sindicatelor independente, 
a dus la lărgirea campa
niei de primăvară și la 
sporirea eficienței luptei 
revendicative a oamenilor 
muncii japonezi.

Trebuie spus că în rîn- 
dul sindicatelor japoneze 
se manifestă și poziții di
ferite în legătură cu une
le aspecte ale mișcării re
vendicative. Noi ne stră
duim ca în cadrul ofensi
vei de primăvară să atra
gem toate forțele sindicale

pe o largă platformă de 
luptă. Acțiunile de anul a- 
cesta se vor desfășura, ca 
și cele precedente, sub 
semnul unității tuturor 
forțelor muncitorești.

In legătură cu obiective
le concrete ale acțiunilor 
revendicative din primăva
ra aceasta, secretarul ge
neral al SOHYO a decla
rat în continuare : •

In mod tradițional, ac

este deci introducerea a- 
cestor limite și eliminarea 
arbitrariului practicat acum 
de patroni. In ce privește 
majorarea salariilor, noi 
cerem, ținînd seama de pro
fiturile destul de mari ale 
companiilor, o creștere lu
nară a cîștigurilor cu 
10 000 de yeni (circa 27 
dolari). Anul trecut, am 
realizat o sporire în me
die a salariilor cu 8 la sli

de oameni ai muncii, o- 
fensiva de primăvară este 
un prilej pentru afirmarea 
opiniilor acestora și în 
principalele probleme po
litice interne și interna
ționale. Anul acesta, spune 
Akira Iwai, pe primul plan 
se va afla cererea pentru 
încetarea imediată a răz
boiului dus de S.U.A. în 
Vietnam. Ne pregătim, tot
odată, pentru o conferință
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in Japonia
Convorbire cu Akira IWAI,

secretar general al Confederației sindicatelor japoneze (SOHYO)

țiunile unite din cadrul o- 
fensivei constituie un mij
loc de luptă împotriva ca
pitalismului monopolist, 
care, prin concentrarea și 
centralizarea maximă a 
producției și capitalurilor, 
obține profituri uriașe, în 
vreme ce situația munci
torilor rămîne neschimba
tă. In Japonia nu avem 
un sistem prin care să se 
stabilească limita minimă 
de salarizare. Unul din o- 
biectivele noastre principa
le în această campanie

tă. Pentru anul acesta nu 
putem face pronosticuri. 
Trebuie să ne unim însă 
forțele pentru a determi
na monopolurile să satis
facă cererile noastre.

Alte obiective ale luptei 
din această campanie de 
primăvară sînt : stoparea 
creșterii prețurilor, stabili
rea unui sistem de asigu
rări sociale, lărgirea siste
mului de asistentă medi
cală, îmbunătățirea condi
țiilor de locuit.

Largă tribună a maselor

internațională a uniunilor 
sindicale din Asia de sud- 
est și Pacific, care va a- 
vea loc în curind. Scopul 
principal al conferinței va 
fi întărirea ■ solidarității 
sindicatelor din această 
regiune cu lupta eroică a 
poporului vietnamez.

Japonia însăși este con
fruntată cu o serie de pro
bleme a căror rezolvare 
devine tot mai stringentă. 
Se amplifică cererile pen
tru retrocedarea Okina- 
wei, fără armele și bazele

nucleare existente pe 
In același timp, în cursul 
acțiunilor noastre ne vom 
opune politicii de înarma
re și vom cere cu hotărîre 
păstrarea actualei constitu
ții de pace a Japoniei. Se
cretarul general al SOHYO 
s-a referit apoi la lupta 
sindicatelor japoneze pen
tru drepturi si libertăți de
mocratice, menționînd că 
unul din obiectivele im
portante îl constituie cîști- 
garea dreptului de grevă 
pentru toate categoriile de 
muncitori și angajați.

In continuarea discuției 
el s-a referit la formele și 
etapele principale ale ac
tualei ofensive de primă
vară. Cea mai importantă 
etapă a luptei revendicati
ve din această primăvară 
va avea loc în aprilie. U- 
nele uniuni sindicale vor 
continua lupta și în luna 
mai. In acest interval vor 
declara greve cele mai
multe dintre sindicatele 
din Japonia. De asemenea, 
vor fi organizate întruniri 
si manifestații cum au fost 
cele din ultima duminică a 
lunii februarie. Este în 
curs de desfășurare un 
mare marș, care a început 
la Naha, capitala Okina- 
tvel, și care se va încheia 
la 28 aprilie la Tokio. In 
drumul lor spre capitală, 
manifestanta trec prin mai 
multe prefecturi în 
țin adunări și publică 
luri către muncitori 
sprijinul satisfacerii 
vendicărilor maselor 
oameni ai muncii,
monstranții vor ajunge la 
Tokio în ziua cînd a fost 
semnat tratatul de la San 
Francisco, prin care Oki
nawa a fost trecută 
administrația 
prilej 
cererile hotărîte ale 
porului 
restabilirea 
suveranități 
insule.
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