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COMUNICATUL
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România 
cu privire la rezultatul alegerilor 
le deputați in consiliile populare
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România comu

nică :
La 2 martie 1969 au avut loc alegeri pentru 39 consilii 

populare județene, pentru Consiliul popular al municipiului 
București și pentru cele 8 sectoare ale acestuia, pentru 46 con-

silii populare municipale, 189 consilii populare orășenești și 
pentru 2 706 consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale jude
țene, a municipiului București, ale sectoarelor acestuia, munici
piilor, orașelor și comunelor, rezultatele alegerilor de deputați 
sînt următoarele :

CONSILIUL POPULAR
Numărul 
alegători

lor

Numărul voturilor 
exprimate

Voturi 
pentru eandidații 
Frontului Unității 

Socialiste
Voturi contra Voturi nule

Cifre 
absolute •/. Cifre 

absolute •/. Cifre 
absolute •/« Cifre 

absolute •/.

Consiliile populare jude
țene 12 368 429 12 363 677 99,96 12 327 577 99,71 33 618 0,27 2 482 0,02

Consiliul popular al mu
nicipiului București 1 207 087 1 206 858 99,98 1 200 800 99,50 5 063 0,42 995 0,08

Consiliile populare ale 
sectoarelor municipiu
lui București 1 113 567 1 113 217 99,97 1 103 911 99,16 8 012 0,72 1 294 0,12

Consiliile populare muni
cipale 3 039 396 3 037 996 99,95 3 019 437 99,39 17 056 0,56 1 503 0,05

Consiliile populare oră
șenești 1 642 099 1 641 267 99,94 1 634 460 99,58 6 429 0,39 378 0,03

Consiliile populare co
munale 8 295 565 8 292 681 99,97 8 251 875 99,50 38 607 0,47 2 199 0,03

----------------------,--------- .------

I

în total au fost aleși în consiliile populare 165 060 deputați 
care au candidat din partea Frontului Unității Socialiste. Dintre 
aceștia au fost aleși 7 818 deputați în consiliile populare jude
țene, 369 deputați în Consiliul popular al municipiului Bucu
rești, 7 358 deputați în consiliile populare municipale, 1 208 
deputați în consiliile populare ale sectoarelor municipiului 
București, 11 375 deputați în consiliile populare orășenești și 
136 932 deputați în consiliile populare comunale.

Nu au fost declarați aleși 6 candidați pentru consiliile

populare comunale, întrucît nu au întrunit cel puțin jumătate 
plus unu din totalul voturilor exprimate.

în 12 circumscripții electorale nu au avut loc alegeri : în 2 
circumscripții electorale comunale, din cauza retragerii candi
daturilor ; într-o circumscripție electorală județeană, 2 circum
scripții electorale municipale și în 7 circumscripții electorale 
comunale, din cauza decesului candidaților.

în circumscripțiile electorale rămase vacante vor avea loc 
noi alegeri în termenul prevăzut de art. 85 din Legea 
nr. 28/1966.

PENTRU CA METALUL SĂ FIE BINE GOSPODĂRIT

CONLUCRARE SUSȚINUTA
Intre metalurgie

Șl CONSTRUCȚIA DE MAȘINI!
Ca furnizoare de metal a economiei naționale, industria siderurgică își interferează activitatea cu aceea a industriei construcțiilor de mașini si., de aceea, colectivele din întreprinderile acestor două ramuri — fiecare în parte și printr-o strînsă colabo-

Ing. Ion BUCUR 
vicepreședinte al Comitetului 

de Stat al Planificării

tructorii de mașini, au fost nevoiți să recurgă destul de frecvent la fel de fel de soluții pentru procurarea anumitor semifabricate necesare realizării sarcinilor lor de plan imediate,
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Omul fafâ în fafâ 
cu el însuși...
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Criogenia 
explorează 

lumea frigului
(Continuare în pag. a III-a)

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 46 alineatul 2 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a 

celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 12 martie 1969, ora 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Imagine din Piatra Neamj (Foto : Gh. Vințilă)
A

Intîrzieri nemotivate
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89
Problemele deosebit de importante dezbătute la Conferința națională a cadrelor didactice privitoare la dezvoltarea cu precădere și modernizarea învățămîntului profesional și tehnic se află, în mod firesc, în centru) preocupărilor colectivelor didactice. Este studiată cu atenție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu rostită la Conferință, precum și documentele adoptate. Pornind de la realitățile concrete ale fiecărei școli, de la profilul fiecărei discipline de studiu, se încearcă găsirea modalităților și căilor celor mai directe și mai eficiente pentru asigurarea traducerii cu operativitate în viață a recomandărilor făcute în Conferință, a prevederilor Directivelor și Legii învățămîntului. în acest context este mult discutată și analizată problema determinării duratei optime de școlarizare — ca o condiție importantă a modernizării învățămîntului profesional. Am consemnat în cele ce urmează cîteva opinii ale cadrelor didactice și specialiștilor din producție.— Este bine cunoscută nevoia de muncitori calificați, buni cunoscători ai meseriei, ai tehnicii moderne — ne spunea ing. Panait Melisaratos, directorul general al Șantierului naval din Galați. Acesta este un fenomen firesc dacă ne gîndim la dezvoltarea impetuoasă a economiei noastre naționale, la ritmul dezvoltării unor importante ramuri industriale ca, de exemplu, construcția de mașini, chimia etc. Evident, satisfacerea cerințelor de cadre calificate ale acestor ramuri industriale, și nu numai ale lor, presupune o creștere corespunzătoare, concordată, a învățămîntului profesional și tehnic. înlăturarea cu toată hotărîrea a lipsurilor ce se mai manifestă în această privință. Această cerință a fost formulată cu claritate la Conferința națională a cadrelor didactice și îndeosebi în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.Imperativul fundamental pe care societatea noastră socialistă îl pune în fata școlii profesionale este tocmai acela de a răspunde, prin structura și conținutul ei, cerințelor complexe ale practicii, nevoilor actuale și de

profesionale
perspectivă ale diferitelor compartimente ale vieții economice și sociale, îndeplinirea acestui imperativ presupune, după părerea mea, stabilirea nu numai a unui plan bine chibzuit de școlarizare — pe ansamblul economiei, pe ramuri industriale, pe meserii — ci și pregătirea viitorilor

ancheta 
pedagogică

muncitori într-un timp rațional, care să tină seama de experiența și de necesitățile tării noastre, de normele omologate pe plan mondial.Referitor la durata studiilor profesionale, mai multi interlocutori ne-au semnalat diferite anomalii. Bunăoară, faptul că, uneori, pregătirea unei promoții de muncitori calificați într-o meserie oarecare depășește cu mult termenul de realizare a unui important obiectiv economic. că. în loc să „crească" o dată

cu construcția, noile cadre se formează într-un ritm mai lent. Tot astfel, nu se tine suficient seama de gradul de dificultate, de efort teoretic și practic pe . care-1 implică o . meserie sau alta, dintr-o ramură economică sau alta, atunci gînd se stabilește limita școlarizării. „Personal consider cu totul nefiresc ca viitorii sudori, de exemplu, să fie școlarizați timp de 3 ani. în timp ce pantru cazangii durata de studiu în școala profesională să fie de 2 ani — este de părere ing. Ion Fumaru, director adjunct la Grupul școlar „Grivita Roșie" din București. Prima meserie implică noțiuni și deprinderi mai puțin dificile de însușit decît cea de-a doua. în plus, unui tînăr cazangiu i se cere și o mai bună condiție fizică, mai multă maturitate de gîndire, de chibzuire a îndatoririlor sale de muncă, pe care
Anchetă realizată de : 
Florica DINULESCU, 
Radu APOSTOL, Nistor 
ȚUICU

(Continuare în pag. a IV-a)

Sensul unor controverse

rare între ele — trebuie să acționeze cu hotărîre pentru economisirea metalului și valorificarea Iui superioară. Aceasta este o cerință economică de stringentă actualitate, dacă ținem seama de cantitățile sporite de metal necesare economiei naționale în acest an — și ea a fost din nou subliniată cu putere Ia plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968.Incontestabil, în acest domeniu s_au înregistrat în ultimii ani progrese însemnate. Aș aminti, în acest sens, doar faptul că în industria constructoare de mașini consumul de metal pe 1 milion lei producție globală a scăzu» din anul 1965 pînă în prezent cu peste 15 la sută. Sarcina trasată de partid de a gospodări cît mai bine metalul, de a-i conferi o valoare maximă materializîndu-1 în mașini și utilaje de cea mai înaltă tehnicitate, continuă să se pună cu maximă acuitate și, de aceea, consider că evidențierea unor rezerve și posibilități existente în această privință nu poate fi decît utilă.Desigur, căile de urmat pentru a asigura o tot mai bună gospodărire și utilizare a metalului diferă în a- ceste două ramuri, în funcție de particularitățile specifice ale fiecăreia. în metalurgie, domeniu în care varietatea sortimentelor ce se pro

duc, deși destul de largă, nu satisface, totuși, cerințele beneficiarilor (obligați tocmai de imperativul valorificării superioare a metalului să utilizeze exclusiv tipodimensiunile optime de semifabricate) atenția trebuie îndreptată în primul rînd spre asimilarea în fabricație a unor noi mărci de mare valoare, cu caracteristici mecanice superioare. Dezvoltarea acestei ramuri trebuie să vizeze, ca atare, producerea în țară și acoperirea necesarului de benzi laminate la rece, table sili- cioase pentru industria electrotehnică, de tablă zincată și cositorită sau de diferite profile laminate economice din oțeluri de calități superioare.Spiritul de buni gospodari al meta- lurgiștilor este, îndeobște, bine cunoscut și apreciat. Fără a minimaliza ceea ce s-a făcut pozitiv, trebuie spus că în această ramură există o serie de aspecte negative în privința gospodăririi materiei prime despre care vorbim, aspecte peste care, după părerea noastră, se trece cu vederea cu prea multă ușurință, în 1968, bunăoară, procentul deșeurilor provenite din turnare a fost de 1,52 la sută, iar al rebuturilor — de 1,32 la sută. Ceea ce înseamnă că în timp ce beneficiarii, respectiv cons-
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AZI ÎNCEPE

FESTIVALUL „CERBUL DE AUR“
Astăzi începe la 

Brasov cea de-a 
doua ediție a Con
cursului si Festiva
lului international de 
muzică ușoară. Ma
nifestări închinate 
tîntecului. muzicii 
de bună calitate, 
vor aduce în prim 
olan măiestria unor 
vedete de talie in
ternațională. vor re
leva tinere talente, 
speranțe ale muzicii 
ușoare. Solii cînte- 
cului de pretutin
deni aduc prin ata
șul lor mesajul linei arte autentice, 
dorința de a răs- 
pîndi în lume cele 
mai frumoase si mai 
sincere sentimente. Si în același timp, 
vor lua cu ei la 
plecare rezonanta 
melosului românesc, 
cu amestecul său de

strălucire exuberan
tă și nostalgie, cu 
ritmuri pline de 
viată, cu tempouri 
legănate ca de ba
ladă.

Festivalul va fi 
așadar încă un pri
lej de afirmare a 
muzicii ușoare ro
mânești. La fel ca si în anul trecut, 
concurenta, avînd la 
dispoziție ..Caietul de 
80 de cîntece" 
culegere valoroasă a 
celor mai remarcabi
le creații de gen ale 
compozitorilor noștri 
— vor prezenta: 
alături de o lucrare 
din repertoriul uni
versal. cite o lucra
re românească. Du
pă cum se sție. nu
meroși dintre parti
cipanta la prima e- 
diție a „Cerbului de 
Aur" au inclus în

repertoriile lor cîn- 
tecele noastre, le-au 
difuzat, le-au făcut 
cunoscute, ca urma
re a. unei sincere a- 
precieri a calităților 
melodiilor româ
nești. Anul acesta, de 
asemenea, unii din
tre oaspeții „hors- 
concours" au anun
țat în programul lor 
și melodii românești 
pe care le vor pre
zenta în cadrul re
citalurilor.

Festivalul „Cerbul 
de Aur" s-a impus 
în lumea iubitorilor 
muzicii ușoare. A- 
ceastă afirmație se 
certifică prin numă
rul crescut al varti-

Smaranda OȚEANU

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

Deși au trecut multe zile de la declanșarea seismului care a bîntuit cancelariile occidentale, deși la ședința Consiliului ministerial al Pieței comune, care a avut loc luni și marți la Bruxelles, s-au depus eforturi deosebite pentru a se evita orice discuții atît asupra hotărîrii Franței de a-și suspenda participarea la U.E.O. cit și asupra așa-numitei „a- faceri Soames“, reverberațiile acestor două spectaculoase episoade continuă să se facă simțite.' Pe măsură ce apar noi comentarii, se conturează și mai bine cauzele și împrejurările care au provocat controversa franco-britanică, generatoare a acestui seism, se cîntăresc consecințele posibile. Considerîndu-se că periclitează serios raporturile normale dintre cele două țări, se apreciază că prin implicațiile sale, această criză a depășit cu mult cadrul bilateral, re- percutîndu-se asupra ansamblului relațiilor interoccidentale și a formelor lor instituționalizate — Uniunea Europei Occidentale. Piața comună, N.A.T.O. — creînd complicații suplimentare în calea proiectelor de „re- vitalizare" a alianței atlantice. Unii observatori au afirmat chiar că situația intervenită „s-ar putea dovedi evenimentul cel mai grav pe care Europa occidentală l-a cunoscut în ultimii 20 de ani". (Le Monde).Ce a determinat această stare de tensiune? Este.evident, și în această direcție converg majoritatea comentariilor, că dorința Marii Britanii de a forța accesul în Piața comună, care îi este refuzat de Franța, atîta timp cît nu-și va dovedi „vocația europeană", cu alte, cuvinte pînă nu se va desprinde de „relațiile speciale" care o leagă de S.U.A., a jucat un rol important. Unii observatori au afirmat că întrevăd elementele unui

plan tactic minuțios stabilit, înce- pînd cu propunerile de instituire a unor consultări politice obligatorii între țările membre ale U.E.O. — știindu-se de la bun început că Franța nu va fi de acord — și culminînd cu dezvăluirea declarațiilor atribuite generalului de Gaulle. Prin acest plan Anglia ar fi urmărit pe de o parte discreditarea Franței în ochii partenerilor săi din Piața comună și al altor state vest-europene — întrucît ideea „directoratului" care ar fi fost propus de președintele francez nu poate fi privită decît cu dezaprobare de majoritatea țărilor mici din Europa occidentală — iar pe de alta împiedicarea unei reapropieri, dorite de șeful noii administrații americane, între Paris și Washington și păstrarea stătutului de „aliat privilegiat" al S.U.A., prin demonstrarea fidelității britanice față de ideea atlantică.Criza nu poate fi însă circumscrisă numai la relațiile dintre cei doi parteneri ai fostei Antante cordiale, dat fiindcă intervin o serie de elemente suplimentare. Astfel, unele organe de presă, între care cotidianul britanic „Guardian", au afirmat că indiscrețiile provin în fapt din partea Bonn-ului. care a comunicat unor țări vest-europene sugestiile atribuite președintelui francez, încă înainte ca acestea să fi fost publicate în capitala britanică. Deci criza nu și-ar avea neapărat originea în rivalitatea franco-britanică ci, mal degrabă. în încercările Bonn-ului ca, învrăjbind Parisul cu Londra, să-șiRomulus CĂPLESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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DIVERS
Furtună
pe mareAcum cîteva zile. în timpul unei puternice furtuni marine. Cargoul „Petrila" a rămas în derivă la 60 de mile de țărm. Vasul avea cîrma imobilizată $1 motorul principal avariat. Dată fiind situația, trebuia să sa Intervină de urgentă, chiar 

în timpul furtunii. Au făcut-o, 
cu promptitudine. militarii. Luptînd din greu cu vîntul si valurile ridicate de marea dezlănțuită. remorcherul militar condus de căpitan-locotenent Costică Ciocoiu a reușit să a- ducă — după treizeci și șase 
de ore de eforturi — cargoul în radă. Atît vasul cît si încărcătura «cestuia sînt la adă
post.

viciile de drumuri și poduri, energetic, standarde și metrologie etc.), se în- tîmplă foarte rar ca el să aibă pregătirea de specialitate necesară înțelegerii în profunzime și susținerii punctului de vedere al specialiștilor. Astfel, în mod paradoxal, adesea competenta este treptat îngustată, pe măsura creșterii autorității. Organizarea direcției tehnice, locul în cadrul ei al serviciului de sistematizare creează, după cum confirmă realitatea, condiții ca nu o dată deciziile să fie luate chiar fără consultarea serviciului de sistematizare și arhitectură șl

Ca peștele?
Deși tăcuți de felul lor,_de 

data asta peștii... au vorbit. A- 
veau si motive. Peste 3 500 de 
confrați de-ai lor din păstrăvă- 
ria Lepșa, ocolul silvic Tulnici 
(Vrancea) au murit sufocați în 
urma înghețării apei din cana- 

de împrospătare. Vinovați 
tehnicianul Gheorghe Ma
si brigadierul Ion Grab- 

Necazul putea fi lesne pre-nic.
tntîmpinat dacă cei doi ar fi fă
cut grabnic copci. Dar nu le-au 
făcut. Și acum, s-au dus ei... 
pe copcă.

Fără fir, dar

automată. întreprin- construcții căi ferate cadrul Direcției reconstrucții a Minîste-
în municipiul Alba Iulia se află în construcție o centrală telefonică derea de Cluj, din nerale derului Căilor Ferate, trebuia să predea clădirea instalatorilor, la 31 decembrie 1963. Slaba a- provizionare pe șantier, mun- oa organizată... asa cum este organizată. au cauzat o întîr- ■ziere de cîteva luni; în lipsa convorbirilor automatizate, „telefonul fără fir" ne-a informat că dumnealui, constructorul, nu va lichida întîrzierea înainte de luna mai. E bine și-n mai. Mai devreme ar fi și mai și!

Măcar
visează ?

In noaptea de 30 noiembrie 
1968, autori cunoscuți (si reți
nuți) au furat dintr-un vagon 
de marfă, garat în stația C.F.R. 
Pietroaia (Dîmbovița) două lăzi 
studiau cu capacele tapisate, 
precum si două noptiere. Nu se 
Știe insă ale cui sînt. In ziua 
următoare (la cererea inspecto
ratului miliției județene) Direc
ția regională C.F.R. București a expediat o telegramă pentru 
identificarea vagonului „ușurat" 
?i a proprietarilor. Insă nici 
pînă azi nu s-a dat de urma 
păgubașilor. Dorm duși. Au pe 
ce. Le-a rămas sofaua.

Printre domeniile de mare însemnătate ale vieții sociale în care Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare învestește organele locale ale puterii de stat cu atribuții sporite se numără și activitatea de sistematizare, arhitectură și construcții. Este vorba de sectoare de o importanță majoră pentru dezvoltarea complexă si multilaterală — economică. social-culturală si e- dilitar-gospodărească — a județelor și localităților, sectoare cu un rol deosebit în înflorirea continuă a fiecărei unități administrativ- teritoriale. în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor patriei noastre. Larga 
autonomie de care dispun 
consiliile populare, crește
rea răspunderii acestora 
presupun o tot mai strînsă 
împletire a autorității cu 
competența în fiecare ra
mură, în fiecare speciali
tate. îmbinarea armonioasă a atributelor puterii executive cu cele ale unei temeinice cunoașteri a fenomenelor analizate asigură realismul, justețea deciziilor luate, transpunerea eficientă în viață a politicii profund științifice a partidului și statului nostru. Realizarea întocmai a unor asemenea principii în activitatea de sistematizare și arhitectură este, într-un a- numit sens, hotărîtoare pentru viitorul orașelor șl satelor tării, fiind vorba de o activitate de largă perspectivă, cu urmări a- deseori ireversibile.în prezent, domeniul a- mintit apare în structura organizatorică a consiliilor populare județene sub forma serviciului de sistematizare și arhitectură din cadrul direcției tehnice. După aproape un an de la înființarea lor, se poate afirma că, în formula actuală, se mențin serioase neajunsuri, piedici în buna desfășurare a activității. Se desprinde în primul rînd o neconcordanță vădită în
tre amploarea și însemnă
tatea atribuțiilor, pe de o 
parte, și poziția modestă, 
ca serviciu al unei direcții, 
în structura organizatorică. Urmarea imediată o constituie dificultatea de a a- trage în aceste munci cadre competente, calificate, cu o mare experiență pro- ---- -feșională, a căror prezență lizează 20 la sută din vo- este insistent solicitată de lumul total de proiectare obiectivele remarcabile ale sistematizării, arhitecturii și controlului construcțiilor. Iată deci o posibilă contradicție în procesul de organică îmbinare a două exigente fundamentale — autoritatea și competența.Chiar în acele cazuri cînd la serviciul menționat sînt încadrați oameni bine pregătiți, potriviți muncii pe care ar urma s-o desfășoare, situația se menține deoarece punctul de vedere, competent de data aceasta, al serviciului are de trecut cîteva trepte pentru a se afirma. El se face auzit în comitetul executiv al consiliului popular județean prin persoana vicepreședintelui de resort, căruia îi este transmis de directorul direcției tehnice. Or, directorul tehnic, avînd în subordine și alte re- soarte decît cel al sistematizării și arhitecturii (ser-

nemijlocită, pe linie de îndrumare tehnică de specialitate.Toate aceste neajunsuri fac ca, în lumina Legii de organizare și funcționare, în virtutea atribuțiilor sporite ce revin consiliilor populare, să fie necesară 
o reconsiderare a modului 
de cuprindere în structura 
organizatorică, la nivel ju
dețean, a resortului de sis
tematizare și arhitectură. Sîntem informați că în cadrul Comitetului pentru problemele administrației locale au fost elaborate propuneri privind îmbunătățirea activității în acest domeniu, propuneri care au

nu în chestiuni mărunte, ci în cele mai importante, în care priceperea, cunoștințele profesionale sînt de neînlocuit.Al doilea neajuns al actualei formule este faptul că resortul sistematizării și 
arhitecturii nu este inclus 
printre organele locale de 
specialitate ale administra
ției de stat. De aici rezultă o imprecizie a definirii a- tribuțiilor, o angajare curentă a serviciului în activități ce nu țin de profilul dat, o folosire nejudi- eioasă a capacității și calității cadrelor sale. Și mai rezultă lipsa unei coordo
nări și îndrumări sistema
tice și unitare, pe întreaga 
țară, din punct de vedere tehnic, a serviciilor de sistematizare și arhitectură, ca, de altfel, și a serviciilor de drumuri și poduri care au în grijă administrarea, întreținerea și modernizarea a aproximativ 85 la sută din totalul drumurilor, a organizațiilor de proiectare locale care rea-pe economie, sau al organizațiilor locale de execuție, cărora le revine un volum de 30 la sută din totalul lucrărilor de con- strucții-montaj efectuate în întreaga țară. Este un fapt evident că, referitor la sectoarele amintite, consiliile populare nu pot aClgura de- cît o conducere și o îndrumare organizatorică și administrativă, în vreme ce organele de specialitate corespunzătoare care își fășoară activitatea pe central, deși au unele cini de îndrumare și trol, nu sînt investite cu răspunderi clare de coordonare. Pe scurt, sprijinul primit de serviciile de sistematizare și arhitectură din partea Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare se înfățișează sporadic și pe căi ocolite. între ele ne- existînd

întrunit un larg sprijin din partea consiliilor populare județene și urmează să fie prezentate spre aprobare.„Una din principalele măsuri preconizate — ne-a declarat tovarășul ing. Ion 
Găvozdea, vicepreședinte al C.P.A.L. — se referă la organizarea direcțiilor de sistematizare, arhitectură și controlul construcțiilor ca organ de specialitate cu dublă subordonare. în acest fel, C.S.C.A.S. va avea posibilitatea să organizeze și să răspundă împreună cu consiliile populare de dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu, de activitatea de proiectare locală, de monumentele istorice, de controlul respectării disciplinei în construcții și a calității construcții-, lor, de generalizarea experienței bune din țară și de aplicarea la noi a celor mai înaintate realizări tehnice pe plan mondial. Prin îndrumarea tehnică de către C.S.C.A.S. și a organizațiilor locale de pro- iecțare, .acestTor de specialitate va putea asigura o dezvoltare unitară a întregii rețele, va coordona pe plan central formarea și repartizarea cadrelor cu pregătire medie și superioară, va îmbina judi

cios rezolvarea sarcinilor prezente cu satisfacerea necesităților de perspectivă, va putea efectua studiile, cercetările și experimentările necesare activității de sistematizare, proiectare și execuție. Sarcinile ce le au consiliile populare pe a- ceastă linie sînt atît de importante, încît realizarea lor nu poate fi scoasă de sub supravegherea permanentă a unui organ central de specialitate. Subordonarea proiectatelor direcții de sistematizare, arhitectură și controlul construcțiilor și față de C.S.C.A.S. o consider absolut necesară".într-adevăr, o asemenea măsură ar fi de natură să soluționeze în mod judicios ambele neajunsuri semnalate în prima parte a articolului de față. O direcție de specialitate reprezintă un nivel superior de răspundere și de autoritate în comparație cu actualul serviciu. Ea va face posibilă o mai convingătoare stimulare pentru cadrele de înaltă calificare și, implicit, o creștere a nivelului competenței acestui resort. Se înlătură astfel treptele intermediare, tinînd seama că un director — în raport de profilul județelor — poate să facă parte din comitetul executiv, unde să expună nemijlocit punctul de vedere al direcției pe care o conduce. Este de prisos să mai demonstrăm că directorul direcției de sistematizare, arhitectură și controlul construcțiilor va trebui să fie un cadru de specialitate, cu o vastă experiență profesională.Constituirea unui organ local de specialitate în acest resort mai are si avantajul îmbinării inițiativei și autonomiei locale cu îndrumarea tehnică, atît de necesară, de către Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, ceea ce reprezintă nu numai un spor de competentă, dai’ și un cîștig incontestabil în autoritate.După cîte am reținut din convorbirea cu reprezentantul conducerii C.P.A.L., stadiul înfăptuirii acestor propuneri este a- vansat. Lucru demn de a fi remarcat, întrucît propuneri în acest sens s-au mâi formulatv în ultimii ani, dar ele nu au fost sintetizate și finalizate pînă a- cum într-un cadru legislativ și organizatoric adec-

in orice anotimp Harghita ne primește ospitalieră, De ce tocmai Harghita ? Pentru că U- niunea județeană a cooperației de consum ne invită să-i cunoaștem locurile pitorești, să petrecem zile de neuitat. Vom fi bine primiți. Putem merge, bunăoară, pe traseul turistic O- dorhei—Miercurea Ciuc. La km 18 vom intra în pitoreasca cabană de la Homorod. Are cinci camere. Vom servi specialitatea casei: papricaș cu ciuperci și kiirtbskalăcs. La km 32. sîntem așteptați la cabana Chirui. Aici ne vom ospăta cu mămăliguță cu brînză de la stînile apropiate si cu rachiu de brad.Dacă vom pomi pe șoseaua Praid—Gheorghieni, la km 22, sîntem la cota 1400. Acolo sus, pe vîrful muntelui Bucin, de unde izvorăște Tîrnava Mică, poposim la cabana Bucin. Bună e specialitatea casei, papricașul de ciuperci și vinul de Jidvei.Frumoasele locuri ale Harghitei dispun și de alte agreabile unități de popas : restaurantul și barul de zi de la Cristuru Secuiesc, braseria din Sîn Martin, restaurantul și bufetul Praid. Oriunde vom poposi, vom fi bine primiți, bine serviți de lucrătorii cooperației de consum.

CĂSUȚE
DIN PREFABRICATE

DE LA
C.I.L. BACĂU

La Eforie Nord a început de curînd construcția unui mare și modem complex de căsuțe din prefabricate executate la Combinatul de industrializare a lemnului din Bacău. Realizate în- tr-un stil arhitectonic specific litoralului, acestea vor oferi oaspeților condiții bune de confort, instalații sanitare cu apă caldă și rece, restaurant, parcaje auto, locuri de agrement și distracții.Combinatul de industrializare a lemnului a pregătit, încă de anul-'trecut< producția de case- din prefabricate, în serie, destinate dotării mai multor complexe turistice și de odihnă și tratament din tara noastră.

La rece
ii a a

w TrunsilvuniuSe împlinesc două secole de la moartea lui Bod Pâter, remarcabil om de știință și de litere secui, reprezentant ilustru al culturii maghiare din Transilvania secolului al XVIII-lea. El a netezit drumul iluminismului care, reprezentat de corifeii Școlii Ardelene Gheorghe Șincai, Petru Maior. Samuil Micu, de cărturari maghiari ca Aranka Gyorgy și alții, a jucat un rol atît de important în dezvoltarea culturală a’ Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.în autobiografia sa, Bod Peter scria : „m-am născut în acea parte a 
Transilvaniei care privește spre 
Moldova. în comuna Cernatul de 
Sus, bogată în ogoare roditoare, în 
islazuri, pășuni, ape curgătoare și 
alte bogății ale naturii. în scaunul 
Chezdi, printre secui, la 22 februa
rie 1712". Era o epocă frămîntată în istoria Transilvaniei, după înăbușirea răscoalei de eliberare condusă de Francisc Răkoczi al II-lea, cînd se instaurase regimul dominație! habs- burgice, Imperiul habsburgic fiind în plină ascensiune militară spre sud- estul Europei.Bod se trăgea dlntr-o familie de mici nobili secui, care obținuse diploma de înnobilare în 1640 din partea principelui Transilvaniei, Gheorghe Răkoczi. El și-a început studiile în renumitul Colegiu Reformat din Aiud. La vîrsta de 17 ani, în 1729, Bod Pâter a fost numit învățător la Ban, dar cu sprijinul contesei Beth- len Kata încă în același an se înscrie la cursurile academice ale Colegiului din Aiud. în 1740 obține o bursă pentru universitatea din Ley- da, unde urmează cursurile de teologie. drept, istorie, filozofie și științele naturii, fiind deosebit de apreciat pentru sîrguința și capacitatea sa în dispute științifice. Din 1743 și pînă la sfîrșitul vieții sale (în martie 1769) a funcționat ca preot întîl în Hoghiz, apoi în comuna Ighiu.Bod Peter a desfășurat o vastă activitate literară și de cercetare a istoriei Transilvaniei, a purtat o largă corespondență cu cărturari din țară și din străinătate. La moartea sa lasă o moștenire bogată, care consta din 15 cărți publicate, unele cu- noscînd mai multe ediții, un număr mare de cărți manuscrise, dintre care 7 au fost publicate ulterior, și o frumoasă bibliotecă ce număra aproape 900 de volume de cărți șl 57 manuscrise valoroase. Printre operele sale domină cantitativ cele de istorie e- clesiastică, dar a scris și cărți de o deosebită valoare istorico-științifică. A completat și a editat la Sibiu în 1767 dicționarul latin-maghiar și ma- ghiaro-germano-latin al lui Păris Pâpai Ferenc, în două volume , masive, a scris o frumoasă monografie despre activitatea vestitului tipograf maghiar din Transilvania, Tdtfalusi Kis Miklâs.Principala operă a lui Bod Păter, prin care el s-a făcut cunoscut și foarte apreciat, a fost lucrarea „Magyar Athenas" (Atena maghiară sau Istoria oamenilor învățați care au

Ungaria). La fost publica- lucrat, după , timp detrăit în Transilvania și această operă, care a 1 tă la Sibiu în 1766, asingur,Aceasta a fost pri- a scriitorilor ma

200 DE ANIDE LA MOARTEALUI BOD PETER

Acum aproape un an. la blo- 
eul din Bd. Republicii nr. 1 Timisoara au început lucrările pentru introducerea încălzirii centrale. Initial, s-a lucrat cu foc. In apartamente s-au spart plafoanele si s-au introdus caloriferele. Treptat însă, focul (se vede că era de paie l) s-a stins. Asa se face că nici pînă în prezent nu s-a realizat racordul la conducta de termofica- re. Ba mai mult, instalatorii au plecat lăsînd sparte ziduri, tavane si dușumele. Sperînd, totuși. că se va face căldură, cetățenii au omis să se aprovizioneze cu combustibil. Apelurile repetate au fost primite în nota sezonului: cu răceală. Să nu te-apuce căldurile 7
44

Să vezi si să nu crezi t preajma Anului Nou. întreprinderea de legume si fructe-Bucu- rești s-a aprovizionat cu brazi pentru pomul de iarnă. A fă- cut-o cu atîta rîvnă. încît. deși sărbătorile au trecut de mult, în diversa depozite au rămas 44 000 de brazi. Soarta brazilor a fost hotărîtă. Vor fi transformați în... araci. Soluție bine gîndită. Nesocotința în stabilirea cerințelor pieței merită.
CT I. 
„Scînteii'

într-adevăr, cîțiva araci...
Rubrics redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

cum mărturisea douăzeci de ani. ma enciclopedie ghiari în special din secolele XVI— XVII. El a folosit ca model operele asemănătoare străine de largă circulație europeană. Conținînd o bogată informație, lucrarea nu și-a pierdut valoarea nici azi. A mai scris și o operă istoriografică „De scriptori- bus rerum Transylvanicarum", în care a strîns informații de mare interes despre cronicarii și istoricii Transilvaniei, care însă a rămas în manuscris.Bod Peter era preocupat de gîndul de a întocmi o vastă descriere a Transilvaniei, care urma să cuprindă aspecte istorice, geografice, demografice, culturale, etnografice, confesionale, adunate cu cea mai mare migală. El nu și-a putut realiza în întregime a- cest plan, dar este ■ important să subliniem că a început prin a limba era re mânii neni, „Brevis Valachornm Transylvaniam in- colentium Histo- ria“. Lucrarea, rămasă în manuscris, 
a fost litografiată, în 1890, Ia Cluj.. A întreprins această o- peră, după cum mărturisește însuși, deoarece „s-a scris puțin pînă acum 
despre români" și pentru că „isto
ria lor a fost neglijată". In primul volum ne oferă o istorie generală a românilor, ocupîndu-se de credința, cultura și obiceiurile lor; volumul II, consacrat relațiilor dintre români și bisericile catolică și reformată, conține o amplă și foarte documentată relatare a politj'li curții de la Viena de convertiA .a catolicism a românilor ortodocși din Transilvania și a frămîntărilor pe care le-a provocat această politică în rîndurile populației românești. Informațiile despre evenimentele la care Bod Peter a fost martor ocular au o valoare documentară de netăgăduit. Aprecierea de care s-a bucurat lucrarea rezultă și din faptul că personalități române din Transilvania aa Timotei Cipariu șl Vincențiu Babeș au copiat-o cu mîna lor pentru a putea fi cunoscută și răspîndită printre cărturarii români. La sfîrși- tul secolului trecut, Vincențiu Babeș a organizat litografierea ei în 25 de exemplare, pe care le-a predat principalelor organizații culturale ale românilor din Transilvania — Astra, Asociația Culturală din Blaj etc., precum și Bibliotecii Academiei Române din București și Bibliotecii universitare din Iași.Bod Peter a desfășurat o vie activitate pentru răspîndirea culturii în popor, a militat pentru înființarea unei societăți academice, după modalul societăților științifice din alte țări, ceea ce i-a atras persecuțiile curții de la Viena.Prin opera sa științifică și literară, Bod Peter a adus o valoroasă contribuție la îmbogățirea tezaurul- de valori spirituale, create de poporul român și de naționalitățile conlocuitoare din patria noastră. Toate acestea ne fac să evocăm cu stimă și recunoștință personalitatea acestui eminent cărturar.

redacta în latină o lu- despre ro- transilvă- intitulată :

Dr. Ludovic DEM6NY

Arh. Gh. SASĂRMAN

o legătură directă,

în timp ce în Capitală 
viscolele și gerurile 
făceau tot mai simțită 
prezența iernii, în se
rele și laboratoarele 
Grădinii Botanice din 
Capitală plantele se 
dezvoltă la tempera
turile meleagurilor 
bîntuite de călduri 
tropicale. Aici, în con
diții climaterice ase
mănătoare cu cele în 
care se dezvoltă natu
ral, cresc minunatele 
orhidee, lămîi, manda
rini, portocali, banani 

si multe altele

Zilele acestea au Ioc adunările generale ale cooperativelor meșteșugărești. prilej de trecere în revistă a activității depuse în anul ce a trecut si de dezbatere a problemelor legate de îmbunătățirea continuă a deservirii populației — sarcina principală a cooperației meșteșugărești.Am participat nu de mult la una din aceste adunări — aceea a cooperativei „Sporul" din Capitală. Ea a oglindit, la proporțiile respective, aspectele caracteristice acestei vaste rețele de unități a căror menire este deservirea cît mai bună a populației. Cei peste 2 000 de cooperatori din 76 de unități ale cooperativei amintite au depus în anul care a trecut eforturi însemnate pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite clientelei prin folosirea cu simț gospodăresc a resurselor de care dispun, prin ridicarea calificării meseriașilor și stimularea inițiativei lor creatoare : multe centre și-au schimbat în bine înfățișarea. multe ateliere au fost înzestrate cu utilaje noi. mai productive și mai moderne. Consecința firească a acestor eforturi se poate concretiza într-o cifră : valoarea producției marfă a cooperativei s-a ridicat. în 1968. la 135 337 000 lei, din care circa 60 la sută provin din încasările unităților de deservire.Bilanțul anului ce a trecut are pentru membrii cooperativei „Sporul" si o valoare de simbol : în a- cest an se împlinesc două decenii de la întemeierea cooperativei, perioadă în care activitatea colectivului a cunoscut o dezvoltare mereu ascendentă. Iată și cîteva cifre care ilustrează grăitor această afirmație : producția anului 1949 se îndeplinește. în condițiile actuale, doar în două săptămîni: volumul realizărilor din 1968 reprezintă o creștere de 30 de ori față de cel din anul înființării. în prezent. în fiecare minut. în atelierele cooperativei se produce un costum.Deși realizările înregistrate sînt. cum se vede, demne de toată atenția. participantii la adunarea generală nu au ocolit „punctele nevralgice" ale activității lor. Ele au fost viu comentat^ căutîndu-se soluții

pentru o operativă înlăturare. Paralel cu constatarea unei sensibile creșteri a valorii producției, s-a observat o eficiență economică încă scăzută : cheltuielile efectuate pentru o mie de lei marfă se ridică la 916 lei. Așa cum remarca tovarășul Nicolae 
Spînu, secretar al comitetului de partid al sectorului 4. aceste cheltuieli sînt mai ridicate decît într-o întreprindere industrială care are utilaje grele de amortizat. Ce a- nume stă în calea reducerii acestei

simplificare a aparatului administrativ ni s-a părut. în aceste condiții, judicioasă si pe deplin realizabilă. (Am adăuga că această observație este valabilă pentru cele mai multe dintre cooperativele meșteșugărești. întrucît se manifestă încă tendința de a se cultiva în relațiile dintre centrala cooperativei si unitățile productive mai mult decît ar fi necesar formele scriptice, hîrtiile. circularele).Un alt aspect îndelung dezbătut

lan, președintele Uniunii cooperativelor meșteșugărești din municipiul București, în ramura confecții, încălțăminte, prestări de servicii mai sînt încă serioase deficiențe și în ce privește calitatea lu
crului. precum si corectitudinea, po
litețea față de clienți. „De aceea, spunea dînsul. o dată cu sancționarea severă a celor vinovați de astfel de încălcări, care nu ajută la creșterea prestigiului cooperativei, trebuie intensificată munca educa-

Dezbateri constructive
în cooperativele 
meșteșugărești

9 9 W1 9

sume 7 O primă cauză : cadrele cele mai calificate — meșterii — sînt folosiți într-o mare măsură. în treburi de birou, care n-au de-a face direct cu meseria lor. în cele 76 de unități ale cooperativei există 182 de gestiuni. Deci, 182 de gestionari care sînt, de regulă, meșteri. îndeplinirea tuturor formalităților curente de tinere a gestiunii, deplasările numeroase la sediul cooperativei răpesc timp prețios, sustrag importante forte de la activitatea productivă a unităților. Propunerea de studierea posibilităților de reducere a compartimentului financiar-contabil. de

și comentat în adunare, se referă la termenele necesare confecționării unui costum, acesta depășind, uneori, o lună, deși, așa cum afirmă chiar meșterii cooperativei, sînt posibilități pentru ca un costum să fie confecționat în 10—15 zile. Amînările, întîrzierile. lucrul de mîntuială au dus. în 1968. la primirea a peste 60 de reclamatii din partea cetățenilor. Cît de întemeiate au fost reiese din faptul că, în 35 de cazuri. confecțiile au fost atît de nereușite încît s-a imputat celor vi- novați valoarea materialului greșit confecționat.După cum remarca tov. Gh. Bă-

tivă în rîndul cooperatorilor, pentru creșterea spiritului de răspundere și a conștiinței profesionale a tuturor lucrătorilor și înlăturarea mentalităților incompatibile cu climatul responsabil în care trebuie să-si desfășoare activitatea orice unitate a cooperației meșteșugărești. Aceasta cu atît mai mult cu cît nerespectarea muncii colectivului, absențele nemotivate și întîrzierile au adus serioase prejudicii venitului cooperativei. Cele 1 776 zile-om absență, valorificate în producție, ar fi reprezentat circa 380 000 lei.în dezbaterile adunării, un loc Important l-au ocupat problemele

calificării tinerilor. Dezvoltarea activității cooperativei a determinat ca în anul care a trecut să fie încadrați în unități 85 de absolvenți ai școlii profesionale, iar 300 de ucenici se califică la locul de muncă. în ce privește nivelul de cunoștințe al absolvenților școlii profesionale, șefii de unități sînt de părere că este nejustificat de scăzut. După trei ani de școlarizare — spuneau ei — este de necrezut că un absolvent nu cunoaște operații elementare în meserie. Acest aspect semnalat de către mai multi vorbitori merită toată atentia, im- punînd un sprijin mai consistent tinerilor încadrați în unități după absolvirea școlilor profesionale.Desigur — așa cum se arăta în adunare — factorul subiectiv joacă un rol însemnat în organizarea bu
nei deserviri a populației. Sînt însă si anumiți factori obiectivi, deloc neglijabili, care pot avea influentă asupra mersului treburilor. Astfel, s-a vorbit pe drept cuvînt despre deficiențele în aprovizionare, arătîn- du-se că în plină vară, unităților le-au fost trimise cantităti masive de stofă pentru paltoane, iar în toiul iernii țesături subțiri, că procurarea unor materiale auxiliare — căptușeli, nasturi, catarame etc. — este încă dificilă deși în magazine există si chiar de calitate superioară. Aceste greutăți, sublinia darea de seamă ca si multi participant! la discuții, nu sînt deloc noi. De aceea, criticile adresate uniunii de ramură, care nu a găsit modalități eficiente de rezolvare c unei asemenea probleme importante, ni se par pe deplin justificate.în încheiere, adunarea generală a adoptat un bogat și concret plan de măsuri, s-au luat angajamente mobilizatoare, răspunzîndu-se prin ele chemării la întrecere lansate în cadrul Conferinței de partid a municipiului București, precum si linei chemări, mai recente, a cooperativei „Avîntul îmbrăcămintei".

Rodica ȘERBAN

Noi centrale 
telefonice 
automatePentru acest an. Ministerul 

Poștelor si Telecomunicațiilor a 
aprobat darea în funcțiune a 
unor centrale telefonice auto
mate în localitățile Alba Iulia, 
Rîmnicu Sărat, Brad și Slo
bozia. Aceasta va permite rea
lizarea unor legături rapide în
tre abonații din localitățile res
pective. Datorită faptului că 
noile centrale vor fi conectate 
la semiautomatul telefonic in
ternațional se vor putea obți
ne. într-un timp mult mai scurt 
Si condiții mai bune de audi
ție. convorbiri cu abonații âfe» 
numeroase orașe europene.

Lucrările de montaj și re
glare a echipamentului tehnic, 
furnizat în cea mai mare parte 
de uzinele electrotehnice din 
țară, revin specialiștilor cunos
cutei întreprinderi „Telecon- 
structia".

Spre 
Postav aru, 

cu 7 m 
pe secundăLa Poiana Brașov se construiește un teleferic cu cabine, destinat transportului turiștilor pe Postăvarii, la o altitudine de peste 1 600 m. Acest teleferic, echipat cu cele mai moderne instalații de comandă si siguranță, se va deplasa cu o viteză de 7 m pe secundă. Confortabilele sale cabine vor a- vea o capacitate de 40 de locuri fiecare. Linia cablului, susținută de un singur pilon amplasat la mijlocul versantului, va fi condusă la înălțimea necesară în asa fel încît pasagerii din cabine să aibă un larg cîmp de vizibilitate asupra întregului peisaj al Tarii Bîrsei. Telefericul urmează a fi terminat în cursul acestui an.
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ÎN INDUSTRIA PETROLULUI

DE CE TRENEAZĂ
REACTIVAREA

de oțeluri

UTILAJELOR NEFOLOSITE?
Pe rampe amenajate, dar mai a- les pe pămîntul gol. mustind de apă. într-o incintă împrejmuită cu sîrmă de la marginea comunei Băi- culești. județul Argeș, se găsesc într-o stare ce lasă de dorit suban- samble de instalații de foraj, motoare. grupuri electrogene, prevenitoare de erupție, diverse alte utilaje și echipamente pe'-ntru industria petrolieră.— De cînd sînt aduse motoarele termice ? — îl întrebăm pe șeful depozitului. Teodor Ștefănescu.— Din cele 10 bucăți pe care le vedeți aici, unul este din celelalte de anul trecut.— Aceste pene automate noi!— Ele stau nefolosite multi ani. Am auzit că nu ar rezultate. Din fabrică au fost duse direct în depozit...O evaluare sumară arată că depozitul amintit, precum si în alte locuri, Trustul de foraj Pitești are utilaje mefolosite în' valoare de 25 milioane lei. Este drept. — după cum ni s-a spus — unele vor fi luate si duse la sondele noi. în fo- raj. Dar altele vor rămîne în con- t mare pe loc pînă li se va găsi utuizarea cuvenită, la reparat sau vor nibile. La Direcția tică. din Ministerul flăm că pe întreaga inventariate, la sfîrșitul anului trecut, utilaje nefolosite în valoare de peste 288 milioane lei. O sumă e- chivalentă cu fixe necesare mijlocii spre a-si desfășura activitatea productivă. Cum s-a ajuns la imobilizarea acestor importante fonduri și, mai ales, ce se întreprinde pentru introducerea lor în circuitul economic ?— în aprecierea acestei situații, trebuie avut în vedere specificul industriei petroliere, ca si anumite e- lemente calitative noi care au intervenit î*n structura lucrărilor. în metodele de forai aplicate. — ne-a spus tov. ing. Constantin Mihăilescu, directorul direcției amintite. în u- nitătile de foraj — sector în care se află aproape două treimi din u- tilajele nefolosite— au rămas . disponibile din acest motiv instalații de foraj, turbine, motoare termice, în afară de aceasta, au crescut sen-, sibil vitezele de avansare, același volum de metri forați putînd fi realizat cu un număr mai mic de instalații.O.bșervația corespunde realității. Ar ; -ai fi de adăugat că. în urma acțiunii de organizare științifică a producției si a muncii. în schele, întreprinderi de forai si rafinării au fost găsite soluții mai avantajoase pentru organizarea unor parcuri de separatoare, baterii de cazane de abur, stații de pompe, depozite de produse și materiale. Ca urmare, nu a mai fost (nevoie de o serie de mijloace fixe, care au îngroșat volumul celor neutilizate. în lumina indicațiilor conducerii de partid și de stat, anul trecut, ministerul a stabilit un program amplu de măsuri vizînd diminuarea pe diferite căi a stocului de utilaje nefolosite, între altele, s-a organizat redistribuirea utilajelor între unitățile ministerului. s-a cerut întreprilnderilor să reanalizeze planurile de investiții si să elimine solicitările de u- tilaje noi cu caracteristici asemănătoare celor disponibile, iar institutele de proiectări departamentale au primit sarcina ca la lucrările noi să prevadă utilizarea cît mai multor utilaje disponibile. Pe baza a- cestor măsuri, din luna iunie și pînă în decembrie anul trecut s-au valorificat — prin puneri în funcțiune, transfer si casare — utilaje și instalații în valoare de 234 milioane Iei. Cu toate acestea, valoarea utilajelor nefolosite se menține încă ridicată în această ramură, deoarece pe parcurs au fost identificate numeroase alte mijloace fixe fără utilizare, ceea ce obligă la o intervenție și mai hotărîtă pentru reactivarea lor.— Pentru noi. problema este de cea mai mare actualitate — ne spunea tov. Vasile Voicu, inginer-șef adjunct al întreprinderii de foraj Ploiești. Avem disponibile în prezent cîteva instalații de foraj si alte utilaje în valoare de 24 milioane lei. al căror amortisment se ridică în acest an la aproape 4 milioane lei. sumă cu care se încarcă inutil nretul de cost.Din discuția cu inginerul-șef adjunct al întreprinderii ploieștene. am retinut că se impune o mai mare operativitate din partea unităților petroliere, ea si a direcțiilor generale din minister. în găsirea de noi posibilități de redistribuire a utilajelor. La această întreprindere s-a analizat cu cîteva luni în urmă activitatea de transporturi. Studiul respectiv a semnalat că în secții se află numeroase automacarale, tractoare și buldozere defecte, care stau nefolosite la sonde sau în garaje (un sondaj făcut în luna ianuarie a. c. arată că numărul a- cestor mijloace de transport neutilizate se ridică la 22 și au o valoare de aproape 2 milioane lei). Cei care au elaborat studiul se întrebau — si Pe bună dreptate : „Dacă aceste mijloace pot sta degeaba. fără să se resimtă în procesul de producție. înseamnă că nu sînt utile si. Prin urmare, ne putem dispensa de ele". Concluzie logică. urmată de propuneri, de măsuri corespunzătoare, dar netraduse încă în viață de comitetul de direcție al întreprinderii.— în cadrul trustului nostru, diferite utilaje și echipamente Inu se află în funcțiune, ci sînt tinute pentru înlocuirea celor care se defectează la sonde sau sînt în reparații mijlocii si capitale — ne releva ing. Dumitru Bădescu, mecanic-șef al Trustului de foraj Pitești. Numărul acestor utilaje, — denumite de

1967. iarpar a fide mai da a-în

vor fi trimise fi date dispo- mecano-energe- Petrolului. a- ramură au fost
mărimea fondurilor unei întreprinderi

,,rocadă" — ar putea scădea cu mult dacă reparația lor s-ar efectua în- tr-un timp mai scurt, prin asigurarea operativă cu piesele de schimb necesare.O scurtă vizită la întreprinderea de transporturi, ateliere si bază tu- bulară Bascov. apartinînd trustului piteștean. este edificatoare în acest sens. într-unul din atelierele întreprinderii. în care se efectuează reparații mijlocii, stau imobilizate de aproape o jumătate de an mai multe motoare care așteaptă să fie reparate. Cauza : lipsesc arborii cotiți, cuzineții și alte piese de uzură. „Peste 40 de motoare similare se află la Uzina mecanică Poiana-
ancheta economică

Cîmpina șî nu pot fi reparate capital dihr același motiv" — precizează ing. Constantin Mihăilescu. îl întrebăm: Ați solicitat piesele respective uzinelor constructoare de mașini furnizoare ?— Nu numai că au fost comandate. dar s-au făcut multe intervenții pentru obținerea lor. Solicitările direcției noastre si ale întreprinderilor au rămas. în cea mai mare parte, fără un răspuns pozitiv.Este cu totul nefiresc ca utilaje în care statul a investit zeci de milioane de lei să stea nefolosite din cauza unor piese valorînd cî- teva mii sau zeci de mii de lei. Pentru înlăturarea acestei situații este absolut necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să răspundă cu mai multă promptitudine solicitărilor de piese de schimb ale beneficiarilor di'n industria petrolieră. Este de altfel o obligație esențială a oricărui constructor de mașini si u- tilaje, de a asigura, pe tot timpul funcționării acestora, reperele de înlocuire a pieselor uzate. O atare îndatorire ar trebui stipulată încă de la încheierea contractelor pentru instalațiile si utilajele hpi. că "fiind de mare importantă, pentru utilizarea cu-indici superiori a . capacității mijloacelor fixe.Spuneam mai înainte că. pentru diminuarea stocurilor de utilaje ne- folosite. ministerul a indicat în mod expres conducerilor unităților să re-

analizeze planurile de achiziționare de utilaje și instalații moi. pentru a nu se mai procura utilaje de tipul celor existente si nefolosite. Această măsură a dat rezultate, dar nu în toate cazurile. Tov. Sandu descu, Băncii poziție pentru nurile trolieră. respinse la finanțare, deoarece aceste utilaje, fie că nu-și dovedesc necesitatea în unitățile respective, fie că se află disponibile în alte întreprinderi. Valoarea acestor mijloace fixe respinse la finanțare se ridică, de la începutul anului în curs, la peste 20 mili- oane lei. întreprinderea de foraj Ploiești, bunăoară, prevăzuse în planul de investiții pe 1969 fonduri pentru procurarea a trei tractoare pe senile, opt motoare Diesel. două grupuri electrogene etc., utilaje disponibile în alte unităti din această ramură.Chiar și numai aceste exemple demonstrează necesitatea fundamentării riguroase a planurilor de investiții ale întreprinderilor, care trebuie să pornească atît de la examinarea rezervelor de creștere a indicilor de utilizare a mijloacelor fixe existente, cît și de la cunoașterea exactă a disponibilităților de instalații și utilaje în alte unităti industriale. Și nu numai în unităti din aceeași ramură, ci chiar si din alte sectoare. în acest sens fiind foarte utilă o informare operativă asupra utilajelor disponibile.Utilizarea completă a capacităților de producție, a mașinilor si instalațiilor existente constituie o premisă esențială pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor pe 1969. Această sarcină a fost subliniată cu putere la planara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut. Tocmai de aceea se cer luate măsuri și mai hotărîte pentru a impulsiona folosirea eficace a fondurilor fixe de care dispune industria noastră petrolieră, pentru a asigura reintroducerea în circuitul economic a mașinilor și utilajelor nefolosite. O asemenea intervenție energetică este impusă de interesele majore ale fiecărei întreprinderi, ale întregii economii- naționale, de însăși cerința amplificării pe toate căile a eficientei activității e- conomice a unităților din această ramură.
Ing. Nicolae PANTIUE

Bă- șef de serviciu în centrala de Investiții, ne-a pus la dis- o întreagă listă de investiții noi utilaje prevăzute în pla- unităților dim industria pe-

Preocupați de diversificarea și îmbunătățirea calității otelurilor. specialiștii Institutului de cercetări metalurgice au elaborat noi tipuri de asemenea materiale.Prin adăugarea la otelul carbon de calitate a unor cantități de bor, bronz, nichel s-a realizat un produs cu calități speciale destinat construirii unor piese de mare rezistență, cum este biela motor pentru tractoare. Prin folosirea lui se realizează anual economii de circa 300 000 lei. Anul acesta urmează să fie livrate primele cantități mari din acest material pentru uzinele constructoare de tractoare.De asemenea, au fost obținute două tipuri de otel denumite „refricem I și 11“ pentru utilizarea la temperaturi înalte pînă la 650 grade. Ele sînt folosite în construirea discurilor de compresor și turbină, rotoare și palete de turbină, unde se cere un material inoxidabil cu proprietăți bune de fluaj și o rezistență deosebită. (Agerpres)

ii

A intrat parțial în producție, înainte de termen, noua secție de țesătorie a întreprinderii integrate de lînă din Constanța, în prima etapă funcționează 38 de războaie de tesut din totalul de 192 prevăzute în proiect. Concomitent, continuă lucrările pentru construcția secției de finisaj, ultimul obiectiv din planul de extindere a întreprinderii.Prin intrarea în funcțiune a noilor capacități, producția tinerei unități industriale se mărește cu 4 160 000 mp țesături fine de lînă pe an. (Agerpres)

Uzina de mașini electrice București : printre noile produse ce fac obiectul exportului se număra și grupurile 
electrogene de 125 K.V.A. Foto : Agerpres

în vara anului trecut, cîteva sute de șefi de fermă au participat la un schimb de experiență în întreprinderi agricole de stat din Trustul zonal I.A.S. Iași, Unii specialiști au plecat la drum cu destulă neîncredere în rezultatele pe care le-ar putea oferi unitățile agricole ieșene, lipsite de tradiții în zootehnie. îndoielile le-âu fost risipite atunci cînd, la fața locului, au constatat existența unor e- lemente interesante privind mai ales modernizarea tehnologiei în producția de lapte, care s-a realizat fără investiții costisitoare. După cum ne-a relatat tovarășul loan Țipu, inginer șef al Trustului I.A.S,, pe atunci se estima realizarea unei producții medii de 3 300 litri lapte pe vacă furajată. La sfîrșitul anului, prevederile au fost îndeplinite, realizîn- du-se mari cantități de lapte peste, plan.Unele ferme agricole vizează, de pe acum, depășirea nivelului de 3 500—4 000 1 lapte pe vacă anual. La I.A.S. Iași s-au realizat, a- nul trecut, în medie de la fiecare vacă 3 930 1 .lapte la un efectiv de o mie de vaci. Sînt cifre care conturează perspectivele, exprimă potențialul de progres și al altor ferme zootehnice.Pentru a defini mai cuprinzător și. concret complexul de măsuri luate pentru mărirea producției de lapte am avut o convorbire cu cîțiva dintre șefii de fermă care au do- bîndit o prețioasă experiență în evoluția de la pierderi la beneficii.„în ultimii 8—10 ani, ferma pe care o conduc lucra cu pierderi — ne spune ing. zootehnist Mircea Olărescu, șef de fermă la I.A.S. Iași. Conform „tradiției", și anul trecut s-au planificat 500 mii lei pierderi. Nu ne-am împăcat cu această situație, reușind să dăm peste plan 2 000 hi lapte și să realizăm 520 000 lei beneficii. De la peste 600 vaci din rasele Brună de Maramureș, Bălțată românească și .metiși am obținut în medie 3 710 1 lapte pe vacă furajată, la un preț de cost mai mic de .1,30 lei litrul. Am urmărit zilnic evoluția situației e- conomice a fermei în așa fel încît activitatea productivă să se soldeze cu un cîștig cît mai substantial. De mare folos este calculul previzibil al producției de lapte și distribuirea de furaje în „avans", atunci cînd se scontează că de la un lot sau altul putem realiza o cantitate mai mare de lapte, în primele patru luni de lactatie „forțăm" printr-o alimentație adecvată, să dea circa sută din cantitatea ___ .de lapte. în acest fel animalele își dezvăluie întregul potential productiv. Nu cheltuim nici un leu fără să fructifice".Este unul din multiplele exemple care demonstrează că de la rasele autohtone, care formează majoritatea efectivelor existente în întreprinderile agricole de stat, ca și în cooperativele agricole, se pot obține producții mari și rentabile. Aceste rase existau însă și în anii trecuti cînd rezultatele economico-financiare erau deficitare, iar în multe unități ele se mențin și acum în mediocritate.Apreciind însemnătatea economică deosebită pe care o prezintă reproducția și selecția, conducerea trustului a repartizat pe unii dintre cei mai compe- tenti ingineri zootehniști și medici veterinari să se ocupe în mod nemijlocit de rezolvarea lor, asigurînd gradul de tehnicitate indispensabil pentru mărirea și ameliorarea efectivelor, în primăvara anului tre-

vacile.60 la totală

(Urmare din pag. I)în metalurgie s-au pierdut prin deșeuri și rebuturi nu mai puțin de 123 000 tone de metal ! Dar iată și un caz mai concret: la Combinatul siderurgic-Galati, ca urmare a aplicării unei tehnologii care diferă de cea optimă, normele de consum specific pentru fabricarea tablelor de otel necalmat sînt depășite cu 100 kg pe fiecare tonă. Dacă lucrurile nu se vor schimba, în anul 1969 aici se vor pierde în felul acesta circa 17 000 tone de metal. Dintr-o analiză recentă, e- fectuată în acest combinat, rezultă însă că consumul specific de oțel pentru tabla necalmată limitele normale diat următoare.în legătură cu șeurile din industria metalurgică ar mai fi de amintit că — în conformitate cu unele studii întreprinse de specialiști în această ramură — prin folosirea plăcilor termoizolante și a prafurilor termogene în vederea re_ ducerii maselotelor la turnarea oțelurilor, prin corelarea judicioasă a vitezei de turnare a lingourilor cu temperatura metalului lichid, ca și prin alte îmbunătățiri ale procesului tehnologic, pînă la sfîrșitul anului viitor rebuturile pot fi reduse cu 40 la sută, iar deșeurile — cu 20 la sută. Ceea ce înseamnă că fără vreo dezvoltare propriu-zisă a capacităților sale de producție, metalurgia poate livra cu aproximativ 36 000 tone mai mult otel anual.în construcția de mașini, a cărei pondere în consumul total de metal al țării este de circa 60 la sută, potrivit indicațiilor date de conducerea de partid, au fost dezvoltate cu precădere acele ramuri care asigură o mai bună valorificare a metalului. Va-

loarea producției industriale electrotehnice și electronice este, anul a- cesta, cu 95,3 la sută mai mare decît în 1965. producția de mașini-unelte așchietoare a crescut cu 82,4 la sută, iar cea de trice. Diesel hidraulice — A crescut, de de utilaje tehnologice complexe necesare dotării unor ramuri importante ale economiei naționale. Dar nici în acest sector nu se poate

locomotive elec- electrice și Diesel de circa două ori. asemenea, producția

se poate încadra în încă în lunile ime-rebuturile și cu de-

In aceeași ordine de idei, apreciem că se cere acționat cu mai multă ho- tărîre și în privința reducerii greutății specifice și a creșterii performantelor tehnico-functionale ale produselor asimilate în fabricație cu ani în urmă. Condiții sînt create în acest scop. Aș aminti, dintre ele, doar faptul că multor uzine constructoare de mașini le_au fost puse la dispoziție de către stat o serie de licențe de fabricație. Valorificarea integrală a documentațiilor tehnice de licență; dez-

cut, Trustul Iași a preluat 3 mari întreprinderi agricole de stat — Dorohoi, Să- veni și Cătămărăști din județul Botoșani, care ' a- veau numai 27 la sută vaci gestante din totalul efectivelor. Această situație precară în domeniul reproducției, datorată unor îndelungi neglijente, a determinat ca. în anul trecut, în aceste unități, să nu se realizeze producția planificată la lapte. Specialiștii trustului și ai unităților respective au trecut la redresarea situației prin genera-

Una dintre măsurile cu efect economic salutar care determină în cea mai mare măsură ' evoluția fermelor de vaci de la pierderi la beneficii este realizarea u- nor producții mari de nutrețuri la hectar. în fiecare fermă se atribuie terenuri pentru producția de furaje. Muncitorii permanent! și șefii de fermă din aceste unități sînt direct interesați să obțină cantități mari de nutrețuri de calitate superioară. în această privință se cuvine a fi menționată receptivitatea fată
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SS3•lizarea însămîntărilor artificiale, controlul stării fiziologice a fiecărui animal, îmbunătățirea furajării etc. Aceste măsuri au asigurat ca procentul de vaci gestante să ajungă la 56 la sută, creîndu-se premise pentru rezultate superioare în a- cest an.Tendința constantă de a promova noul tehnic și organizatoric, în contextul măsurilor luate pentru lărgirea atribuțiilor, competențelor și răspunderilor .șefilor de ferme, -conduce- ,' la , 'valorificarea resurselor' agricole de stat. în acest sens este concludentă experiența relatată de medicul veterinar Vasile Hritcu, șeful fermei Dancu din cadrul I.A.S. Iași. Este adevărat că ferma are vaci din rasa Holstein, provenite din import, care au o mare capacitate de producție dar, la rezultatele bune obținute, o contribuție e- sențială a adus șeful de fermă. „Anul trecut am fost planificați cu 200 000 lei pierderi, dar a rezultat un milion de lei beneficii — ne spune cu justificată mîndrîe șeful fermei. Folosim multe metode zootehnice cunoscute specialiștilor, dar unele rareori a- plicate în practică. Timp de cîteva luni am aplicat masajul ugerului la juninci, ceea ce duce la realizarea, în medie, a unui plus de circa 300 litri lapte. Unele metode vizează atît creșterea producției, cît și a productivității muncii. Pentru a se putea trece la mulsul mecanic, încă din primele zile de la fătare, cu cîteva săptămîni înainte, a- nimalele sînt obișnuite cu aparatele de muls. Este un amănunt, din multe altele, cu efect pozitiv calculat cu anticipație".

de metodele științifice, preocuparea pentru a evita pierderea de substanțe nutritive, necesare pentru a realiza milioane de litri de lapte în plus. Din acest punct de vedere, o mare eficiență proteinei prin crearea de lucerniere în toate fermele, extinderea tehnologiei, de preparare a semisilozului de lucernă, care, fără nici o investiție în plus, folo- sindu-se actuala dotatie existentă în ferme, reduce pierderile de substanțe nu- ___________________ tritive cu 30—40 la1 sută, .mari .existente în tihitățile. . Si în această privință Șefii de fermă și-âu exprimat unele păreri. „. la hectar 84 de lucernă, 76 tone siloz și o sută de sfeclă furajeră — tează ing. zootehnist Ma- nole Hogaș, șeful fermei

cetări al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini este axat îndeosebi pe probleme privind ridicarea nivelului tehnic al produselor și pe reducerea consumurilor necesare realizării lor.N e-am referi, ■ în sfîrșit, aspect, despre care prea vorbește, de regulă, ca despre o cale de valorificare superioară a metalului. Este vorba de creșterea indicelui de folosire extensivă a mașinilor și a utilajelor atît în indus-

de metalla un alt puțin se

)

au asigurarea

,Am obținut tone de porumb tone de ne rela-

Pașcani de la I.A.S. Tg. Frumos. Am aplicat cu rezultate excelente tehnologia de conservare a lucer- nei sub formă de semisiloz. Prin adoptarea metodei de îtisilozare la suprafața solului, a devenit posibil ca toate lucrările să se efectueze mecanizat. în total am asigurat 2 000 tone din acest nutreț valoros atît pentru iarnă, cît și pentru zilele ploioase de vară cînd nu se poate intra în cînip. Rezultatele noastre se concretizează prin cîteva cifre : producția medie a ajuns la 3 678 I lapte pe vacă furajată, s-au obținut 2 500 hl lapte peste plan și 900 000 lei beneficii". Este o materializare a eforturilor și a spiritului de inițiativă ale șefului de fermă, ale muncitorilor permanent! care lucrează ca o familie unită, străduindu-se să depășească an de an nivelul atins.Una din direcțiile în care se fructifică inițiativele și priceperea specialiștilor se referă la aplicarea programului de exploatare industrială în fermele de vaci. în mod practic s-a renunțat la lucrul pe apucate. instaurîndu-se un climat de disciplină, prin trecerea la executarea fiecărei lucrări la ore fixe, în- tr-un ritm constant în cadrul unui program bine precizat. Un mare interes prezintă experimentarea unei tehnologii moderne de exploatare a vacilor în flux continuu la fermele zootehnice Galata și Răz- boieni. Esențialul constă specializarea echipelor muncitori pe categorii lucrări. Renuntîndu-se metoda tradițională de a încredința cîte un lot de vaci care s-a de pe categorii în acest scop nizate echipe de mulgători, de furajare, pentru curățenie și echipe pentru acțiuni gospodărești. Executînd aceleași operații. muncitorii dobîndesc o calificare mai bună. Efectul acestui sistem de organizare a muncii este deosebit de concludent. în fermele amintite, productivitatea muncii a crescut cu peste 30 la sută, iar prețul de cost al laptelui s-a redus de la 1,55 lei litrul, la 1,20—1,25 lei. Specialiștii urmăresc perfectionarea a- cesței tehnologii; Aplicarea ei necesită muncitori care, în afara unui înalt grad de calificare, să se distingă prin multă conștiinciozitate, pricepere ți dragoste pentru meseria â- leasă.Aceste atribute esențiale pot fi dezvoltate în condițiile fermelor agricole în scopul valorificării tuturor resurselor de creștere a producției și beneficiilor.

în de de launui îngrijitor execută toate muncile, trecut echipe la formarea specializate de lucrări, au fost orga- specializate

Const. BORDEIANU

Institutul de cercetări pentru cereale șl plante tehnice de la Fundulea participă, înce- pînd din acest an, la o experiență internațională cu soiuri de grîu provenite din 10 țări mari cultivatoare, experiență inițiată de Universitatea Lincoln-Nebraska din S.U.A. șl la care iau Mexic, și Tur-parte 15 țări, printre care Argentina, Franța, Italia, Iugoslavia, Iran, Olanda . cia. Vor fi experimentate 30 soiuri de grîu în vederea depistării celor ce se adaptează cît mai bine la diferite condiții și a celor cu însușiri superioare. în scopul îmbogățirii ulterioare a conținutului lor de proteine, în special de lizină. Rezultatele vor fi centralizate de Universitatea Lincoln și comunicate apoi tuturor țărilor participante. (Agerpres)
carusel au fost uti-1968 strungurilelizate în proporție de 56,8—58,8 la sută din timpul calendaristic, mașinile orizontale de alezat și frezat — doar 55,4—59,6 la sută, iar mașinile cu comandă program — doar 53,7 la sută, fată de peste 61 la sută cît este media pe minister. Pe de altă parte, însă, uzinele continuă să solicite „din lipsă de capacitate" noi asemenea mașini.După cum am mai spus, fiecare din cele două ramuri pot să asi-

GOSPODĂRIREA METALULUI
spune lării" limite trece.rea :urmărită în continuare prin noi îmbunătățiri aduse structurii programului de fabricație, prin diversificarea tot mai largă și mai rațională a producției de mașini și utilaje. O pondere mai mare, deci un ritm de creștere mai accentuat, urmează să aibă industria electrotehnică și electronică, producția de mașini-unelte așchietoare de mare precizie și productivitate și în general, de echipamente complexe, inclusiv de mecanisme și agregate de mare tehnicitate. extrem de căutate și care pot fi exportate în condiții avantajoase pe piața internațională.

că în privința „înnobi- metalului au fost atinse : peste care nu se poate . Considerăm că valorifica- superioară a acestuia trebuie
voltarea lor creatoare pe bază de cercetări și experimentări proprii, vor da neîndoielnic uzinelor posibilitatea să. realizeze noi tractoare, excavatoare. mașini-unelte, motoare, apara- taje electrice și electronice, centrale telefonice automate și alte mașini și utilaje de cel mai înalt nivel tehnic. De asemenea, folosirea cu mai multă eficiență a potențialului creator pe care-1 reprezintă cele 16 institute departamentale de cercetări și proiectări constituie și ea o importantă premisă a ridicării performanțelor tehnico-economice ale mașini- . mașini, .tocmai anumite grupe lor și utilajelor de fabricație romă- mașini de mare precizie, și de înaltă nească la nivelul celor ale produselor similare existente pe plan mondial. De remarcat, de altfel, că în acest an planul de cer-

tria constructoare de mașini cît și în alte ramuri ale economiei. La ora actuală, mărirea coeficientului de schimburi în industrie1 nu este necesară numai pentru asigurarea creșterii volumului producției, ci și pentru ca o anumită cantitate de produse să fie realizata .cu • cît mai puține utilaje. Economia — indirectă — de metal care se obține în felul acesta este evidentă. Considerăm că este cu totul' inadmisibil ca acum, cînd problema metalului este o problemă de bază a construcției de deproductivitate să fie 'mai puțin folosite decît media generală pe întregul parc de., utilaje. ’ Ne referim la faptul că în "trimestrele III—IV I

gure pe ________superioară a metalului.___arată însă experiența de pînă acum în aceSt domeniu, eficiența multor măsuri care vizează raționalizarea consumului de metal, asigurarea unei superioare valorificări a acestuia se amplifică dacă atunci' aceste măsuri se iau seama de realitățile țele din ambele ramuri.. rare cît mai strînsă vaexiste, în primul rînd, între proiec- tanfii din uzinele constructoare de mașini și producătorii de metal, chemați să stabilească împreună mărcile de oțeluri aliate și siunile de laminate , cele punzătoare, care să fie

căi diferite valorificareaDupă cum
cînd se tine și cerin- O colabo- trebui să

tipodimen- mai cores- . , folosite laconstrucția noilor mașini și utilaje,

astfel încît să se obțină economii de metal cît mai consistente. După părerea noastră, Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini sînt direct interesate să colaboreze mai strîns și în privința stabilirii programului de laminare. în acest sens, construcția de mașini trebuie să stabilească necesarul de metal pe baze cît mai reale, iar metalurgia are obligația să fie mai receptivă la cerințele partenerilor, să facă cunoscute din timp sortimentele ce se laminează la intervale mai mari, să precizeze care a- nume din acestea se laminează în prima lună a unui trimestru, care în a doua și care în a treia, încît uzinele constructoare de mașini să-și orga- îna-nizeze stocurile pe sortimente funcție de posibilitățile reale de provizionare cu metal.Sarcini importante revin tn cest sens direcțiilor de ramură din Comitetul de Stat al Planificării care, împreună cu ministerele de resort, sînt chemate să propună soluțiile cele mai eficiente în dezvoltarea acestor ramuri de bază ale economiei. Nutrim convingerea că tn a- cest fel nu se va mai repeta situația din 1968, cînd unele uzine constructoare de mașini n-au avut asigurate la timp anumite materiale în dimensiunile necesare, folosind, din acest motiv, dimensiuni mai mari și con- sumînd, ca atare, cu peste 7 000 tone metal mai mult decît normele de consum stabilite.Există, desigur, atît în metalurgic cît și în construcția de mașini, și alte posibilități de economisire ș; valorificare superioară a metalului Important este ca întreprinderile ministerele de resort să militeze ferm pentru ca toate rezervele să fie fructificate din plin.
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UN REMARCABIL MOMENT EDITORIAL

BAUDELAIRE
Vnul dintre premiile pentru tra

duceri ale Uniunii Scriitorilor pe 
anul 1968 a încununat antologia de 
traduceri românești din Charles 
Baudelaire, realizată de poetul Geo 
Dumitrescu : ne aflăm, fără îndoială, 
•în fața uneia dintre cele mai origi
nale și impunătoare lucrări de acest 
gen, nu numai pe plan național, dar și pe plan european. De altfel, în ul
timii ani traducerile de poezie definesc desigur una din laturile cele 
mai îmbucurătoare ale unui vast pro
ces editorial de difuzare a marilor 
valori ale literaturii universale în 
țara noastră. Elegantul volum pu
blicat în Editura pentru literatură universală conține, într-o primă sec
țiune, textele paralele ale poemelor 
lui Baudelaire în limba franceză și 
ale traducerilor considerate de auto
rul antologiei drept cele mai valo
roase (semnate, între alții, de Ion 
Pillat. Tudor Arghezi, dar mai cu 
seamă de Alexandru Philippide, că
ruia îi datorăm. într-adevăr. cele 
mai fidele și totodată vibrante ver
siuni din poezia baudelaireană); 
într-o a doua secțiune, foarte 
amplă, figurează, în ordine cro
nologică. toate traducerile valabile 
estetic (sau doar interesante din 
punct de vedere istoric) ale fiecărui 
poem baudelairean. E lesne de în
chipuit că adunarea unui material 
atît de bogat, risipit . nu numai în 
volume rarisime, dar și în numeroase 
periodice vechi, unele dintre ele cu 
totul obscure, a presupus din partea 
alcătuitorului antologiei o muncă în
delungată, cu deosebire migăloasă. 
Dar nu atît efortul ca atare, cît sem
nificația lui (de fapt semnificația în
săși a acestei antologii) merită să fie 
luată în considerare.

O astfel de carte se propune me
ditației noastre din mal multe un
ghiuri. E, mai întîi, un prilej de a 
examina, cu toate textele în față, 
modalitățile difuziunii și ale recep
ției marelui poet francez — de la 
care pleacă direcții dintre cele mai fecunde ale lirismului modern — 
în cuprinsul literaturii române. A- 
ceastă perspectivă, comparatistă și istorică, ne-o deschide chiar Introducerea volumului (cea de-a doua 
parte a ei poartă titlul Baudelaire în literatura română). Introducere sem-

nată de Vladimir Streina și îmbinînd 
rigorile proprii unui studiu cu vir
tuțile literare ale unui eseu. Antolo
gia Baudelaire poate fi privită însă și ca rezultatul unei superioare con
științe teoretice în ordinea „stilis
ticii comparate" (disciplină modernă 
care studiază problemele atît de 
complexe ale artei traducerii). Din 
acest punct de vedere, mai abstract, 
antologia ne oferă posibilitatea unei 
meditații asupra condițiilor generale 
(istorice, culturale, lingvistice etc.) 
în care se desfășoară activitatea tra
ducătorului. Plecînd de la astfel de 
considerente, Edgar Papu ajungea 
(într-un subtil comentariu închinat 
antologiei Baudelaire și publicat în România literară) să formuleze o im
portantă distincție între arta tradu
cerii și creația propriu-zisă : cea din
ții s-ar înscrie în sfera artelor interpretative (și, într-adevăr, sînt mai 
multe puncte de tangență între lucra
rea .unui traducător și, să zicem, 
aceea a unui dirijor sau regizor, de
cît între aceea a traducătorului și a 
compozitorului sau dramaturgului). 
Aș adăuga un alt aspect, implicat în 
amintita distincție: în timp ce un 
text original (mai ales cînd e vorba 
de poezie) tinde să se reproducă in
definit în propria sa formă, traduce
rile lui succesive vor ilustra o normă 
exact opusă, aceea a variabilității 
necesare. Aceasta ți se impune ca o 
evidență dacă studiezi comparativ, 
de pildă, cele 27 de versiuni româ
nești ale faimosului Albatros, tipărite 
în antologia lui Geo Dumitrescu. 
Fiecare traducător este obligat, în 
virtutea unor legi nescrise dar foarte 
precise ale artei sale, să aducă noi 
soluții față de cele propuse de pre
decesori : orice reluare (și cu atît 
mai mult cu cît soluția reluată este 
mai iscusită) pune sub semnul între
bării însăși valoarea actului interpre
tativ al traducătorului. Paradoxal 
este că această exigență a variațiunii 
și a ineditului în raport cu versiu
nile anterioare nu-și află nici o com
pensație în planul celeilalte exigențe 
majore a oricărei traduceri: fideli-

Matei CALINESCU
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pe textul tradus. Astfel,

tatea față de original. Fidelitate care 
nu poate fi niciodată perfectă, căci 
personalitatea celui care traduce — 
cu cît aceasta e mai mare, cu atît mai 
profund — tinde să-și întipărească 
pecetea . ' ' ' ' ' ' f
Arghezi ne oferă un Baudelaire ar
ghezian, Ion Barbu un Baudelaire 
barbian, Pillat unul pillatian. Există, 
însă, cu totul imprevizibile, si mari 
întîlniri, cazuri extrem de rare de 
congenialitate. Un exemplu ni-l în
lesnește chiar antologia discutată : 
Alexandru Philippide, traducător ideal 
al lui Baudelaire în limba română. 
Este, însă, Baudelaire-ul lui Philip
pide adevăratul Baudelaire ? Fără 
îndoială că nu, deoarece altfel nu 
ne-am mai putea imagina că sînt po
sibile și alte traduceri; dar el este 
Baudelaire-ul cel mai valid pînă în 
momentul de față : și această validi
tate n-o stabilim numai printr-o con
fruntare cu originalul, ci și printr-un 
examen comparativ al multiplelor 
versiuni paralele de care s-au bucu
rat poemele lui Baudelaire în limba 
noastră. Poate că definiția cea mai 
exactă a valorii unei traduceri o con
stituie tocmai această validitate estetică a interpretării (în care fidelita
tea, adevărată piatră unghiulară în 
arta traducerii, se află bineînțeles 
implicată).

lată cîteva dintre gîndurile pe care 
mi le-a stîrnit o primă răsfoire a 
vastei antologii Baudelaire, carte pe 
care sînt sigur că o voi mai deschide 
de multe ori, cu reînnoită plăcere și 
curiozitate ; căci este o carte pe filele 
căreia poți medita nu numai asupra 
creației unuia dintre marii poeți ai 
lumii, ci și asupra ființei poeziei în
săși : deși s-a repetat de nenumărate 
ori că traducerea e o trădare (tra- duttore traditore), am impresia că 
nimic nu te apropie mai mult de 
esența poeziei decît efortul de a o 
traduce, această luptă mereu reluată, 
tenace, în ciuda aparențelor ei mo
deste. Antologia Baudelaire însu
mează o sută de ani de traduceri din 
autorul Florilor răului (seria a fost 
deschisă, cum se știe, în 1870, în Convorbiri literare, de către Vasile Po
gor) și, în felul ei, fiecare dintre cele 
peste 1500 de pagini pune în evi
dență inepuizabila forță de iradiație a 
marii poezii.
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© Filarmonica George
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Cvartetul din Zagreb — 20. 
© Opera Română : Povestirile lui 
Hoffmann — 19,30.
© Teatrul de Operetă ; Voievodul 
țiganilor — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelberg- 
ul de altădată — 19,30 ; (sala
Studio) : O femeie cu bani — 19,30. 
© Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Tandrețe 
și abjecție — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna c albastră — 
19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.
o Teatrul Gluleștl ; Pălăria flo
rentină — 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" ; Garderobierele ; Vin 
dații ; Există nervi — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Șoricelul și 
pușa — 17.
© Teatrul satlrlc-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30.
© Ansamblul artiatie al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiunl ’68 - 20.
o Circul de fitat : Circul are cu- 
vîntul — 19.30.

17,00 — Telex TV. 17,05 — Cam
pionatul mondial de patinaj ar
tistic — Program de demon
strații. 18.05 — Limba germa
nă. Lecția 45. 18,30 — Club XX - 
emisiune pentru tineret : „Șantie
rele tinereții". 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,30 — „4971 — file din 
cronica unei sonde". — 19,45 — 
Avanpremieră. 20,00 — Festivalul 
Internațional de muzică ușoară 
„Cerbul de aur" Brașov — 1969 
o Concurs de interpretare (I) Par
ticipă : Kare Sundelin (Suedia), 
Cherryl Clair (Anglia), Marga
rita Dimitrova (Bulgaria), Serge 
Davignac (Belgia), Jacqueline Mi- 
dinette (Elveția), Stavro Shiailis 
(Cipru), Mihaela Mihai (România), 
a Interludiu oferit de orchestra 
dirijată de Sile Dinicu. © Re
cital în afară de concurs susținut 
de Gluli Ciohell și Cliff Richard. 
In pauză : „Din culisele festiva
lului". 23,00 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — închiderea emi
siunii.

personalitatea meșterului Redea ; un personaj veridic, schițat cu acel joc intempestiv, puțin bruscat, propriu tînărului actor și care sperăm că nu va deveni manieră), rolul conturat cu bune mijloace de Gheorghe Bur- lea (Dincă), prezența grațioasă a Sidoniei Manolache. Am păstrat pentru la urmă aportul actorilor pe care se blzule. în primul rînd, calitatea acestui film : Ilarion Ciobanu și Margareta Pogonat. Redea este, credem, una dintre cele mai concludente creații ale lui Ilarion Ciobanu. semnificativă prin trăirea lăuntrică, prin procesul de cristalizare a unei atitudini, a unei ho- tărîri decisive, pe care actorul îl redă fără a recurge la cuvinte sau la confruntări exterior dramatice ; contradicția între atașamentul lui Redea față de șantier și dorința Iui de a se fixa undeva, de a avea un cămin, contrastul dintre duritatea acestui bărbat și delicatețea, timiditatea lui în relațiile cu Neta sînt redate printr-un joc nuanțat, convingător. de bună factură cinematografică. Rolul Netei o recomandă, o dată mai mult, pe Margareta Pogonat drept o foarte bună actriță de film ; interpretarea, discretă și emoționantă, evidențiază feminitatea personajului, mustind sub severitatea pe care i-o impun circumstanțele. , singurătatea. speranța unei schimbări, așteptarea. Un cuplu care justifică cele mai calde aprecieri.în „...Apoi s-a născut legenda" viața este filmată cu sensibilitate și cu talent. Cu toate obiecțiile care se pot formula (este evident că filmul ar fi cîștigat în consistentă dacă realizatorii ar fi explorat mai în profunzime filonul de idei și sentimente a cărui bogăție au int.uit-o, dacă ar fi mers mai departe în analiza psihologică comportării și a tlei acestora), înscrie ca un pe drumul creării unor vibrante despre oamenii ște-^ Calitățile epocii noastre. Ca șl/„diminețile unui băiat cuminte"........ Apois-a născut legenda" învederează preocupări și calități creatoare ce se vor afirma — sperăm — tot mai viguros în viitoare filme consacrate de Andrei Blaier și Constantin Stoiciu problematicii majore a actualității, realizări substanțiale. îndrăznețe și sortite unui larg ecou de public. Fată de multe din filmele românești anterioare, „...Apoi s-a născut legenda" reprezintă un progres Sensibil sub raportul autenticității — ceea ce nu este deloc un lucru de neglijat.

Ca în multe alte episoade ale filmului, aici se relevă elocvent și maturitatea operatorului Nicu Stan, care surprinde pe peliculă, șl cu a- ceeași forță de sugerare, delicate mișcări sufletești, ca și momente de tensiune ; el compune imaginea cu un ascutit simt al autenticității, cu o spontaneitate a mișcărilor de aparat ce creează adeseori senzația filmării „pe viu". (Scenografia semnată de Nicolae Drăgan, ca și muzica scrisă de Radu Serban contribuie fără ostentație la autenticitatea filmului).Poți vibra sau nu la stilul modern, personal al regizorului, poți fi sau nu de acord cu structura sau particularitățile de dramaturgie ale acestui film, dar trebuie să recunoști, ca un merit real și important, naturalețea și simplitatea artistică a povestirii, realismul tabloului de viață recreat pe ecran, frumusețea și lirismul relațiilor umane de

Noul film românesc „...Apoi s-a născut legenda" este, se poate spune, un studiu de caractere, o incursiune în actualitate soldată cu notații avînd adeseori girul autenticității. Autorii își propun să sugereze — surprinzînd aspecte de viață cotidiană — traiectoria unor destine contemporane. în cadrul unei meditații cu accente poetice despre fericire, despre sensul împlinirii, al mulțumirii sufletești. Conturînd în prim plan profilul moral și psihologic al unui om a cărui existentă se confundă cu munca pe marile șantiere ale socialismului, filmul nu are un subiect cu o dezvoltare tradițională, cu un început și cu un sfîrșit. Spectatorul este invitat să-și imagineze ce a fost mai înainte și ce va urma, ce se va întîmpla mai departe, după final, după ce construcția liniei de cale ferată va fi lăsat mult în urmă orășelul unde personajul central, meșterul Redea, încercase tentația, necesitatea lăuntrică de a-și lega viața de femeea aceea frumoasă dar tristă, obosită — ca și el — de singurătate.Scenaristul Constantin Stoiciu și regizorul Andrei Blaier — tandem artistic eficient, sudat prin afinități demonstrate convingător încă de la realizarea lor anterioară : „Diminețile unui băiat cuminte" — își reconfirmă vocația de cronicari ai zilei de azi, preocupați de a extrage semnificații din momente aparent banale ale realității, de a pune în dezbatere probleme de viață interesante și actuale pornind tocmai de la existentele unor oameni obișnuiți și de la împrejurări prin nimic ieșite din comun. în contextul actual al producției noastre cinematografice, ceasta consecvență de preocupări merită relevată în mod deosebit, chiar dacă filmul are anumite inegalități.Ceea ce impune în primul rînd spectatorului este franchețea, caracterul direct al observației artistice, relieful și culoarea predominant tonică a peisajului uman. Constructorii — poate eroi anonimi de legendă peste generații — sînt prezentați fără nici un fel de grandilocvență. ca oameni pur și simplu, a- vînd fiecare frămîntări și idealuri, părerea sa proprie despre fericire ; eroii filmului, oamenii vii. nu sînt scutiti de contradicții, dar nici împovărați de complexe artificiale (ca în alte filme pe teme de actualitate, tributare unor „mode" mai mult sau mai puțin de ultimă oră). De la o secvență la alta, filmul schițează așadar individualități distincte, recur- gînd uneori la elemente de dramă sau de comedie pentru a defini personalitatea, căutările, limitele, orizontul sufletesc oamenii aflați rant al căii nii, șantierul încercarea de o experiență de viață care a eșuat (Serbu. personajul care-și istorisește cu o detașare plină de umor trist nereușita căsniciei — o izbutită creație a actorului Mihai Mereuță) ; pentru alții, șantierul este un „loc de muncă" pasager (ca pentru „Bom? bă", boemul simpatic întruchipat cu farmec dezinvolt și cu o anume poezie de Virgil Ogășanu) ; există apoi veteranii, pentru care șantierul este însăși viața, familia (ca pentru „domnul mare", fac-totum-ul întruchipat de Ștefan Ciobotărașu). Redea (Ilarion Ciobanu) face parte din această ultimă categorie, iar autoritatea de care se bucură, respectul și dragostea pe care le inspiră membrilor brigăzii sale sînt rodul și răsplata anilor dăruiti construcției.După o introducere în atmosferă (poate disproporționată ca întindere, deși bogată în detalii de viață semnificative), filmul se concentrează a- supra eroului principal, surprinzînd. dincolo de aparențe, tensiunea lăuntrică, nedefinită, care-1 determină pe Redea să-și poarte pașii spre orășelul din apropiere. El are conștiința datoriei împlinite, existența lui e determinată de succesiunea neîntreruptă a șantierelor de construcție eare-1 solicită de la un capăt la altul al tării, dar fericirea presupune ceva în plus. Acest „ceva" Redea îl caută instinctiv, din- tr-o pornire sugerată pe subtilitate ; întîlnirea reticențele lor, tăcerile nifică începutul unei afective între acești doi vizi de căldură, de o viață din plin, prilejuiesc cîteva secvențe remarcabile prin firescul lor, prin adevărul omenesc pe care-1 degajă — caracteristice pentru maniera de a povesti în imagini a regizorului. Momentul chermezei, excelent realizat cinematografic, punctează — în contrast cu verva generală — șovăiala stingheră, rile, inerția pe care și Neta, șl Redea ar vrea, dar nu îndrăznesc să le curme.

cronica fâilmuBus

a-

care se ocupă. Blaier evită orice concesii făcute unor formule cinematografice de succes facil, după cum evită și „îndrăznelile" gratuite de limbaj ; regizorul nu se interpune între realitate și public, ci se face interpretul acestei realități, consem- nînd-o cu sinceritate. Poate că filmul nu-ți dă, pînă la urmă, un sentiment de deplină „sațietate" artistică — din pricina faptului că investigația rămîne cumva la suprafața lucrurilor, desfășurîndu-se mai mult pe orizontală ; există și lungimi sau secvențe care nu fac corp comun cu ansamblul (de pildă, scena din cimitir — în mare măsură parazitară, în- tîlnirile celor doi tineri, filmate cu încetinitorul și care nu au efectul poetic există șl abilmare", rol important, dar care, așa cum este rezolvat, nu pune plenar în valoare talentul robust și experiența actorului Ștefan Ciobotărașu, obligat de astădată să recurgă excesiv la artificii de interpretare).în ce privește interpretarea actoricească, în afară de cele spuse mai înainte am menționa relieful creației lui George Calboreanu (în rolul u- nui om în vîrstă, care știe multe și le vede pe toate, exprimînd într-o privire piezișă sau într-o vorbă de duh întreaga înțelepciune a anilor săi), apariția lui Dan Nutu (Mitu — adolescentul aflat în căutarea unui drum în viață și care este atras de

scontat etc), personaje individualizate după cum mai puțin („domnul
a personajelor, a căutărilor, a evolu- filmul de față se moment de relief creării unor opere

SĂRII

teme- Prețul" de Arthur Miller, în regia lui Crin leodorescu la Teatrul Mic. 
în fotografie : actorii Ion Marinescu, Tudorel Popa și lonescu Gion

al meu :
16 ; 18.45 ;
18 ; 20,15.

al cîtorva dintre pe șantierul itine- ferate. Pentru u- reprezintă refugiul, a se realiza după
D. COSTIN

(Urmare din pag. I)
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a Rolls Roycc-ul galben : PATRIA
— 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțini dolari : RE
PUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
18.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI
8.45 î 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Pașa : LUCEAFĂRUL — 9 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FESTIVAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© ...Apoi s-a născut legenda : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FLOREASCA — 9 !
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Cuțitul în apă : CENTRAL — 
9 ; 13 ; 15 ; 19.
© Viața lui Mateus : CENTRAL — 
11 ; 17 ; 21.
© Pensiune pentru holtei : LU
MINA — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,45, DRUMUL ---------
15 ; 17,30 ; 20.
© Acest pămînt este 
DOINA — 11,30; 13,45;
20.30, LIRA — 15,30 ;
o Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
© Un om pentru eternitate : 
UNION — 15,15 ; 18 ; 20,45, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17.45 :
20.30.
O Nimeni nu știe nimic : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
© Program de filme documentare 
în premieră : TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare.
© Planele mecanice : FEROVIAR
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18.15 ; 20.30.
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Rio Bravo : GRIVITA — 9.30 ;
12.45 ; 16,15 ; 19,30, GLORIA — 9.30 ;
12.45 ; 16,15 ; 19,30.
© Primăvara pe Oder : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.15 :
17.45 ; 20.
© Un delict aproape perfect: 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
» Darclee : BUZEȘTI — 20,30.
O Expresul colonelului von Ryan : 
DACIA — 8,30—15,30 în continua
re ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI — 15.30 : 
18 ; 20,30.
© Marele șarpe : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9,15—14,30 în continuare : 16,15 ;
18.15 ; 20,15.
O Falsa Ură de aur : UNIREA
15.30 ; 18.
© Magazinul de pe Strada Mare : 
UNIREA — 20,30.
© Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea Iul Joe Indianul : FE
RENTARI — 15,30 ; 19.
© Made în Italy: MOȘILOR
15.30 ; 18, COTROCENI — 15, 
© Falstaff : MOȘILOR — 20,30.
o Strigătul ! COTROCENI — 18 : 
20,30.
© Bună ziua, contesă : MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 : 
18,15 ; 20,30, FLAMURA 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Feldmareșaia : VOLGA
13.30 în continuare ; 15.45 ; 18 :
20,30.
© Planeta maimuțelor : VIITORUL
— 15,30 ; 18.
© La ora 5 dup?.-amiază : VIITO
RUL — 20,30.
O Becket: AURORA — 10 ; 13,30 :
16.30 ; 19,30.
e Urletul lupilor : POPULAR
15.30 ; 18.
® A trecut o femeie : POPULAR
— 20,30.
© înțeleptul de pe muntele 
temat : MUNCA — 18 ; 18.
o Colina : MUNCA — 20,30.
O Căderea imperiului roman : 
FLACĂRA — 15,30 ; 19.
o Prințesa : VITAN — 15,30 ; 18. 
O Colivie pentru doi : VITAN — 
20,30.
o Samuraiul : RAHOVA — 15,30 ; 
18.
o In orașul „S“ : RAHOVA — 20,30. 
© Lustragiul : PROGRESUL — 
15,30 ; 20,30.
© Rebus miraculos : PROGRESUL
— 18.
© Judoka, agent secret: PACEA 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Pantoful cenuțăresel t CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
a Dragă Brigitte : COSMOS 
15,30 : 18 ; 20,15.

Cu 40 de ani în urmă, 
un grup de ploieșteni. 
iubitori ai artelor plas
tice. a luat inițiativa or
ganizării unei pinacoteci 
pe lingă Biblioteca mu
nicipală „Nicolae larga". 
Dar interesul scăzut al 
edililor vechilor regi
muri. totala lor apatie 
față de artă , în gene
ral au dus la situația 
ca Ploieștiul să nu poa
tă găzdui satisfăcător 
fondul lucrărilor de pic
tură si sculptură, care era 
în continuă creștere. A- 
bia în 1953. vechea pina
cotecă a fost 
tă în muzeu 
care a fost 
tr-o aripă a 
Culturii din 
Prin grija 
muzeal, fondul 
lori s-a îmbogățit mult.în 
ultimii ani. muzeul de 
artă din Ploiești deve
nind un loc tot mal cău
tat de localnici și de o 
mare masă de vizitatori, 
turiști din întreaga tară. 
Spațiul a devenit neîn
căpător.

Zilele acestea, muzeul

transforma- 
de artă, 

găzduit în- 
Palatului 

localitate, 
colectivului 

de va-

județean de artă s-a in
stalat într-una din cele 
mai frumoase și mai spa
țioase clădiri din Plo
iești, ea însăși un veri
tabil monument de arhi
tectură. Situat pe artera 
principală a municipiului 
— bulevardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dcj — noul 
sediu al muzeului de artă 
al județului Prahova a 
fost cu grijă renovat, re- 
dîndu-i-se frumusețea in
terioară a încăperilor.

In prezenta unor re
prezentanți ai organelor 
locale de partid și 
stat, ai Comitetului 
Stat pentru Cultură 
Artă, victori și sculptori 
ploieșteni și a altor oameni 
de cultură și artă, pre
cum și a unui numeros 
public, muzeul si-a des
chis porțile în ziua de 1 
martie 1969. In cele 11 
săli ale edificiului, con
ceput în stil neoclasic 
baroc. în jurul anului 
1910. au fost expuse pes
te 300 de lucrări. Alte o- 
pere sînt în curs de cer
cetare și expunere.

Prezentarea evolutivă.

sistematica lucrărilor 
este relevată de faptul că 
au fo3t rezervate săli 
speciale, separate, unor 
artiști de frunte ai ar
tei românești ca: N. 
Grigorescu, I. Andreescu. 
St. Luchian. G. Petrașcu. 
Th. Pallady, Lucian Gri
gorescu, Jean Steriadi 
și Marius Bunescu ; în
tr-una din săli sînt re
unite lucrări de Tonitza, 
Stefan Dumitrescu, Și- 
rato șl sculptorul Oscar 
Han (reprezentat printr-o 
piesă 
mici).

De 
largi 
picturii și sculpturii con
temporane prin prezen
tarea unor lucrări de 
D. Ghiață. C. Baba. I. Ja
lea, I. Irimescu, Al. 
Ciucurencu. O. Maitec, 
I. Cojan. Gh. Anghel, Ca
tul Bogdan, Ligia Maco- 
vei. B. Covaliu și alții — 
lucrări diferite ca gen și 
ca temă, reprezentative 
pentru personalitatea au
torilor respectivi. Pentru 
unii dintre ei. plaiurile 
prahovene au fost

multe ori loc de viata 
și de muncă. în sălile 
muzeului este bogat re
prezentată arta plastică 
locală prin numele unor 
artiști mai vîrstnici ca 
Ion Hoeflich. Nicolae Va- 
silescu Gh. Demian. ca 
și prin lucrările unor ar
tiști mai tineri, ca Nico
lae Bălaj. Sergiu Rugi
nă Ovidiu Paștina. Gh. 
Coman ș.a. Muzeul este 
înconjurat de mari spatii 
libere, rezervate unor 
viitoare expuneri de lu
crări monumentale. O 
sală special amenajată va 
fi rezervată unor expo
ziții itinerante sau pre
zentării celor mai noi 
realizări ale artei plas
tice ploieștene.

Atrași de frumusețea 
văilor Prahovei. Doftanei, 
Teleajenului. mari ar
tiști plastici ne-au lăsat 
inegalabile 
oamenilor parte din 
vizitatorii 
în muzeul 
artă din Ploiești.

imagini ale Si locurilor ; o 
aceste imagini 
le vot admira 

■județean

Constantin CĂPRARU

ecran cu cu Neta, care sem- comunicări oameni a- trăită

anii de școală pot și trebuie să i Ie dezvolte. Pe de altă pare că nu este prea și eficient principiul forme — pe ramura de mașini, de pildă lui de pregătire a muncitorilor calificați într-o anumită meserie, să zicem strungărie. Unele sfat atribuțiile profesionale ale unui strungar care lucrează piese de serie mare. în uzine cu linii automate de producție, si altele ale unui strungar care lucrează piese de serie mică sau unicate. într-o întreprindere care produce o gamă largă de sortimente. Primul poate fi pregătit într-un timp mai scurt, fie chiar de 6 luni, celălalt însă intr-un timp ceva mai lung. Dacă va fi cumva nevoit să-și schimbe locul de muncă într-o uzină cu profil mai complex, strungarul din primul caz își poate completa calificarea printr-un curs operativ de perfecționare. Cum. de regulă, școlile noastre profesionale sînt organizate pe lîngă mari întreprinderi, durata cursurilor lor poate foarte bine să fie concordată cu profilul uzinei respective, cu cerințele Specifice pe care ea le reclamă de la tinerii muncitori absolvenți ai școlii profesionale".Cu toate că aceste neajunsuri sînt în general și de mai mult timp cunoscute. Ministerul învătămîntu- lui și alte ministere interesate au manifestat destul de multă reținere si prea puțină operativitate în înlăturarea lor. Nu este însă mai puțin adevărat că, de multe ori, atunci cînd sînt consultați, directorii u- nor școli profesionale, cadre didactice sau Specialiști din producție propun cu larghețe reducerea stu-

diilor la... alte școli decît pentru alte meserii decît care le predau. Asemenea reflectă o anume tendință tină, care frînează aplicarea operativă si judicioasă în practică a o- biectivelor stabilite în vederea perfecționării și creșterii eficienței în- vățămîntului profesional.Este adevărat, planurile de învăță- mînt din acest an școlar au prevăzut o oarecare reducere a timpului de studiu pentru o serie destul de re-

defmitorii pentru profilul și însușirea unei meserii. Aceasta reprezintă, de fapt, o latură importantă, esențială aș spune, a însăși modernizării învățământului profesional. Este limpede că, în vremea noastră, de adevărată revoluție tehnico-știin- țifică. de progres spectaculos, procesele tehnologice și procedeele de producție nu se mai pot învăța după tipicul „tradițional", cu mijloacele „clasice". Nu mai vorbesc de acele meserii cu totul inedite

menționat însă și cerința ca școala generală să asigure o bună pregătire tuturor elevilor săi, astfel îneît pe băncile școlii profesionale tinerii să nu mai fie în situația să „reia" o serie de noțiuni care au fost parcurse și se cereau însușite în școala generală. Pentru că, în realitate, unii elevi din școlile profesionale — este drept, selecționați de regulă dintre acei care n-au reușit la liceu sau care au absolvit cu note la limită — dovedesc serioase goluri în pregăti-

strînsă de meserii. Ca urmare, problema a fost mai mult formal „rezolvată". Această apreciere, de ăltfel, a fost făcută și la Conferința națională a cadrelor didactice. „îmbunătățirea situației în domeniul pregătirii muncitorilor și tehnicienilor — tovarășul Nicolae Ceaușescu necesară reexaminarea duratei școlarizare în sensul reducerii sale, punîndu-se accentul îndeosebi disciplinele de care depinde însușirea temeinică a meseriei".— Ni se indică direct o cale sigură pentru realizarea în practică a obiectivului pe care-1 discutăm — ne spune ing. Maria Crișan, directoarea Grupului școlar petrol-chimie Craiova. Aceea de a face loc în principal în planul de învățămînt disciplinelor

ivite în anii din urmă în peisajul industrial și economic. Stabilind coordonatele școlii profesionale ar trebui, după părerea mea, să se țină mai mult cont de faptul că absolvenții școlii generale care intră în învă- țămîntul profesional au acum și vor avea în perspectivă — o dată cu generalizarea școlii de 10 ani — un orizont mai bogat de cunoștințe de cultură generală decît cu ani în urmă, îndeosebi de matematică, fizică, chimie ș.a. Pe un asemenea suport de cunoștințe științifice, specificul meseriei și principiile sale fundamentale pot fl mai bine și mai rapid însușite, într-un timp mai scurt decît se prevede în prezent.Această părere a fost susținută de mai mulțî interlocutori, care au

rea la matematică, fizică, chimie, desen etc., adică tocmai la acele discipline pe care le solicită pregătirea lor într-o meserie modernă.Chibzuita folosire a timpului afectat studiului și o rațională delimitare a raportului teorie-practică este o altă sursă de economie în stabilirea optimă a duratei școlarizării profesionale — au menționat cei mai mulți dintre cei cu care am stat de vorbă. „Meseria se învață mai bine și mai repede lucrînd cît mai mult, practicînd-o direct" — consideră ing. Gheorghe Angheliu, directorul U- zinei mecanico-navale din Galați. „Contactul cît mai strîns cu procesul de producție, cu problemele curente din întreprindere, cu specialiștii și muncitorii de înaltă calificare — a-

dauga mg. Constantin Pegeanu, director adjunct la Grupul școlar „Gri- vița Roșie" — responsabilitatea directă a realizării, după puterile proprii, a unui lucru util, a unei părți din planul de producție al uzinei, dă aripi tînărului în însușirea meseriei, îl face să prindă dragoste și interes pentru meseria aleasă, să străduință pentru însușirea mai repede și mai bine". Cu vinte, viitorii muncitori să cît mai mult în contact cu principiile și îndatoririle concrete ale meseriei respective. Din păcate însă, așa cum s-a mai semnalat și în alte împrejurări, tocmai pregătirea practică a elevilor din școlile profesionale prezintă mai multe neajunsuri, tocmai participarea directă la lucru a viitorilor muncitori este deficitară.— După părerea mea — adaugă ing. Vasile Ceapă, directorul Grupului școlar „Al. I. Cuza" din Galați, (grup ce aparține Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini), practica ar trebui să ocupe un spațiu mult mai mare din durata totală de studiu din învătămîntul profesional, iar timpul petrecut în atelierul de producție. în secțiile întreprinderii să fie utilizat la maximum în îndeplinirea scopului urmărit — temeinica însușire a meseriei. Bineîmte- les. pe tot acest dorit ca elevii să îndrumare atentă, din partea școlii, pentru care se pregătesc, tate însă, de multe ori. de organizare a practicii ucenici din întreprinderi mult simbolice, fiind alcătuite regulă din directorul si inginerul șef al acestora. încărcati evident cu multiple alte sarcini. Din această cauză, tinerii nu sînt repartizat! întotdeauna să învețe meserie pe lîn-

a uzinei în reali- comisiile elevilor- sînt mai de

gă muncitorii cu cea mai bună pregătire (un instructor de practică de la Șantierul naval, de exemplu, este... fotbalist — „as" poate pe terenul de joc. dar nu fa meserie), iar aprecierea cunoștințelor lor se face „după ochi".în aceeași ordine de idei, ni s-a semnalat și faptul că în actualul sistem de practică „comasată", preconizat pentru ucenicia la locul de muncă (două trimestre integral practică în uzină și unul integral studiu în școală), nu se realizează o firească si eficientă îmbinare a studiului teoretic cu pregătirea practică. o continuitate logică în însușirea noțiunilor științifice și a deprinderilor de lucru specifice. S-a propus studierea posibilității îmbinării mai strînse a studiului cu lucrul. eventual prin fixarea după orele zilnice de practică din uzină a unor ore de curs dună-amiaza. de 2—3 ori pe săptămînă. De altfel, în această direcție există o bună experiență în țara noastră, experiență care se cuvine mai atent și utilizată.învătămîntul profesional nic are înalta menire de găti specialiști capabili să cu maximum de randament dițiile concrete pe care le dispoziție tehnica si economia noastră națională. Pentru îndeplinirea a- cestei importante sarcini trasate de partid, este necesar ca toate colectivele didactice. Ministerul învăță- mîntului. ministerele economice celelalte organizații centrale care în subordine școli profesionale stabilească cu operativitate si transpună în viată acele măsuri care să determine o reală dezvoltare și modernizare a procesului de pregătire și educare a noilor promoții de cadre calificate.
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se ofere o dată, condiții la ivea-

0^0

în cursul anului trecut, o întreprindere poligrafică a tipărit pe hîrtie de calitate superioară cîteva mii de exemplare avînd următorul text :„Noi (grămăticii îl numesc pe acest „noi" pluralis majestatis — n.a.), ing. Stanciu loan, director al întreprinderii I.I.S. „7 Noiembrie" AradAvînd în vedere ordinul nr. 34 din 13 martie 1967 al Ministerului Industriei Alimentare pentru numirea de conducător al întreprinderii I.I.S. „7 Noiembrie"Avînd în vedere ordinul nr. 1437 din 28 septembrie 1949. pentru înființarea întreprinderii Industriale de Stat „7 Noiembrie" din AradAvînd în vedere drepturile conferite nouă prin art. 16 din Decretul nr. 199/1949 și de acord cu colectivul de conducere

nestat, sancționat fără nici o vină sau vădit disproporționat în raport cu vinile salo doar pentru că s-a pus de-a curmezișul intereselor personale ale cutăruia sau cutăruia. Ea constituie un act de profundă necinste, un act care pune sub semnul întrebării întreaga personalitate a persecutorului. Iar fapta devine și mai odioasă atunci cînd persecutorul se servește — și acesta este cazul cel mai des întîlnit — de mecanismul juridico-

se pot „bizui" pe el. Pentru ce să se bizuie ? Vom vedea... Inventarul constată o lipsă de circa 8 000 de litri de spirt. Se întocmește un pro- ces-verbal care ulterior... dispare. Mai mult decît atît: se susține — comisia și conducerea întreprinderii — că... nici nu s-a încheiat vreun proees-verbal. Om de bună credință, numit ocazional în comisie, Borcoș nu și-a păstrat un exemplar.întîmplarea începe însă să-l roadă.

DECIDEMHîrtiile au fost tipărite din ordinul lui loan Stanciu și au stat la baza tuturor actelor ilegale de care ne ocupăm în articolul de față. Textul reflectă cel puțin două trăsături caracteristice celui care pînă de curînd era directorul fabricii de spirt din Arad : credința că a fost pus acolo pentru vecii vecilor (vezi cantitatea tipărită) șl infatuarea dublată de aroganță cu care concepea nu numai munca sa de director ci, de-a dreptul... menirea sa pe pămînt. în- conjurîndu-se de o mînă de oameni gata să-l servească și să-l lingușească la orice pas, oameni lipsiți de un discemămînt elementar. în fapt complici ai săi. „Noi, ing. Stanciu Ioan" a comis o seamă de abuzuri, 1 dintre care am ales doar unul : persecutarea inginerului Ștefan Borcoș.Se mai întîmplă, din nefericire, ca un cadru sau altul, dintr-o instituție sau întreprindere oarecare să fie supus persecuției. Odioasă rămășiță a unor mentalități și practici din vremuri apuse, persecuția este, înainte de toate, un autovot de blam al persecutorului. într-adevăr : de ce este persecutat un om ? Este criticat, admonestat. sancționat pentru erorile sale ? Nu ; în asemenea cazuri nu avem de-a face cu persecuție, ci doar cu juste, cu salutare măsuri sociale. Persecuția se conturează ca atare a- tuncl cînd un om este criticat, admo-

administrativ al societății. Este fel de atragere prin forță la complicitate.Aceste sumare reflecții ne-au fost prilejuite de ceea ce la Arad se numește — de mult... — „cazul Borcoș". Lucrurile s-au întîmplat cam așa (fatal, o sumedenie de amănunte semnificative, din pricini de spațiu, nu-și vor găsi loc în relatarea de față):Inginerul Ștefan Borcoș, dincolo de toate calitățile sale, are un defect: este impulsiv, este un colțos. Uneori a dat dovadă de lipsă de tact, s-a pripit, s-a repezit dar (subliniem cuvîntul) avînd totdeauna dreptate. De această deficiență temperamentală s-au slujit dușmanii săi repurtînd în mai multe rînduri victorii — de altfel, iluzorii, așa cum s-a însărcinat viața să demonstreze. Am început cu scăderile sale, pentru a spune limpede, de la bun început, că nu îl gîndim pe inginerul Borcoș ca pe un serafim imaculat căzut în mijlocul unei cabale, ci că sîntem conștienți de scăderile sale. Dar ele nu justifică nici a mia parte din cortegiul de sancțiuni și de umiliri la care a fost supus.La 5 septembrie 1967, magazionerul fabricii, Constantin Mechenie, întor- cîndu-se din concediu, — inginerul- șef Mihai Voștinar dispune formarea unei comisii de inventariere. în comisie este numit și Ștefan Borcoș, de curînd inginer. Era o încercare — sîntem aduși să credem de desfășurarea ulterioară a faptelor — de anumite elemente

de Ion BÂIESU

soartei

De 
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dar 
cu

8-a 
ceva

să pe cu 
de 

di-

Capone, Wilson 
pentru ca în 

din urmă să

De unde și din ce s-o 
fi născut dragostea, 
nesfîrșita lui dragoste 
de oameni, nimeni nu 
știe. Pînă la o anumi
tă dată se comporta 
normal, pentru ca din- 
tr-odată să înceapă 
să-și arate zilnic dra
gostea lui față de oa
menii năpăstuiți. 
unde-i aducea, 
unde-i aduna 1 Nu era 
dimineață în care 
nu-l văd intrînd 
poarta instituției 
cîte un năpăstuit 
mînă. Venea cu el 
rect la mine, aștepta 
pînă eram puțin mai 
liber, mai precis aș
tepta pînă cînd înce
peam să mușc flămînd 
din sendviciul cu sa
lam de Sibiu șt dădea 
buzna cu victima de 
mînă în biroul meu.

— Șefule, iartă-mă 
că te deranjez. Dacă 
era pentru mine n-o 
făceam. Dar e vorba 
de un nefericit aflat 
la marginea prăpasti- 
ei. Acum a ieșit din 
pușcărie. L-am găsit 
într-o stație de tram
vai plîngînd. Toată 
noaptea mi-a povestit 
viața lui. O trilogie.

Năpăstuitul 
ținea privirea în pă
mînt, dar din cînd în 
cînd trăgea cu ochiul 
la sendviciul meu cu 
salam de Sibiu, ca 
să-ml rămînă mie mîn- 
carea în gît, ca să-mi 
fac eu procese de 
conștiință : „eu salam 
de Sibiu, el pîine goa
lă. Eu cu servici, el 
pe drumuri".

— Ce putem face ? 
întrebam jenat.

— Să-l încadrăm, 
șoptea duios mama ră
niților.

— Are vreo califica
re, are ceva studii ?

— Nu, dar îl calific 
eu, că are un fond, 
sufletesc... Trebuie să-l 
recuperăm.

Reușea să mă îndu
plece. Să-l recuperăm, 
ziceam, în fond ce da
că a făcut și el o tîl- 
hărie. Trebuie să-l a- 
ducă cineva pe calea 
cea bună.

A doua zi nici n-apucam să mușc din 
sendviciul cu salam de 
Sibiu, că apărea mama 
răniților cu altă vic
timă de mînă, cu alt 
năpăstuit al soartei.

— Șefule, uită-te la 
el. Ghici unde l-am 
întîlnit ? La poartă. 11 
întreb ce face, zice că 
vrea să vină la tine. 
Bine-nțeles, i-am zis, 
dacă ești în căutarea 
unui suflet, atunci nu
mai la șeful puteai să 
găsești. Ce facem cu 
el ? Sper că n-ai să-i 
zdruncini încrederea.

Nu e calificat, dar are 
două clase primare, 
plus școala vieții. A 
avut și el o clipă de 
rătăcire, cineva l-a a- 
tras pe calea ușurin
ței, dar a învățat să 
regrete, cînd regretă, 
plîngi cu sughițuri. La- 
să-l pe mina mea să-l 
fac om. Societatea ne 
va fi cîndva recunos
cătoare. Știu că n-o 
să-mi fie ușor, prefer să lucrezunul care are școala 
vieții, care știe ce e 
greul, decît cu unul 
care a avut totul de-a 
gata. Trebuie să aibă 
cineva grijă și de a- 
cești năpăstuiți, tre
buie să-i recupereze 
cineva.

Curînd, secția pe ca
re o conducea mama

răniților gemea de re
cuperați. îmi făcea 
plăcere uneori să trec 
să-i văd cum se inte
grează ritmului nor
mal al vieții. Mama 
răniților avea pentru 
fiecare o vorbă bună, 
pentru fiecare o îm
bărbătare.

— Sînt băieți buni, 
au un fond sufletesc 
minunat. Știu să pre- 
țuiască binele. Uneori își mai dau în petec, 
mai fură cîte un mic 
obiect, mai joacă pe 
furiș cîte un barbut, 
dar pînă și aceste mici 
slăbiciuni le înțeleg, 
pentru că sînt ome
nești și sincere. Ce 
zici, n-ar trebui să le 
dăm o primă specială 
sau un ajutor ca să-i 
stimulăm, ca să simtă 
permanent grija noas
tră ? Dă-le ceva din 
fondul directorial.

Peste o săptămînă 
mama răniților m-a 
invitat oficial să iau 
parte la o masă tovă
rășească dată în cins
tea recuperaților din 
secția lui, o masă care 
să cinstească compor
tarea ireproșabilă pe 
parcursul unei luni de 
zile a victimelor so
cietății. Masa avea loc 
în separeul unei bo
degi suspecte, la care 
s-a mîncat ca la ospe- 
țele romane, s-a cîn- 
tat de inimă albastră, 
s-au făcut demonstra
ții de virtuozitate și 
s-au evocat mari fi

guri autohtone și internaționale ale genu
lui (Florică Florescu, 
Al. ~ 
etc), 
cele 
se îndrepte cu toții 
spre mama răniților 
și să-i sărute mina 
respectuoși, ca unui 
binefăcător suprem. 
In timpul acesta, ma
ma răniților își șter
gea o lacrimă pe furiș.

Peste cîteva zile mama răniților a ve
nit la mine cu foto
grafia unui recuperat, 
ca s-o dăm la ziar.

— Inchipuie-ți, 
trezit acasă cu 
în buzunar care nu-i 
aparținea și, cu toate că afară ploua toren
țial, s-a urcat în tram
vai și a venit pînă la 
mine ca să-mi spună 
adevărul.

Mama răniților a- 
vea planuri mari cu 
victimele societății. 
Visa să cheme un 
grup de scriitori pen
tru a sta de vorbă cu 
discipolii săi în vede
rea unei antologii, 
un omagiu adus aces
tor suflete sensibile. 
Visa, de asemenea, un 
congres al reeducați
lor, o adunare gran
dioasă. la care el să 
prezinte raportul, iar 
eu coraportul, o încu
nunare a eforturilor 
sale și o recompensă. 
publică pentru recep
tivitatea mea.

Dar toate aceste 
suri și proiecte 
blime s-au năruit 
tr-o dimineață, 
apucasem să mușc din 
sendviciul cu salam 
de Sibiu cînd a intrat 
pe ușă adjunctul meu și a leșinat, tl trezesc 
cu două palme tovă
rășești și aflu că paza 
a surprins elementele 
recuperate de mama 
răniților în timp ce 
încercau să scoată a- 
fară din întreprindere 
un camion cu mate
riale în valoare de o 
sută de mii de lei. 
Bine-nțeles că Miliția 
a găsit la una 
cuințele lor 
alte materiale 
loare de alte două sute 
de mii lei.

Ultima oară 
întîlnit pe mama 
ților la proces, 
o figură de sfînt.

— Nu întotdeauna 
învinge binele, mi-a 
spus, cu glasul unui 
martir al umanității. 
Uneori mai învinge și 
răul. Ar fi plictisitor 
să învingă numai bi
nele.

Da, așa e. Aici avea 
dreptate.

întreabă — și șefa secției, ing. Maria Mihailov, îi răspunde că toată povestea e... un secret. Intrigat, Borcoș insistă și începe să facă, pe cont propriu, o verificare. Nu are rost și nu avem nici competența să intrăm în detalii tehnice ; iată, însă, ce se poate spune în linii mari : spirtul fabricat este măsurat (litri și grade) de aparate (vechi de decenii, în paranteză fie spus !) și turnat în rezervoare. Aparatele au o toleranță de atît la sută față de cantitatea real fabricată. O dată pe lună, se face măsurarea reală a spirtului, se fac diverse operații contabile și se stabilește producția efectivă. Nu trebuie să fii expert și — pe de altă parte — nici să ai stofă de escroc ca să-ți dai seama că sistemul, lăsînd un mare grad de aproximație, permite operații frauduloase.Și iată că după aproape 20 de ani de lucru în felul acesta, apare un inginer care sesizează precaritatea întregii istorii și — culmea îndrăznelii I — propune măsuri concrete pentru curmarea neregulilor : sigilarea flanșelor și stocaj zilnic. Atît i-a trebuit I Din ziua aceea, n-a mai fost loc pentru Borcoș în U.S. „7 Noiembrie" din Arad. Campania împotriva sa a început cu măsuri „blîn- de“ : i se sugerează să facă un „referat" prin care să-și retragă constatările și propunerile. Nu vrea și este chemat la direcție unde „este luat ceva mai tare". Inginerul-șef Mihai Voștinar își dă seama că trebuie să fie mai ferm : îi comandă, printr-o notă internă, să facă „propuneri privind stocarea zilnică, conform următoarei metodologii ...și urmează o „metodologie" cu nimic mai bună decît cea care se practica. Mai „științifică", nimic de zis, dar... clienți să fie, că Mechenie are spirt 1 Borcoș refuză.Urmarea ? Cu o faimoasă decizie- tip (vezi modelul de mai sus) „Noi, inginer Stanciu loan" îl sancționează în martie 1968 pe Borcoș cu retrogradarea pe două luni (2 x 350 = 700 de lei) pentru „calomnierea tendențioasă a colaboratorilor, compromiterea și subminarea autorității șefului direct și inducerea în eroare a conducerii tehnico-administrative a întreprinderii". Hoțul de păgubaș... I (în august 1968, M.I.A. anulează decizia, dar nimeni nu a răspuns bănește pînă astăzi. Este cazul ca Stanciu loan să plătească din buzunar suma cu care l-a păgubit pe subalternul său. Daunele morale, din nefericire, nu se pot plăti).„Colaboratorul calomniat" de mai înainte este magazionerul Constantin Mechenie. în exact ziua cînd se împlineau trei luni de la „calomnie", Mechenie este găsit de o inspecție inopinată de la minister cu un plus de spirt în valoare de 100 000 lei. iar într-un depozit, printre 126 de butoaie goale, reprezentanții lui găsesc unul plin cu 450 rafinat.Vai, cît a mai tras și ________La 29 iunie 1968 i se desface contractul de muncă („măcar că era caz de procuror" — cum zice Caragiale) iar după trei zile directorul îl reîncadrează ea merceolog cu un salariu mai mare ! Peste cîteva luni se pensionează și trăiește bine-mersi și azi. Să sperăm că în aceste zile mîini mai energice vor scutura praful ce s-a depus pe dosarul aflat la Miliția Municipiului Arad.„Calomniatorului" nu-i vin mințile la cap. Drept urmare, la 29 iulie, consiliul de judecată îl sancționează cu „mustrare cu avertisment". (Ulterior, judecătoria Arad, procuratură, anulează

Borcoș se zbate să-și capete dreptatea. Dreptatea sa și dreptatea statului. Ca urmare, inginerul-șef Mihai Voștinar, cu binecuvântarea lui Stanciu, cere și obține de la consiliul de judecată „îndepărtarea din serviciu a lui Ștefan Borcoș".Ștefan Borcoș se plînge procuraturii care suspendă executarea și sesizează justiția. Au loc două înfățișări. (în paranteză : fișele înregistrează pentru Borcoș în zilele procesului : „absent nemotivat" și „învoit fără salariu" ; pentru Voștinar care nu avea ce căuta la tribunal dar era prezent, nimic. Și-a încasat salariul). Hotărîrea tribunalului este mai mult decît edificatoare : ea constată că „din toate actele dosarului rezultă o pornire vădită împotriva angajatului" ; „angajatul Borcoș Ștefan a vrut să ducă la schimbări în cadrul întreprinderii pentru înlăturarea unor pierderi" ; „nu există nici o dovadă că angajatul ar fi avut vreo abatere"; „împotriva lui Borcoș s-a continuat o acțiune de înscenări menite a-1 îndepărta din serviciu" etc. etc. Voștinar a declarat textual consiliului de judecată din întreprindere : „Inginerul BorcoșȘtefan a dăunat atmosferei din întreprindere prin sesizările făcute organelor superioare". Vasăzică, după opinia actualului inginer-șef, nu delapidatorii și hoții „dăunează atmosferei" ci acela care sesizează delapidările și hoțiile.Cu o lună înainte, o comisie formată din șapte activiști ai Comitetului județean Arad al P.C.R. cercetase „cazul Borcoș" și ajunsese la următoarea concluzie (citez din pro- cesul-verbal oficial al ședinței) : „Comisia de anchetă propune, pe baza analizei făcute, ca tov. ing. Borcoș Ștefan să rămînă în continuare la întreprindere, iar conducerea administrativă (director și Ingi- ner-șef) să fie sancționată pe linie administrativă și pe linie de partid".La 4 decembrie, justiția îi dă cîștig de cauză lui Borcoș. Dar, cu aceasta, persecuțiile nu se termină. La 31 decembrie, cu cîteva ore înainte de revelion, lui Borcoș i se pune în mînă o hîrtie din care află că... i se desface contractul de muncă din cauza reducerii schemei. Prin pana colegului meu D. Nadolu, ziarul „Flacăra Roșie" înfierează abuzurile. La 20 ianuarie, la intervenția fermă a comitetului județean de partid, ministerul îl destituie pe Stanciu loan. Printr-o decizie a noului director, inginerul Ștefan Borcoș este reîncadrat....Socotim că șirul de întîmplări cunoscute sub numele „cazul Borcoș" s-a terminat. Totodată, că este vremea să înceapă „cazul conducerii fabricii de spirt din Arad". Este ne- voieca organele locale de partid și de Stat și conducerea Ministerului Industriei Alimentare să cerceteze și să ia toate măsurile cuvenite. Fiindcă rezolvarea unui caz de persecuție presupune obligatoriu și găsirea unor răspunsuri la următoarele întrebări : în ce interese a lovit persecutatul și ce s-a făcut pentru curmarea practicilor ilicite dezvăluite de el ?
★Fenomen profund străin eticii socialiste, negînd esențialmente principiile și normele noastre, persecutarea este și ea o armă, una dintre cele mai odioase, de care vechiul se slujește în apărarea pozițiilor sale amenințate de ofensiva impetuoasă a noului. Dacă armele noului sînt principialitatea, fermitatea,. integritatea, cele ale vechiului nu pot fi decît unele de teapa calomniei, persecuției ș.a.Societatea noastră nu tolerează însă corpuri străine. Adevărul învinge totdeauna, noul izbîndește întotdeauna asupra vechiului. în cele din urmă, persecutorii răspund în fața societății. Răspund pentru faptele lor și răspund pentru încercarea de a altera relațiile inter-umane caracteristice societății noastre. Faptele lor sînt cu atît mai grave, cu cit ei— vrînd să acopere cu o mască legală fața ilegalităților — atrag (sau încearcă să atragă) în combinațiile lor și_ pe alții, să extindă atmosfera nocivă pe care au creat-o. Persecuția este astfel o gravă faptă antisocială, care trebuie să întîmpine reacția fermă a opiniei publice, a tuturor factorilor responsabili.

Mi s-a întimplat să întîlnesc oameni care se plîng de o voalare a memoriei, de faptul sînt împrăștiau, că se pot concentra, le lipsește puterea plăcerea muncii. Cauzele, desigur, pot fi multiple. Unele însă se datoresc educației, principiului care ne călăuzește în viață. Elevi străluciți, după ce ies din școală, renunță la regimul de activitate care le dădea succes în tot ce întreprindeau. Nu mai citesc decît cărți distractive, nu mal fac decît lucruri ușoare, plăcute, evită teatrele și filmele cu probleme, pentru a nu se indispune, renunță la prietenii valoroși dar severi, pentru a se înconjura de oameni la care simțul răspunderii sociale este redus și care își trăiesc timpul liber în activități lejere.Natural, o inteligență care nu mai este supusă la eforturi de calitate, o inteligentă care se risipește în a- nalizarea reacțiilor șefului de serviciu sau maistrului, în informații privind viața intimă a prietenilor și cunoscuților. va ajunge repede la epuizare. Nu vorbesc de clevetiri, nu mă refer la calomnii, nu raportez cazul la contraste morale puternice, ci doar la genul de timp consumat pentru lucruri care nu pun, îndeobște, mintea la contribuție, și de pe urma cărora nu rezultă nici un profit spiritual.Mi s-a părut interesant să cercetez. în uzinele moderne de la Iași, Ploiești, Brașov, felul în care tinerii înțeleg să „umple" golurile dintre activitățile tehnologice. Sînt utilaje, de pildă la Fabrica de mașini-unelte și agregate București, unde strungurile carusel prelucrează piese de mii de kilograme, timp de cîte trei zile și trei nopți. în acest timp, mașina realizează automat procesul de așchiere a metalului. Fiind bine pusă la punct, ea nu necesită nici un efort fizic, iar atenția muncitorului este solicitată doar în momentele esențiale. Am văzut muncitori citind ziarul. Am întrebat :— Este îngăduit în timpul producției ?— Da. Sînt sisteme de avertizare, sînt dispozitive care atrag a- tenția asupra oricărei nereguli în procesul de strunjire.— Probabil că s-au format și anumite reflexe.— Negreșit. Dovadă că rebuturile apar atît de rar, încît nici nu sînt trecute în calculele de producție.Unii citesc cărți tehnice, alții se informează, alții își fac însemnări în carnetele lor și meditează asupra unor inovații și perfecționări, pentru a nu-și lăsa mintea să lenevească. într-o întreprindere textilă din Fălticeni, am văzut o ingineră care supraveghea, pe timp de noapte, funcționarea unor utilaje. Am găsit-o studiind, citind. își pregătea examenele de doctorat. îmbina în mod armonios două tipuri de activitate, reușind, printr-o disciplină echilibrată, să-și păstreze „antrenamentul" intelectual, valori- ficînd în etape efortul creator.Am găsit matemati-

cienl și specialiști în electronică și automatică la mașinile cibernetice cu care sînt dotate combinatele siderurgice de la Galați și Hunedoara. Veneau de pe băncile facultății. Mi-au explicat că munca lor nu este continuă. Că nu orice clipă le este ocupată în producție. Uneori, prin natura procesului tehnologic, pauzele sînt mai lungi și ei nu le risipesc în „șuete", ci le transformă în ore de studiu și de laborator, continuînd specializarea începută în amfiteatrele politehnice. Ei mi-au arătat caiete pline de calcule și de formule. Mi-au expli-

„intrarea în arenă". Ei așteaptă să li condiții. Nu tocmai aceste prielnice scot ____lă talente și capacități. Sînt de acord că mediul are o înrîurire decisivă asupra dezvoltării capacității creatoare. Ceea ce este pozitiv, este faptul că mediul societății socialiste creează vaste posibilități de dezvoltare și afirmare a individului. Aceste posibilități nu sînt însă întotdeauna și peste tot bine puse în evidentă, nu a- trag îndeajuns tinerii proaspăt sosiți din u- niversități, unde erau îndrumați atent, pas cu pas. unde aveau men-

unității industriale concomitent cu laboratoarele și institutele de cercetări. Deci, chiar din capul locului sînt create premisele dezvoltării capacității creatoare, a interesului ascuțit pentru sincronizarea continuă cu evoluția dinamică a specialității respective. Totul este ca aceste premise să fie bine fructificate — iar la Pitești ele sînt bine fructificate, gratie unui colectiv de conducere care vede cu pătrundere înainte, în viitor, care ne vorbește în termenii anilor 1975. care prevede de pe acum viitoarele mișcări ale tehnologiei

cat că plăcerea secretă a muncii lor ține nu numai de randamentul pretins de mașina electronică, ci și de studiul multilateral pe care îl întreprind asupra utilajelor. Mașina nu este numai un simplu auxiliar în activitatea la- minoarelor și convertizoarelor. ci și un vast organism tehnic care trebuie cercetat, supravegheat, cunoscut pînă în cele mai mici componente și reacții, în peregrinările mele, mi-a fost dat deseori să cunosc inventatori, inovatori, creatori de sisteme noi în organizarea producției, conducători de întreprinderi care știau ou cea mai mare precizie că dispun de un anumit potențial de inteligență. care trebuie utilizat cu maximă protejat, sporit, ținut pe cele diferite căi. menținut viu. incandescent. Mintea — mi-au spus unii dintre ei — nu trebuie pusă la conservare.Se întîmplă însă că oameni cu reale capacități, care promit. încep să se disperseze. în așteptarea unui moment

grijă, sus- mai

prielnic pentru

tori. teme precise studiu, unde ideile lor erau puse în dezbatere, comparate, stimulate. criticate și duse astfel la împlinire. Acești tineri vin. de pildă. într-un combinat precum cel petrochimic de la Pitești. Aici intră într-un șantier. Utilajele sînt a- bia în faza de montare și rodaj. Tinerii n-au mai întîlnit asemenea sisteme de comandă automatizată, își însușesc o tehnică avansată, dar, în același timp, își pun problema viitorului lor ca specialiști în petrochimie. într-un oraș care, pînă nu de mult, nici nu era menționat pe harta industrială a tării. Firește. ei trebuie atent sprijiniți pentru a nu ceda pasul, pentru a nu se rezuma la bagajul inițial. I-am găsit pe tinerii specialiști într-o evidentă efervescență ; lucrînd noi, cînd lansaseră dusele de bază, s-a părut aici una din trăsăturile caracteristice procesului viu de industrializare socialistă : apari-

l-am găsit la produse nici nu se încă pro- Mi că disting

de specialitate, pe plan mondial.Condiții, da. Dar numai despre condiții este vorba ?întîlnești cîte un loc în muncă unde cei ce vin cu idei înnoitoare, cu propuneri, cu soluții mai valoroase sînt socotiți incomozi (recent, chiar în această pagină a ziarului a fost dezbătută situația unui inginer chimist — „Tribulațiile unui incomod"). Se întîmplă. e drept cazuri izolate, cînd unii n-au suficientă tărie, n-au suficientă voință de a înfrunta mentalități și practici învechite, se retrag ofensați de o parte și înlocuiesc e- fortul inteligentei, argumentele, cu o risipă de critici mărunte, minore. Negreșit, a- ceste critici pot fi judicioase. dar adesea sînt lipsite de eficiență, de finalitate constructivă. în fața întrebării pe care o puneam : „Cum vezi dumneata rezolvarea acestui conflict local între spiritul creator și rutină ?“ — un astfel de om ridica din umeri, mă privea nedumerit. Nu e de vină.

în acest caz, o anumită educație unilaterală, care a făcut ca tînărul să se dezvolte într-o atmosferă de seră ?Nu o dată vorbim despre oameni care se călesc în lupta cu greutățile. Mai rar vorbim despre cei care își găsesc tot felul de justificări pentru a o- coll înfruntarea bărbătească cu ei înșiși, examenul lucid, preferind o existentă placidă, lipsită de marile, inevitabilele eforturi care creează și exprimă o personalitate autentică. Unii pedalează cu precădere asupra „condițiilor" și fac abstracție de faptul că realizarea sau — reversul ei — plafonarea sînt determinate de calitatea fibrei morale. Dezorganizarea sufletească duce Ia dezorganizare intelectuală, și oameni extrem de bine dotați sînt amenințați uneori de plafonare, deoarece au părăsit rigoarea muncii tenace, autodisciplina, exigenta fată de ei înșiși și și-au căutat „alinarea" în nesfîrșite conversații despre „noblețea renunțării" sau „plăcerile rafinate ale barurilor și petrecerilor boeme". Se știe cu ce consecințe...Renunțarea la efort? Sînt oameni de seamă care ne vorbesc despre odihna lor ca despre o trecere de la o activitate la altă activitate, însăși varietatea efortului fiind pentru ei o necesitate. Nu ne gîn- dim la existenta lor exemplară ca la un proces ce poate fi însușit cu ușurință, însă viata ne impune modele. tipuri excepționale spre care merită să tindem cu întreaga noastră singurul mod — opus tentației de a pluti în derivă — de împlinire autentică, de a fi folositor timpului și colectivității care format și căreia părții.Capacitatea nu buie risipită, mutilată în îndeletniciri bizare, efemere, nu trebuie consumată ca un simplu joc de artificii. Respectarea unei ferme conduite de viață, în lumina unor idealuri animate de responsabilitate socială, de efortul realizării (în care munca de auto- perfecționare să nu fie o singură clipă abandonată) este un autentic antidot al plafonării și face farmecul personalității umane armonios dezvoltate, la înalta scară de valori a unei orînduiri în al cărei focar OMUL.
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Lîngă cuptorul în care se topește aluminiul, un tînăr stă ghemuit, ca să se încălzească puțin. Apoi își reia lucrul. E Simion Bondreanu. miezuitor la „Cauciucul Quadrat". Muncește la turnătorie doar de cîteva luni. La ora 9.30, cînd s-a dat pauza de masă, Simion Bondreanu s-a a- șezat să mănînce împreună cu tovarășii lui de muncă. Dumitru Ublea si Tudor Matei.— Așa mîncam întotdeauna, toți trei. Puneam la un loc ce aduceam de acasă... Ne împrieteniserăm repede.Mai tîrziu, cam prin jurul orei 11,30, în vreme ce Tudor Matei și Dumitru Ublea lucrau, separat, la formele necesare turnării aluminiului, au auzit o bufnitură puternică.— Eu am 17 ani de muncă în turnătorie — explică acum Dumitru Ublea — așa că știam ce putea să însemne asta. N-am fugit, ci m-am întors numaidecît spre cuptor, dar fără să fac vreun pas înainte sau înapoi. Am văzut fum, flăcări și pe Nelu. c-așa îi ziceam noi, arzînd. Probabil că din cuptor i-au sărit stropi de aluminiu pe salopetă, salopeta avea si pete de motorină, că noi lucrăm si cu motorină... M-am năpustit spre el, ne despărțeau doar șase-șapte pași, și-am început să-i sfîsii salopeta, dar era cumplit de greu, nu numai fiindcă-mi luaseră și mie mîinile foc, dar Nelu, scos din minți, sărea într-una, ca un om pus pe jăratic. Și voia să iasă afară, însă eu îl țineam, că mă gîndeam — nici eu n-am habar cum de mai puteam gîndi într-o situație ca asta, să nu care cumva să se arunce în zăpadă. în curte, că i-ar face și mai rău pielii lui. arse. Am izbutit să rup complet partea de sus a salopetei, a apărut și Matei, l-a tras afară, careva, mi se pare că mecanicul șef, și-a azvîrlit haina de pe

el, ca să stingă complet focul, „mi se pare" fiindcă totul s-a trecut ca într-un vis care s-a cheiat urît și după ce m-am trezit.— Te-ai ales și dumneata cu arsuri ?— (Răspunde indirect) : Oricare alt tovarăș de muncă ar fi făcut la fel.— Si totuși, poate încerci să-ți explici mai amănunțit clipele acelea în

zic pe- în- proprie inițiativă, Simion Bondreanu s-a apucat să curețe cu grampa zgura din cuptor. Instrucțiunile de protecție a muncii prevăd clar că grampa nu trebuie folosită nici umedă, nici rece, că se cere o prealabilă adaptare. Neștiind sau negli- jînd toate acestea, tînărul miezuitor a lucrat cu grampa, rece sau umedă, iar aluminiul, aflat atunci la temperatura de 600 de grade, a reactio-

tine întreprinderea) șl ai rului Sănătății.— Ne-a fost procurat, în cord — ne arată doctorița Viorica Bădescu — orice medicament special pe care l-am solicitat. A doua zi după internare s-au prezentat la noi, pentru recoltarea sîngelui necesar tovarășului lor de muncă, 32 de muncitori de la .„Quadrat". De fapt, unii dintre aceștia nici nu-1 văzuseră

timp re-

de Mihai STOIANcare ai dovedit — de ce ne-am feri de cuvinte mari, dacă-s potrivite — curaj...— Nu m-am gîndit la nimic, doar la el m-am gîndit, să-l salvez cu orice preț. Cînd e vorba să salvezi pe cineva de la moarte, așa cred eu acum, după ce-am încercat lucrul ăsta pe pielea mea. cred că merită s-o faci chiar cu riscul vieții tale. Abia după aia. ca să fiu cinstit, m-am mai muiat puțin, mi-am a- mintit de cei de-acasă. de Liviu. băiatul meu de șapte ani. de solie... Dar asta tîrziu. și nu pentru că n-as tine la ei. însă pe semne că asa-i clădit omul, e gata să sară si-n foc pentru altul.întîmplarea tragică, petrecută la „Cauciucul Quadrat", pare să aibă următoarea explicație : dornic să dea o mînă de ajutor celorlalți, din

natcîndu-i lui Simion Bondreanu arsuri de gradul IV pe 60 prafața epidermei.Dus cu ambulanța traumatologie (ca de torul său. Dumitru Ublea). Bondreanu a fost numaidecît supus unui tratament complex. Și merită să fie consemnat în continuare faptul că de salvarea vieții gravului accidentat de la „Quadrat" s-au o- cupat nu numai, după cum arătam mai înainte, tovarășii săi de muncă și. firesc, medicii și personalul sanitar cărora le-a fost încredințat, ci si factori de conducere din Ministerul Industriei Ușoare (de care apar-

violent, instantaneu, provo-la sută din su-la Spitalul de altfel si salva- Simion

vreodată la față pe Bondreanu, dar întîmplarea îi impresionase ; am stat de vorbă cu unii, lucrează de treizeci de ani acolo, sînt trup și suflet legați de ce se întîmplă în întreprindere, și erau foarte mîhniti de nenorocirea tînărului.Mai aflu apoi cum, zilnic, oamenii de la „Quadrat" veneau cu lămîi. cu portocale, și le trimiteau sus, în camera lui Bondreanu, și insistau să-l vadă, si plecau triști că nu li se îngăduia. pe bună dreptate, acest lucru. Dumitru Ublea este astăzi extrem de mulțumit. în sinea lui, că a izbutit o dată, cu permisiunea medicilor. să-l vadă pe Bondreanu. întîi, Nelu nu l-a recunoscut, pe urmă a clipit si l-a întrebat doar ceva despre fabrică.— Cam un minut iumătate-două am stat la el. Era un băiat foarte cumsecade, respectuos — deși eram

destul de apropiați ca virstă mol, dar și săritor la nevoie. împlinise 27 de ani. îmi destăinuia cîte- odată ce are Pe suflet : avusese o viață necăjită. nu-și cunoscuse părinții, fusese crescut de cineva. Șl îmi zic eu acum : tocmai unuia ca ăsta să i se întîmple o nenorocire ? Sigur, nenorocirea, pe capul oricărui om ar atunci Nelu, mare...— A tratamente dureroase, dar să-i explici despre ce este vorba și răbda, dornic să supraviețuiască teribilei încercări prin care trecea — remarcă dr. Viorica Bădescu. Nu se văita deloc. De cîte ori i se spunea că cei de la întreprindere au venit jos, să se intereseze de el. lăcrima, ca unul care n-a prea cunoscut căldura sufletească, răsfățul prieteniei, devotamentul familial. Or. acum, colectivul din care făcea parte, reacționa exact asemeni unei familii. Vă rog să mă credeți că nu melo- dramatizez cu nimic.— Nici pe fratele meu nu l-am iubit așa 1 mărturisește Tudor Matei, fostul tovarăș de atelier.Simion Bondreanu s-a stins. în mulțimea de oameni din cortegiul funerar se afla si Dumitru Ublea. Deși tînăr. mergea ușor adus de spate. înfrînt ?— Nu, micul meu sacrificiu n-a fost deloc inutil — avea să-mi spună puțin mai tîrziu. Mi-am făcut datoria de om, fată de-un om. Atît.O tragică întîmplare — dar ea na relevă sensurile profunde ale solidarității umane, vorbindu-ne despre bărbăție, despre curaj.

pica, e un păcat. Dar parcă cînd 1 se întîmplă unuia ca păcatul e de două ori maifost supus, pe parcurs, unor ajungea



PAGINA 6

țări :

SCINTEIA - miercuri 5 martie 1969

dr. ing. A. SAVU
Institutul de cercetări alimentare — România

ancheta internațională

a „Scînteii"

Frigul — această realitate naturală invizibilă dar
atit de pregnantă — a permis cercetătorilor con
temporarii să inaugureze un nou și fecund sector
tehnico-științific, cel al temperaturilor (oase și
foarte Joase (sub —200° C). Reunite sub denumirea
comună de Criogenie, știința șl tehnica producerii
și utilizării temperaturilor extrem de scăzute se
dezvoltă astăzi rapid și pe un număr tot mai mare
de planuri, astfel că și aplicațiile lor vizează
nu numai ramuri economice în care utilizările fri
gului erau obișnuite, ca cea alimentară, dar și altele
noi: chirurgia, electrotehnica, tehnica spațială etc.
In legătură cu unele realizări șl cercetări actuale
importante din acest rodnic sector al științei mon
diale, am solicitat — în cadrul anchetei de față —
contribuția unor eminenți specialiști din diverse

BISTURIUL DE GHEAȚA
IN TERAPEUTICA MEDICALĂ

prof. James FRASER
.......   . .I . . Iw 1

Universitatea din Edinburgh — Marea Britanie

CRIOGENIA
explorează

lumea frigului

Cercetări relativ recente au condus Ia constatarea că frigul nu numai că inhibă metabolismul celulelor vii, dar pe măsură ce intensitatea răcirii crește și cristalele de gheață apar atît în interiorul cît și în exteriorul celulelor, acestea mor. Efectul este folosit din ce în ce mai intens de chirurgia actuală — prin ramura ei mai nouă criochirurgia — pentru a distruge unele zone discret afectate ale țesutului viu prin congelare locală, controlată. In 1962 — după ce, începînd cu 1960, cercetările din domeniul criogeniei progresează rapid, obținîndu-se numeroase cunoștințe și despre manipularea agenților ul- trareci — chirurgul Irvine S. Cooper, din New York, construiește un agregat crioterapeutic: azotul lichid ce circulă printr-o sondă de metal izolată în vid, cu excepția vîrfului său, permitea reglarea temperaturii într-o gamă foarte largă, cu un minim apropiat de — 196°C. Frigul creat la vîrful sondei putea fi astfel aplicat în orice punct al organismului, țesutul imediat înconjurător fiind astfel influențat. Noua tehnică și-a găsit primele aplicări clinice în domeniul neurochirurgiei (mai ales în tratarea parkinsonismu- lui), unde țesutul fin din jurul leziunii congelat în stare solidă poate fi extirpat o dată cu blocul de gheață care rezultă sau, cînd țesutul este pe deplin congelat, este lăsat in situ, deoarece astfel el rămîne inert din punct de vedere biologic. „Crioleziunea" rezultată este treptat absorbită și înlocuită de o cicatrice, cu perturbatii minime pentru subiect.Dar în afară de puterea sa de distrugere sau de cea de a produce hemostaza și anestezia, crioterapia prezintă astăzi un larg interes și datorită caracterului remarcabil de inert al țesutului distrus pe această cale, ceea ce oferă posibilitatea — deocamdată teoretică — a unui răspuns autolmunizant împotriva celulelor care ar fi putut supraviețui episodului de congelare. Dacă ipoteza se va confirma, atunci această reacție imunologică va avea o uriașă valoare în ablația tumorilor. Alte cercetări recente — din domeniul tratării cancerului — privesc imobilizarea prin congelarea țesutului a- fectat, prevenind astfel diseminarea celulelor maligne care însoțește adesea tratarea unei tumori.Pe de altă parte, aparatura modernă permite producerea sigură și rapidă a unor „crioleziuni" precis amplasate și de
LA ZERO ABSOLUT"

dr. Edward F. HAMMEL
Universitatea din California — S.U.A,

O dovadă că astăzi se întimpla frecvent ca perfecționări tehnice importante să aibă urmări imprevizibile și în alte domenii, aparent nelegate între ele, o constituie progresul actual rapid al unor ramuri ale medicinei și metalurgiei, comunicațiilor — determinat în principal de dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii temperaturilor scăzute impusă de cerințele programelor de explorări spațiale. Combustia 

dimensiuni prestabilite, precum și posibilitatea de a produce leziuni reversibile, cînd sonda este aplicată la o temperatură de răcire pe o scurtă perioadă de timp, ceea ce are drept rezultat o blocare temporară a activității nervoase și imitarea efectului unei leziuni permanente plasată în mod strategic. De asemenea, cu ajutorul unui cadru special aplicat pe capul pacientului și al controlului radiologie, este posibil să se localizeze și să atingă regiuni precis preselectate din creier — această așa-numită metodă sau tehnică stereotaxică putînd fi folosită la tratarea altor maladii, ca diskineaza. Totodată, prin asemenea mijloace se poate întrerupe circuitul nervos emitînd semnale anormale spre mușchi, dar lăsa intacte celelalte mecanisme de controlare a mișcărilor. Congelarea — după cum dovedesc alte cercetări — poate fi folosită și la întreruperea căilor nervoase ce alimentează cu senzații dureroase sistemul nervos central, dovedindu-se deosebit de eficientă în anihilarea durerilor faciale intratabile. Pe această cale se poate interveni chiar și în tratarea unor forme severe de epilepsie. Deformările complexe ale vaselor sanguine din creier sînt și ele greu de tratat prin metodele clasice, din cauza sîngerării excesive, care se produce în cursul operației. Dacă însă, după izolarea și divizarea arterelor care alimentează regiunea anormală, aceasta este congelată în stare solidă, ea poate fi disecată și eliminată mult mai eficient.In practica chirurgicală generală, cel mai mare avantaj îl prezintă însă crio- chirurgia bolilor maligne unde aceasta are două potențialități distincte — ca paliativ și ca metodă de vindecare.In mod deosebit de avantajos se vădesc însușirile criocoagulării în oftalmologie, unde capacitatea instrumentului de congelare de a se contopi cu țesuturile la care este aplicat, printr-o legătură extrem de puternică (crioadeziune), a fost folosită ca un auxiliar în tratamentul anumitor forme de cataract, pentru a permite extracția mecanică a lentilei oculare bolnave, cu un minimum de consecințe traumatice. In plus, caracterul discret al zonei de distrugere provocată de criosondele mai fine face ca acestea să fie unelte convenabile pentru fixarea retinei detașate.Pe măsură ce capacitățile criochirur- giei vor fi mai larg cunoscute, ea va putea fi folosită într-o gamă mai largă de cazuri.

din sistemul de propulsie al rachetelor chimice se bazează pe gaze — în special hidrogen și oxigen — dar pentru o călătorie cosmică transportarea unor cantități imense din aceste substanțe sub forma de gaz nu reprezintă o soluție. Dacă, de exemplu, hidrogenul și oxigenul necesitat de recentul zbor al celor trei cosmonaut! în cadrul programului Apollo ar fi fost transpor

tat în stare gazoasă, la presiunea atmosferică, de către racheta purtătoare Saturn V, atunci numai rezervoarele de combustibil ar fi trebuit să aibă un volum de circa 2.5 milioane de metri cubi. O reducere a volumului prin simpla comprimare este și ea imposibilă, deoarece rezervoarele de otel necesare în acest caz ar fi la rîndul lor atît de groase, încît ar fi cîntă- rit mai mult decît conținutul lor.Singura alternativă este stocarea combustibililor sub forma lichidă, Ia presiuni suficient de scăzute ca recipientii să aibă pereți subțiri și să fie deci ușori. Punctul de fierbere al oxigenului la presiunea atmosferică, ca și al hidrogenului este extrem de scăzut. De aceea producerea, transportul, depozitarea și manipularea acestor gaze lichefiate au necesitat dezvoltarea unei tehnici speciale, care este o parte a criogeniei.Pentru zboruri interplanetare cu oameni la bord, performantele unei rachete chimice sînt însă limitate, ceea ce face ca în Statele Unite să se bucure de o deosebită atenție și alte sisteme de propulsie, printre care motorul nuclear (în care un reactor nuclear cu zona activă solidă este folosit pentru a ridica foarte mult temperatura unui gaz propulsor). Cel mai eficient gaz pare a fi tot hidrogenul, a cărui tehnologie de lichefiere a evoluat și mai departe în cadrul criogeniei moderne, contribuind la perfecționarea tehnicii spațiale. Dacă la finele celui de al doilea război mondial hidrogenul lichid era obținut doar'în laborator, în cantități de cîți- va litri pentru experiențele științifice la temperaturi foarte scăzute, acum numai în Statele Unite se pot produce pînă la 14 000 kg zilnic. S-au pus . la punct totodată imense vase Dewar (termose cu pereți dubli între care se realizează vid) cu capacități de circa 5 000 m cubi. iar hidrogenul este transportat pe apă cu șlepuri de circa 1 000 m cubi, în trenuri cu vagoane de 100 m cubi și în autocamioane de cite 50 m cubi. Pompe de înaltă presiune cu debite enorme au fost de asemenea puse la punct, încît manipularea acestui lichid neobișnuit, deși trebuie făcută cu multă grijă, a devenit o activitate obișnuită.Dar criogenia joacă și alte roluri, auxiliare, în cadrul programelor cosmice. Iată succint cîteva dintre aplicațiile de acest fel mai spectaculoase. Spațiul interplanetar este caracterizat printr-un vid avansat sub miliardimi de atmosferă și o temperatură de circa —270°C. apropiată deci de zero absolut. Pentru a răspunde unora din întrebările specifice ridicate de cerin-
DIN FRIG... SE NAȘTE 0 ȘTIINȚĂ NOUĂ

dr. Dionisie BALLA
Institutul de fizică atomică — România

și ca ale seDomeniul temperaturilor joase foarte joase este considerat astăzi una dintre ramurile de avangardă fizicii moderne, care a permis să descopere noi fenomene de un deosebit interes științific și practic, mai ales pentru sfera vastă a tehnicii. Căci, pe lîngă utilizările din domeniul separării gazelor sau aplicațiile variate din tehnica nucleară, criogenia deschide perspective dintre cele mai spectaculoase și în alte ramuri ale activității inginerești.Lichefierea în anul 1908, a ultimului „gaz nobil", la o temperatură de — 269 grade, adică cu numai patru grade peste zero absolut — limita temperaturilor realizabile — părea pînă nu demult o curiozitate de laborator. Astăzi numărul aplicațiilor lui este într-o vertiginoasă expansiune ; amintim dintre acestea numai fenomenele suprafluîdității heliului lichid și supraeonductibilității metalelor și aliajelor. Existența unui lichid în imediata vecinătate a „zero-ului absolut" fără să înghețe, ca în cazul celorlalte lichide criogenice la temperaturi mult mai ridicate, este de-a dreptul un fenomen unic în natură. în zilele noastre a devenit posibilă, prin utilizarea lui în tehnică obținerea vidului foarte înaintat în volume mari. Această metodă este economică însă numai prin folosirea 

ța de a proiecta șî construi o navă cosmică capabilă să călătorească într-un astfel de mediu, au fost create „camere de simulare" a condițiilor ambiante din spațiul cosmic îndepărtat. Proprietățile radiative și absorbative ale cosmosului pot fi simulate răcind pereții acestor camere pînă la temperaturi foarte coborîte, avînd grijă ca suprafețele respective să fie foarte absorbante pentru energia radiantă, în plus, moleculele de gaz rezidual aflate în cameră îngheață pe pereții reci, pro- ducînd în interiorul camerei presiuni comparabile cu cele existente în spațiul cosmic. O altă aplicație importantă privește depozitarea combustibilului în sateliți. deoarece se cunoaște de "tnai'multi ani că pînă la urmă vor deveni necesare operații de aprovizionare cu combustibili în timpul zborurilor cosmice. In prezent se proiectează instalații de depozitare pentru gaze lichefiate de mare capacitate '— de ordinul a 2 000 de metri cubi și mai mult, cu o viteză' de pierderi maî mică decît 5 la sută pe an — care aproape sigur vor fi realizate și folosite.Criogenia este solicitată și în construirea unor aparate pentru telecomunicații. Pentru orice program de explorare cosmică este esențială posibilitatea de a recepționa clar semnalele provenind de la navele în zbor. Amplificatoarele obișnuite, cu tuburi electronice cu vid, chiar și cele mai perfecționate, adaugă peste forma amplificată a semnalului o mulțime de oscilații perturbatoare, generate chiar de tuburile electronice. Acest așa-numit „zgomot de fond" este toleiabil atît timp cît semnalul de la intrare este suficient de intens. Dar semnalele emise de la bordul navelor cosmice sînt atît de slabe. încît chiar după amplificare nu pot fi prea clar deosebite de zgomot. Acum aproape 10 ani. această situație a fost radical schimbată prin descoperirea maserului — aparat bazat pe mecanica cuantică, care poate amplifica undele radiofonice cu o fidelitate remarcabilă și practic fără nici un zgomot. O parte a acestui aparat trebuie însă să fie menținută la temperaturi de circa — 270°C. Ca urmare au fost puse la punct mici incinte frigorifice, extrem de sigure în funcționare care să mențină asemenea temperaturi timp de ani de zile. Ele funcționează astăzi în laboratoarele de radio- astronomie din lumea întreagă.Mai există, firește, și alte exemple,) la' fel de captivante, de contribuții ale crio- geniei la tehnica spațială. în continuă și rapidă dezvoltare.

criopompelor, ce funcționează fie pe baza absorbției gazelor pe cărbune activ, răcit cu hidrogenul sau heliul lichid, fie prin condensarea directă pe suprafețe metalice, răcite de asemenea cu aceste lichide foarte reci.Utilizarea heliului lichid apare șî pentru creația electrotehnică practic, nelimitată. Amintim aici numai cercetările și aplicațiile legate de fenomenul supra- conductibilității care stă li baza unor noi ramuri și domenii : electrotehnica și electronica criogenică. Acest fenomen, cu totul neobișnuit, reprezintă proprietatea metalului la temperaturi joase, de ă permite trecerea curentului electric fără nici un fel de rezistentă. In asemenea condiții densitatea curentului electric poate să atingă valori foarte mari (de ordinul 100 000 A/cmp) adică aproximativ o mie de ori mai mare decît densitatea curentului ce poate fi atinsă în cupru. Pe această bază au fost construite bobine supra- conductoare pentru generarea cîmpurilor magnetice de peste 100 000 oerstezi, în care cimpul magnetic odată creat rămîne constant atît timp cît el se va găsi la temperatura heliului lichid, fără consum de energie ! Pentru comparație menționăm că un electromagnet, convențional de asemenea intensitate ar consuma energia 

aproximativ egală cu consumul de. putere al unui mic oraș.Astăzi se poate aprecia că în general magneții supraconductori deschid perspective largi de utilizare în viitoarele mari instalații — în curs de experimentare — cu ajutorul cărora s-ar putea obține energie electrică direct din energia calorică, cu un randament mult mai mare decît în actualele termocentrale, precum, și în liniile de transport al acesteia. Totodată, ei vor putea fi folosiți la protejarea navelor cosmice împotriva particulelor de mare energie și în acceleratoarele de particule — poate chiar în reactoarele termonucleare.Comportarea specifică a materialelor supraconductoare în cîmp magnetic a permis și confecționarea comutatoarelor și elementelor de memorie foarte com-
MUTAȚII LA RECE

IN PROPRIETĂȚILE MATERIEI

ing. Marc DUCOURANT
Institutul industrial din Nord — Franța

La temperaturi foarte joase, apropiate de. zero absolut (— 272° C), proprietățile materiei comportă modificări profunde : viteza reacțiilor chimice se încetinește, conduetibilitatea electrică a anumitor metale crește într-o măsură importantă, caracteristicile mecanice ale materialelor sînt sensibil modificate. Pentru a folosi aceste proprietăți s-au dezvoltat și cercetările legate de producerea lichidelor ultrareci. Amintim utilizările temperaturilor care corespund fierberii la presiunea atmosferică a componenților esențiali ai aerului, oxigenul (— 183°C) și azotul (— 196 °C)..Numeroasele aplicații industriale sau de laborator actuale din acest domeniu sînt în fond permise tocmai de posibilitatea de a separa componenții aerului, prin răcire și distilație la temperaturi extrem de coborîte. în siderurgie de pildă, elaborarea otelului sau sudarea și tăierea cu oxigen necesită asemenea com- ponenți în cantități enorme. De asemenea, elaborarea de gaze bogate în hidrogen (prin tratarea hidrocarburilor) apelează la mari cantități de oxigen. La rîndul său, azotul este folosit larg în siderurgie și în electronică, pentru elaborarea unor atmosfere neutre sau pentru prepararea gazului de sinteză a amoniacului. In fine, numeroase ramuri industriale aplică aceste procedee de răcire și de distilație la temperatură joasă în domeniul producției de hidrogen pur, de etilenă sau de gaz natural lichefiat (GNL).Aplicațiile industriale ale temperaturilor foarte joase — ce corespund fierberii la presiunea atmosferică a hidrogenului (—253°C), a heliului (—269°C) — deși mai recente, se dezvoltă totuși rapid. De pildă, hidrogenul lichid împreună cu oxigenul lichid, este utilizat nu numai la rachetele spațiale dar și în camerele cu bule. Heliul lichid servește în același timp, la păstrarea supraconductorilor, la criopompaj (permițînd obținerea de ' vi- duri foarte înaintate prin solidificarea impurităților), la studiul materialelor iradiate. Cu ajutorul lui se studiază de pildă, radicalii liberi, fotoconductibilita- tea sau luminiscența etc. De asemenea, funcționarea maserilor este asigurată de heliul lichid.Producerea heliului presupune însă tehnici bine puse la punct, deoarece acest element este un fluid foarte fugace și scump. De aceea, este .indispensabil ca probleme, cum sînt cele ale etanșeității, să fie perfect stăpînite, fie prin calitatea ansamblurilor realizate prin sudură, fie prin punerea la punct a unor garnituri
INTR-UN VAST ANTREPOZIT

ALIMENTAR

, Conservarea alimentelor — cel mai vechi domeniu de utilizare a temperaturilor scăzute — beneficiază astăzi din plin de avantajele fundamentării științifice a tehnologiei frigorifice și a tehnicii „producerii frigului artificial". Căci deși tratamentele de conservare prin uscare, sterilizare, cu radiații ionizante sau mijloace chimice au o importanță relativ mare, refrigerarea continuă să rămînă totuși un. proces obligatoriu pentru toate alimentele,, inclusiv cele destinate a fi ulterior prelucrate prin unul din procedeele amintite.Pe măsura dezvoltării cunoștințelor științifice . de biologie, microbiologie și biochimie șe conturează și în tehnologia frigorifică alimentară noi tendințe. Barierele tehnologice situate cu un deceniu în urmă între — 10 și — 12°C. s-au perimat. Observației verificate experimental că majoritatea microorganismelor se dezvoltă- mai dificil la temperaturi scăzute îi corespunde tendința actuală de a trece la temperaturi între — 20 și —35°C în inferiorul produselor alimentare, ceea ce impune tehnici noi și rapide.O contribuție însemnată la modernizarea producției în industria alimentară a avut-o introducerea fluxului continuu care permite un înalt grad de mecanizare și posibilități optime de automatizare. Totodată, introducerea congelării în „pat (sau strat) fluidizat" — folosirea unor cu- rehți de aer vertical ascendenți pentru a menține obiectele în sustentație — a marcat și ea un progres în frigotehnica: un asemenea procedeu permite congelarea fructelor în cîteva minute, în timp ce prin metodele clasice procesul dura cîteva ore..Folosirea gazelor lichefiate în contact direct cu produsele ce trebuie congelate a însemnat pentru industria alimentară utilizarea unor noi procedee de mare eficacitate. Azotul, de pildă, (disponibil în mari cantități în industria chimică) cu tot costul său relativ ridicat în stadiul actual al tehnicii, în stare lichidă este cel mai simplu și eficient mijloc de congelare. deoarece nu necesită instalații cu piese în mișcare., Dacă în tehnologia congelării mai există rețineri, provocate de costurile lui ridicate de producție, în schimb în transportul frigorific azotul liphid se impune ca un mijloc de neînlocuit.Cel mai nou procedeu de conservare prin temperaturi scăzute, liofilizarea, cunoscută sub denumirea științifică de criodesicare, constă în uscarea produselor prin sublimarea gheții din obiectele congelate și evacuarea vaporilor de apă, în condițiile unui vid înaintat și la temperaturi sub —25 și chiar —30°C. De la fabricarea pe scară largă. a unor antibiotice și vaccinuri, este de așteptat ca liofilizarea — limitată în prezent la. pregătirea hranei cosmonauților . și a unor 

pacte, miniaturizate, folosite în mașinile de calcul. Pe baza lor calculatoarele sînt în stare să efectueze cu mare repeziciune și rigoare maximă miliarde de operații pe secundă. Se adaugă acestora și aplicațiile lichidelor criogenice în domenii ca siderurgia sau petrochimia, ramuri ale industriei moderne de cea mai mare însemnătate.Din punctul de vedere al frigului artificial, creat în laborator, astăzi ne aflăm undeva pe aproape de 0,000 001 grade, însăși obținerea acestei temperaturi constituie o strălucită realizare experimentală, ce conturează încă de pe acum numeroase perspective, pe care nu le bănuiesc încă nici cercetătorii ce investighează la nivel fundamental aceste fenomene.

variație da
pentru re-

speciale din . indiu. Temperaturile cu care se operează cer materiale care păstrează caracteristici mecanice satisfăcătoare pînă la — 269 °C.Costul de producție al frigului la acest nivel și caracteristicile ciclului sînt de așa natură încît se caută, firește, să se limiteze pierderile sau degradările frigorifice, de unde . s-a născut necesitatea unei izolații foarte speciale și a unor schimbători de căldură cu performanțe superioare și cu o slabă temperatură.Aceeași tehnică folosind vidul înaintat este folosită și zervoarele de stocare și pentru liniile de transfer ale fluidelor criogenice ca și pentru realizarea turbinelor de detentă — așanumitele „cutii reci". Acestea din urmă au o construcție specială : de exemplu, mașina are o roată cu diametrul de 20 mm care se învîrtește cu 200 000 rotații pe minut, pe lagăre cu gaz. După realizarea studiilor termodinamice și aplicarea tehnicii avansate .de construcție, aparatul este apoi asamblat în atelier, după care poate fi instalat Ia beneficiar, racordat și pus în funcțiune.Exploatarea este foarte simplă căci mașinile și accesoriile sînt astfel selecționate încît să aibă'o siguranță de funcționare maximă. Sînt prevăzute mijloace electronice de securitate pentru a se evita orice incident în cazul unor condiții anormale de funcționare, iar diferitele reglări ale aparatului sînt luate în sarcină de regulatoare cu transmisie pneumatică sau electronică, . care mențin automat la punctul de consemn fixat parametrii de funcționare, conformîndu-se necesităților de folosire. Operatorul are astfel, în esență, un rol de supraveghere a diferitelor aparate de măsură a acestor parametri.Dar aceste realizări reprezintă totodată preludiul altor noi cuceriri. De pe acum se face apel la unele utilaje industriale apte să fie folosite la temperaturi mai mici ca — 269 °C — acceleratoarele liniare supraconductoare sînt refrigerate de la 1,8° K, ca și dispozitivele de iradiere cu neutroni rapizi în reactoarele nucleare. In stadiul de laborator refrigeratoarele cu heliu 3 permit să se obțină temperaturi de 0,3°K, iar noi metode, ca demag- netizărea adiabatică, permit să se coboare Ia o miime de grad Kelvin. Sînt cercetări care oferă prilejul de a face noi pași în domeniul cunoașterii materiei, ce vor determina implicit și noi aplicații industriale.

meniuri destinate expedițiilor sau Ia unele produse, precum cafeaua solubilă ș.a. — să se extindă în viitor, o dată cu ieftinirea costului energiei electrice necesare instalațiilor aferente.Un asemenea cîmp de aplicare a criogeniei, în industria alimentară, din care am schițat doar Cîteva aspecte tehnologice, conduce la o problematică foarte largă de cercetare. Astfel, în ceea ce privește „producerea" frigului, artificial, există multiple preocupări pentru stabilirea „a priori" a însușirilor termodinamice ale unor noi fluide frigorifice. Realizări importante în criogenia temperaturilor moderat scăzute, cu aplicații în industria alimentară au fost obținute și în țara noastră. Dezvoltarea rapidă a acestui domeniu a. fost favorizată și de construcția în țară a compresoarelor necesare. Se asigură în acest fel nu numai necesitățile interne dar și acoperirea cererilor de export. Aparatura completă pentru antrepozite și fabrici de gheață este realizată, de asemenea, în mare parte în țară, cu excepția unor elemente de automatizare. Pe acest suport, industria alimentară realizează în România moderne antrepozite, de 13 000—26 000 m.c., avînd instalații cu pompe de amoniac, mecanizarea transporturilor prin paleti- zare și electrostivuitoare, temperaturi de depozitare pînă la — 22°C și ale agenților frigorifici pentru congelare de — 45°C, la un înalt grad de automatizare.In concordanță cu nevoile producției șî proiectării, în ultimii ani cercetarea a urmărit fundamentarea și modernizarea unor variate tehnologii actuale (intensificarea refrigerării cărnii, clarificarea unor probleme de congelare a untului, brînzei, cărnii în carcase și pachete, metode de decongelare) stabilirea celor mai potrivite soiuri de fructe si legume destinate congelării. în prezent, preocupările cercetătorilor noștri se îndreaptă tot mai mult spre studiul termotehnic și hidraulic al instalațiilor, spre folosirea azotului lichid, a liofilizării, urmărind lărgirea sortimentelor (produse culinare congelate, înghețată praf).Totodată, în colaborare cu Institutul <Je proiectări al industriei alimentare s-ar putea trece în viitorul apropiat la fundamentarea, economică a unor aspecte esențiale pentru stadiul actual al frigotehnicii, cum sînt optimizarea tipului și dimensiunilor antrepozitelor și schemelor frigorifice corespunzătoare, stabilirea profilului și capacităților de producție, ontimizarea transporturilor, fixarea grosimilor raționale ale izolațiilor frigorifice etc: Baza de cercetare a Institutului de cercetări alimentare este pe cale de a fi reutilată, astfel ca în decurs.de 2 ani să asigure temperaturi curente de încercări tehnologice pînă la — 50°C.
Pagină realizată de 
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SPORT Cronica zilei vremea
Anul fotbalistic
1969 începe
astăzi cu 
„Cupa României"

După mai bine de două luni de pre
gătiri, astăzi se reia activitatea compe- 
tițională oficială la fotbal. Sezonul de 
primăvară începe prin disputarea me
ciurilor din cadrul șaisprezecimilor 
„Cupei României", fază în care sînt 
angrenate în întrecere ji echipele din 
divizia națională A. Am putea spune 
că, de-abia de acum, competiția își 
cîștigă întreaga greutate, prezența di
vizionarelor A mărind cota de interes
a publicului în jurul partidelor de 
cupă.

Prima zi de fotbal oficial din anul 
1969 programează următoarele me
ciuri : Arieșul—Steaua ; Muncitorul 
Schela Mare—Jiul; Minerul Anina— 
Politehnica Iași; Soda Ocna Mureș— 
V.T.A.; Chimia Tîrnăveni—A.S.A. 
Tg. Mureș; Ceahlăul Piatra Neamț— 
Dinamo București; Politehnica Galați 
—Vagonul Arad ; Dunărea Giurgiu— 
Rapid ; Chimia Suceava—Universita
tea Craiova ; Chimia Rm. Vîlcea—Fa
rul ; Metalul Hunedoara—Crișul; 
C.S.M. Reșița—F. C. Argeș; Minerul 
Baia Mare—Universitatea Cluj; Stea
gul Roșu Brașov—Petrolul; Metalul 
București-—Dinamo Bacău.

Meciul Oțelul Galați — Progre
sul București — disputat ieri în 
cadrul aceleiași competiții — s-a 
i ••.heiat cu rezultatul de 1—0 în 
favoarea fotbaliștilor bucureșteni. 
Unicul gol al partidei a fost marcat 
în min. 33 de Oaidă.

Campionatele mondiale de lupte
Sportivii români au obținut cinci victorii dar... 

Ion Baciu a pierdut
La Mar del Plata au început 

campionatele mondiale de lupte 
greco-romane. In prima zi a în
trecerilor sportivii români au cîști- 
gat cinci dintre cele șase întîlniri 
susținute.

Cea mai rapidă victorie a iost 
obținută de Nicolae Neguț (categ. 
90 kg), care l-a învins prin tuș 
după numai 55 de secunde pe 
Elio Francone (Argentina). Tot prin 
tuș a ciștigat și Cornel Turturea 
(categ. 52 kg) învingător în fața

lui Miguel Aguilar (Argentina). în 
limitele categoriei 68 kg, Simion 
Popescu a cîștigat prin descalifi
care la canadianul Gordon Gar- 
vie. Gheorghe Berceanu (categ. 
48 kg) l-a întrecut la puncte pe 
Soung Hyn Baek (Coreea de sud), 
iar Petre Coman (categ. 62 kg) l-a 
învins la puncte pe americanul 
Jim Hazewinkel. La categoria 57 
kg, Ion Baciu a pierdut la puncte 
în fața americanului Dave Haze
winkel.în cîteva rînduriIeri la Ljubljana, în cadrul Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B) echipa Norvegiei a învins cu scorul de 5—4 (2—1, 3—1, 0—2) selecționata României. Punctele hocheiștilor români au fost realizate de Huțanu (2), Zgîncă și Cala- mar. Joi, echipa României întîlnește echipa Iugoslaviei.In proba de dublu bărbați a turneului internațional de tenis de Ia Curacao (Circuitul Caraibilor), românul Ilie Năstase și suedezul Bengtsson au învins cu 6—2, 7—5 perechea Mandarino (Brazllia)-Cox (Anglia). Cuplul Orantes (Spania) - Andrew (Venezuela) a dispus cu 6—3, 6—2 de perechea Ruffels (Australia) - Piaza (Venezuela).I,a simplu, americanul Richey a cîștigat cu 6—4, 6—2 în fața lui Bengtsson.Stadionul Colombes din Paris găzduiește astăzi o partidă de fotbal de mare atracție : Benfica Lisabona — Ajax Amsterdam, echipe care se în- tîlnesc în meci de barai pentru „Cupa campionilor europeni11, după

Decada Mărțișorului
Obiceiul se repetă în fiecare 

an. Dar cu prospețime, după 
imaginație. De ziua lor, fe
meilor li se oferă un cadou. 
Este un minunat prilej de a 
cunoaște și aprecia noblețea 
sufletească a celor din jur.

Alegerea unui cadou potri
vit este înlesnită de organi- 
zarea în aceste zile a „Deca- 
dei Mărțișorului" -în toate 
magazinele, pînă în ziua de 
8 martie.

în magazine intră noutăți în 
fiecare zi. Se pot alege, după

preferință, confecții și trico
taje elegante, de bună cali
tate, pantofi practici, comozi, 
după ultima linie a modei. 
Magazinele desfac și o bogată 
și diversă gamă de articole 
de galanterie și cosmetice, bi
juterii etc.
.. Nu, uitați: tradiționalul. ca- 
dou oferit mamei, soției, prie
tenei, ' în ziua de 8 martie, 
constituie pentru bărbați un 
mic și nu lipsit de semnificație 
examen de gingășie și bun 
gust.

ce fiecare cîștigase una din partidele precedente cu același scor : 3—1.După opt runde, în turneul internațional de șah „Tallin’69“ conduce Stein (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmat de Gufeld. Nei (ambii U.R.S.S.) — 6 puncte, Keres (U.R.S.S.) 5,5 puncte etc. Șahistul român Iuliu Szabo ocupă locul 9—10 cu 3,5 puncte la egalitate cu Barcza. în runda a 8-a Szabo a remizat cu sovieticul Lie- berson.Comitetul de organizare a turneului final al celui de-al 9-lea Campionat mondial de fotbal, care va avea loc în 1970 în Mexic, a confirmat programul competiției. Festivitatea de deschidere va avea loc la 31 mai, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. Meciurile din cadrul celor patru grupe se vor disputa în zilele de 2, 3, 6, 7, 10 și 11 iunie, sferturile de finală la 14 iunie, semifinalele la 17 iunie, meciul pentru locul trei la 20 iunie, iar finala pentru titlul mondial Ia 21 iunie.La Viena, în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la volei feminin, echipa Hapoel Tel Aviv a învins cu scorul de 3—1 formația austriacă M. V. Blaugelb.învingătoare și în primul joc, voleibalistele de la Hapoel s-au calificat pentru turul următor al competiției.In prima zi a turneului internațional de tenis de la Los Angeles au fost înregistrate două surprize : americanul Marty Riessen l-a învins cu 6—4, 6—3 pe australianul Tony Roche, iar Ray Moore (Republica Sud-Africană) a dispus cu 6—4,-6— 4 de Pancho Gonzales (S.U’.A.). Alte rezultate : Newcombe (Australia) — Segura (Ecuador) 7—5, 6—2 ; Stolle (Australia) — Okker (Olanda)7— 5, 6—4; Rosewall (Australia) — Buchholz (S.U.A.) 6-4, 6—2.Peste 50900 de spectator^, au urmărit'laLahti un mare concurs internațional de sărituri cu schiurile la care au participat sportivi din mai multe țări europene. Victoria a revenit lui Christian Kiehl (R. D. Germană), care a totalizat 218 puncte (cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 79 și 81 m).

La Budapesta au început marți 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni a 
Comisiei Dunării. La lucrări parti
cipă delegațiile țărilor membre ale 
Comisiei — Austria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, România, 
Ungaria, Uniunea Sovietică. în ca
litate de observator participă o 
delegație a R. F. a Germaniei. în 
cadrul sesiunii, care se va desfășura 
între 4 și 15 martie, se vor discuta 
probleme de ordin tehnic referi
toare la îmbunătățirea navigației 
pe Dunăre, precum și cele legate 
de activitatea aparatului acestei 
comisii.

Delegația Republicii Socialiste 
România este condusă de Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta, iar locțiitorul repre
zentantului țării noastre în acest 
organism internațional este Mircea 
Marinescu, director în Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene.

★
Ieri după-amiază, la clubul Uzi

nelor „1 Mai" din Ploiești a avut 
loc festivitatea înmînării drapelu
lui și diplomei de onoare a C.C. 
al U.T.C. organizației județene de 
tineret din Prahova, care anul tre
cut, în cadrul întrecerii organiza
te pe țară, s-a situat pe primul 
loc. Este pentru a treia oară con
secutiv cînd tinerii din Prahova 
reușesc să se claseze pe primul loc, 
drapelul rămînînd astfel definitiv 
în posesia lor.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 și 8 martie. în țară: Vremea va continua să se încălzească în toate regiunile țării, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. La sfîrșitul intervalului temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între zero și 10 grade, local mai ridicate în sudul țării. Ceață. în București: Vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere la început, apoi staționară.

viața internațională
Răsfoind presa străină

Efectele discriminărilor 
vamale asupra țărilor

PRONOSPORTPremiile concursului nr. 9 din 2 martie 1969Categoria I : (13 rezultate) 1,5 variante a 65 024 lei ; Categoria a Il-a : (12 rezultate) 56,5 variante a 2 071 lei; Categoria a III-a : (11 rezultate)569,5 variante a 308 lei.

UZILTATEU
ONOR CONCURSURI 

ÎN PROIECTARE
Comitetul de stat pentiu con

strucții, arhitectură și sistema
tizare comunică rezultatele u- 
nor concursuri în proiectare, 
organizate în cursul anului 
1968.

Autorii concursului pe tema 
„Soluții pentru realizarea de 
baracamente demontabile, 
pentru organizarea de șantie
re cu recuperabilitate maxi
mă" — ing. loan Borș, ing. 
Georgel Velcu, ing. Erwin 
Liess, ing. Suzana Bodea, arh. 
Agnesa Decuș, ing. loan Dă- 
rău, Cornelia Niculescu — au 
primit o mențiune. Altă men
țiune s-a acordat pentru pro
iectul pe tema „Elemente pre
fabricate pentru pereții exteri
ori ai construcțiilor etajate de 
locuințe și social-culturale" — 
autor : ing. Dan Dragoș Nicu
lescu.PENTRU SERBĂRILE SPORTIVEALE ȘCOLARILORdlConsiliul Național al Organizației. Pionierilor anunță instituirea primului concurs republican adresat creatorilor de programe de serbări sportive școlare, demonstrații de masă, parăzi și defilări sportive. La concurs sînt invitați să participe, cu lucrări individuale sau colective, comandanți de pionieri, profesori de educație fizică, cadre didactice și alte persoane care au preocupări și realizări în această direcție. Pot fi prezentate programe de gimnastică de ansamblu, cu și fără obieote portative, pentru reprize mixte sau separat pentru băieți și fete; diferite inscripții realizate pe stadion, în tribune sau în fața acestora ; teme și modalități diferite do realizare a unor parăzi. șil ^defilări ; exerciții acrobatice și pirâ*= mide executate cu un număr măre de copii: programe complexe pentru desfășurarea unor serbări sportive școlare (de interior sau în aer liber) ; diferite modele originale do aparate și obiecte portative, necesare pentru demonstrațiile pionierilor și școlarilor. Programele și acțiunile

propuse pot fi însoțite și de acompaniament muzical, în acest caz partiturile fiind obligatorii. Lucrările, în formă definitivă (text, desene, formație, muzică, modele de aparate sau obiecte etc.), vor fi trimise Consiliului Național al Organizației Pionierilor, București, B-dul dr. Gh. Marinescu nr. 2, sector 6, în trei exemplare, cu mențiunea „Pentru concursul de programe sportive de masă".Lucrările, purtînd un motto, vor fi însoțite de un plic închis, pe care va fi scris motto-ul ales și care va cuprinde numele și adresa expeditorului.Concursul se închide pe data de 31 iunie 1969.■ Pentru cele mai valoroase, originale și adecvate lucrări, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, la propunerea unui juriu format din specialiști, va acorda un premiu I în valoare de 8 000 lei, un premiu II în valoare <le 6 000 lei, un premiu III în valoare de 4 000 lei și cinci mențiuni în valoare de 1 000 lei.

în curs de
Revista „Jeune Afrique" a pu

blicat un articol consacrat situației 
țărilor în curs de dezvoltare în ca
drul comerțului internațional. în 
articol se spune printre altele : 

în momentul în care grupul in- 
terguvernamental al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare (U.N.C.T.A.D.) — reunit la 
Geneva în scopul de a preciza o- 
biectivele celui de-al doilea dece
niu pentru dezvoltare 1970—1980 — 
a pus punct lucrărilor sale, este in
teresant de studiat statisticile O.N.U. 
asupra comerțului internațional în 
perioada 1950—1967.

Aceste statistici arată că partea 
țărilor subdezvoltate în comerțul 
mondial este în regres constant. 
Ponderea acestor țări, care în 1950 
se ridica la 33,7 la sută, a scăzut 
la 24,2 la sută în 1960, ca să ajungă 
în 1967 la 21,2 la sută. Țările afri
cane urmează aceeași evoluție. în 
1950 partea africană a exporturilor 
mondiale se ridica la 4,8 la sută, 
în 1960 a scăzut la 4,1, pentru ca 
în 1967 să atingă doar 3,8 la sută.

Această descreștere se face,, na
tural. în profitul țărilor industriali
zate. în 1967 comerțul țărilor dez
voltate a crescut cu 10 la sută față 
de anul 1950, în timp ce comerțul 
țărilor în curs de dezvoltare a scă
zut în aceeași perioadă cu 9 
la sută. Este clar că discre
panta între țările bogate și cele 
sărace se adînceste pe fiecare 

■zi ce trece. în raporturile U.N.C.T.A.D. 
au fost menționate în mai multe rîn
duri grave repercusiuni ale deterio-

UN STUDIU PRIVINDNAȚIUNII,E UNITE 4 (Agerpres). — Intr-un studiu privind pregătirea celui de-al doilea deceniu de dezvoltare (1970—1980), secretarul general al O.N.U., U Thant, arată că obiectivele. primului deceniu (1960—1970) au fost prea limitate și simpliste. U Thant subliniază că progresul economic și progresul social sînt fețele unei singure monede, ele condițio- nîndu-se reciproc. Secretarul general al O.N.U. propune ca planurile pentru viitorul deceniu să nu prevadă numai obiective avînd drept scop

dezvoltare | 
rării raportului de schimb asupra 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare. în fata scăderii puterii de cum
părare rezultate din încasările din 
exporturi, aceste țări se găsesc ade
sea în fata necesității fie de a fi
nanța importurile lor cu ajutorul 
creditelor, care se adaugă creșterii 
datoriei lor externe, fie pur și sim
plu de a reduce importurile. Cînd 
această reducere se răsfrînge asupra 
cumpărării de mașini și echipa
mente. planurile de dezvoltare a 
țărilor lumii a treia sînt inevitabil 
compromise.

S-au scurs aproape cinci ani de 
la prima Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
care a preconizat măsuri concrete 
destinate să stabilizeze cursul pro
duselor de bază ale țărilor în curs 
de dezvoltare și să elimine barie
rele vamale și alte restricții în ca
lea exporturilor lor și mai ales a 
produselor manufacturate. Din pă
cate. nu se poate spune că după con
ferința de la Geneva au fost înre
gistrate progrese sensibile în această direcție, ba din contra.

Care sînt cauzele esențiale ale a- 
cestei stări de lucruri ? Ele sînt da
torate într-o bună parte tergiversă
rilor de către unele țări occidenta
le și mai ales refuzului lor de a 
pune în practică recomandările 
U.N.C.T.A.D. După cum s-a subli
niat în Carta de la Alger. „Runda 
Kennedy" n-a făcut decît să accen
tueze discriminările latente în ma
terie de politică vamală între țările 
subdezvoltate și țările dezvoltate in
dustrial în profitul ultimelor.

VIITORUL DECENIUcreșterea produsului național brut sau a venitului, ci să se îngrijească, de asemenea, de problemele privind populația, folosirea mîinii de lucru, dezvoltarea orașelor, asigurarea de locuințe etc.în ceea ce privește dezvoltarea economică, U Thant consideră că obiectivul deceniului de dezvoltare nu trebuie să se limiteze la fixarea unui nivel al produsului național brut, ci să arate obiectivele specifice în cele mai importante sectoare.
DE PRETUTINDENI

A apărut nr. 2/1969 
al revistei

„PROBLEME ECONOMICE”Revista se deschide cu editorialul : „Transformări înnoitoare în viața țărănimii". Din cuprins mai fac parte articolele : „Industria chimică — ramură de bază și eficientă a economiei românești" de CONSTANTIN SCARLAT ; „Progresul industriei ușoare, cerință a satisfacerii în condiții superioare a necesităților populației" de ALEXANDRU SENCO- VICI ; „Uncie probleme ale perfecționării prețurilor cu ridicata și cu amănuntul" de STEFAN ARSENE ; „Noi măsuri financiare pentru dezvoltarea și consolidarea economico- organizatorică a cooperativelor agricole de producție" de ION RU$I- NARU ; „Contribuții la problema bilateralismului și multilateralismu- lui în relațiile economice internaționale" de RADU NEGRU etc.Revista mai cuprinde rubricile : „Dezbateri", „însemnări", „Critică și bibliografie", „Informații științifice", „Scrisori către redacție", „Publicitate".

IMPORTANTE 
ZĂCĂMINTE DE FIER IN 

UCRAINAIn apropierea orașului Kre- menciug din Ucraina au fost descoperite recent zăcăminte de minereu de fier apreciate de geologi ca avînd rezerve de a- proximativ 600 milioane tone, în apropierea zăcămîntului se construiește un combinat de îmbogățire a minereului cu o producție anuală de 15 milioane tone de concentrat. Prima fabrică a combinatului urmează să intre în curînd în exploatare. O dată cu aceasta, noul centru de extracție a minereului de fier din Ucraina devine unul din cele mai mari din Uniunea Sovietică.
PRIMA CURSĂ A LUI 

„Q. E. II"Noul transatlantic britanic .,Queen Elisabeth-II“ va efectua prima sa călătorie la 2 mai, între porturile Southampton și New York. Inaugurarea călătoriei celui mai mare și elegant vas de pasageri trebuia să aibă loc luna trecută, dar. din cauza unor defecțiuni la turbinele pachebotului, ea a fost amînată.

TRAFICUL ÎN TUNELUL
SAINT BERNARDSocietatea italo-elvețiană cara exploatează tunelul Saint Bernard dintre Italia și Elveția a dat publicității raportul său anual din care reiese că în anul 1968 traficul a sporit cu 10 la sută în raport cu anul precedent. Numărul automobilelor care au trecut prin acest tunel a fost anul trecut de 335 000, iar în ultimii cinci ani de 1,6 milioane.

SURSĂ DE ENERGIE
ELECTRICĂ ÎN INIMĂCercetătorii de la Universitatea din Harvard (S.U.A.) au prezentat la Congresul Colegiului a- merican de chirurgie o comunicare în care se arată că la ei trăiește de mai bine de un an un cîine în aorta căruia a fost introdusă o sursă de energie electrică, care funcționează pe bază de plutoniu-238. Această sursă de energie are puterea de 16 W. Plutoniul-238 este închis într-o cutie de aluminiu, iar aerul de pe suprafața ei atinge temperatura de 360 grade F. A- ceastă sursă de energie este răcită de circuitul sanguin din aortă, iar căldura se împrăștie în tot organismul, fără a provoca creșterea temperaturii corpului.

„CERBUL DE AUR"
(Urmare din pag. I)

cipanților — 28 de 
cîntăreti reprezentând 
26 de posturi de te
leviziune din diferi
te țări, printre care 
aproape toate statele 
europene. Din partea 
tării noastre vor fi 
prezente în concurs 
trei tinere soliste: 
Anda Călugăreanu, 
Mihaela Mihai, Lu
minița Dobrescu. 
Publicul nostru a 
urmărit cu interes 
si încredere pregăti
rile lor. în dorința 
de a le vedea re
prezentând cu cinste 
„culorile" românești 
în această prestigi
oasă confruntare ar
tistică.

Alături de proemi
nente nume de interpret ai muzicii 
ușoare. „hors-con- 
cours". din partea 
României vom avea 
prilejul să o ascul
tăm pe Margareta 
Pîslaru. talentata 
noastră cîntăreată. 
în cadrul festiva
lului va evolua, de 
asemenea, tânăra for
mație vocal-instru- 
mentală ..Phoenix"

din Timișoara. A- 
companiamentul so
liștilor va. fi asigu
rat de orchestra de 
muzică Ușoară a Ra- 
dioteleviziunii româ
ne. dirijată de Sile Dinicu și Gelu So- 
lomonescu.

Regia spectacolelor 
va fi semnată de 
Horea Popescu. Va- 
leriu Lazarov si A- 
lexandru Bocănet, 
iar scenografia de 
Armand Crintea,
Teodora Dinulescu 
și Virqil Luscov. 
Costumele interpre- 
ților români sînt rea
lizate de Gabriela 
Nazarie. Cunoscutele 
crainice ale Televi
ziunii noastre. San
da Tăranu și Ioana 
Măgură, vor face 
prezentarea progra
mului. împreună cu 
Silviu Stănculescu si Al. Magheru.

Programul festi
valului si concursu
lui brașovean va 
fi oferit seară de 
seară în emisiuni te
lespectatorilor, ascul
tătorilor posturilor 
noastre de radio; va 
fi transmis, de ase
menea. în numeroa

se alte țări atât prin 
intermediul Intervi- 
ziunii. cit si la un șir de posturi ale 
Euroviziunii, prin
tre care cele din 
Belgia, Danemarca, 
Franța, Iugoslavia, 
Portugalia ș.a. 7 e- 
chipe de filmare vor 
realiza cu fiecare ve
detă și cu cei mai 
talentați concurenți 
mici filme muzicale 
edificatoare asupra 
repertoriului și sti
lului interpretativ 
al respectivului cîn- 
tăreț. Nici Electre- 
cordul nu-și va pre
cupeți efortul în 
a înregistra discuri 
de mare popularitate 
cu participanta la a- 
ceste manifestări.

Eveniment deosebit 
al vieții noastre cul
turale. Concursul și 
Festivalul internațio
nal „Cerbul de Aur" 
oferă solilor cîntecu- 
lui lăcaș prielnic de 
înflorire a muzicii a- 
devărate, a muzicii 
închinate celor mai 
profunde idei și sen
timente umane. U- 
răm tuturor partici- 
panților deplin suc
ces !

PE ECRANE

a

de 
vă 

o agreabilă întâl

nire cu actori de prestigiu ai 
ecranului: Rex Harisson,
Jeanne Moreau, Shirley Mac- 
Laine, Alain Delon, Ingrid 
Bergman și alții.

Pentru a se păstră, în ciuda 
anilor, mereu tinere, frumoa
se femeile trebuie să-și în
grijească tenul.

Industria cosmetică le furni
zează preparate utile : loțiuni 
de curățat tenul, creme vita- 
minizate, cu regeneratori bio
logici, pudre foarte fine, de 
calitate, care pot satisface ce
rințele cele mai exigente. Din
tre acestea, menționăm laptele 
nutritiv „Farmec", prezentat 
în două culori : roz și bleu.

Este o emulsie fluidă desti
nată îngrijirii pielii, indicată 
pentru orice fel de ten. Con
ține și substanțe pentru cu
rățirea, hidratarea și dezin
fectarea epidermei. Seara se 
folosește ca demachiant, înlă- 
turînd fardul, impuritățile. în 
același timp calmează irita- 
țiile.

Este prezentat în flacoane de 
sticlă și se vinde la prețul 
de 17,75 lei fiecare.

SENSUI. UNOR CONTROVERSE
INTEROCCIDENTALE

(Urmare din pag. I)

Puteți viziona zilele acestea, 
cinematograful „Patria" 

din Capitală, filmul englezesc 
„Rolls-Royce-ul galben", 
Anthony Asquith. Filmul 
prilejuiește

asigure pentru sine rolul de partener privilegiat în sinul alianței atlantice. Alte ziare au lansat teoria că oferta care ar fi fost făcută englezilor de către de Gaulle țintea în primul rînd tocmai la slăbirea poziției Bonnului, ale cărui veleități ar fi privite cu suspiciune de partea franceză.Spațiul nu ne permite să enumerăm toate speculațiile care s-au făcut în legătură cu substratul crizei, dar din țesătura densă a supozițiilor și ipotezelor care se întretaie, se suprapun parțial sau se contrazic, se poate desprinde un fir unic, un numitor comun : în spatele răbufnirilor spectaculoase la care asistăm transpare limpede, ca o realitate indiscutabilă, inaderența la cerințele contemporaneității a acelor idei care țin de sfera politicii de bloc. Rivalitățile care se manifestă pe diverse planuri între țările Europei occidentale, intensificarea divergențelor referitoare la natura relațiilor reciproce, controversele privind direcțiile spre care să se orienteze în viitor organismele din care fac parte demonstrează anacronismul, viciile fundamentale ale viziunii unui conti

nent european scindat în grupări închise. Simptome cum ar fi disensiunile, înfruntările franco-britanice se grefează pe fondul unei crize de structură, legate de încercările de a se impune în organismele occidentale, vlăstare directe ale principiilor politicii de bloc, elemente ale integrării și supranaționalității, crearea unor relații de inegalitate, de subordonare, incompatibile cu tendințele dezvoltării contemporane, cu normele justiției și echității. Persistenta pe calea blocurilor-, a grupărilor economice, politice și militare închise, în locul depășirii acestora, în locul statornicirii unor relații largi între toate statele europene, pe baza principiilor recunoscute ale dreptului internațional, promovarea sub diferite forme și variante a schemelor integraționiste și suprastatale, care contravin cerințelor majore ale epocii noastre, impietează asupra suveranității și independenței naționale, încalcă postulatul egalității în drepturi — iată cauzele profunde ale impasului din relațiile interoccidentale, proiectat cu atîta pregnanță în centrul atenției de ultimele evenimente.
Nu întîmplător răbufnirea acestor

divergențe, a acestor disensiuni, are loc în preajma expirării perioadei inițiale de valabilitate a N.A.T.O., organism în care s-au făcut simțite tendințele unui proces de dezagregare. Căutarea unor soluții care să-i insufle oxigen, care să-1 „re- vitalizeze", nu este realistă, pentru că în mod inevitabil ele duc la intensificarea contradicțiilor. Realitățile. indică ca singura cale justă, judicioasă, de instituire pe continentul nostru a unor raporturi normale, cea a eliberării Europei de existența grupărilor închise, antagoniste, dezvoltarea contactelor, a colaborării multilaterale între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, promovarea metodei tratativelor pentru reglementarea problemelor în suspensie, pentru înlăturarea focarelor de încordare și animozități, contribuția activă a tuturor țărilor, mari și mici, în vederea găsirii soluțiilor celor mai bune care să ducă la întărirea securității europene, la salvgardarea păcii în întreaga lume. Numai pe această cale, numai printr-un asemenea proces de normalizare se poate asigura crearea unui climat de încredere, de respect reciproc și cooperare sinceră între state.



Solidaritate cu lupta 

poporului vietnamezMITINGUL DE LA PARIS
PARIS 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Luni seara a fost organizat în sala 
Mutuality din Paris un miting de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez pentru libertate și inde
pendență. La miting, organizat de 
Partidul Comunist Francez, Uniu
nea Tineretului Comunist și Comi
tetul național pentru sprijinirea 
și victoria poporului vietnamez, au 
participat cîteva mii de persoane.

Luînd cuvîntul, Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., a spus 
printre altele : „Dacă S.U.A. întîr- 
zie în restabilirea păcii, aceasta 
se datorește faptului că nu au re
nunțat definitiv la intenția de a-și 
menține sub o formă sau alta do
minația colonialistă în Vietnam. în 
aceste condiții este de datoria po
poarelor, printre care și a poporu
lui francez, să exercite presiuni a-

Noi succese
afe patriofîilor
sud-vîetnamezi

supra conducătorilor Statelor Unite 
pentru ca ei să pună capăt agre
siunii în Vietnam, să ordone re
tragerea trupelor și lichidarea ba
zelor străine din Vietnamul de sud 
și să lase poporul vietnamez să-și 
hotărască singur soarta".

Șeful delegației R. D. Vietnam la 
conferința în patru de la Paris, 
Xuau Thuy, a declarat în cuvînta- 
rea rostită: „Avem convingerea 
fermă că cei 31 de milioane de 
vietnamezi, uniți și hotărîți să lup
te, puternici prin sprijinul țărilor 
socialiste, al partidelor comuniste 
și muncitorești, al guvernelor iu
bitoare de pace și al popoarelor 
lumii vor obține cu siguranță vic
toria finală".

La rîndul lui, șeful delegației 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, Tran Buu 
Kiem, a declarat: „Unui dușman 
care pînă astăzi nu a vrut să în
ceapă convorbiri decît de pe poziții 
de forță, noi trebuie să-i arătăm că 
ambițiile sale sînt iluzorii și că re
zistența poporului vietnamez nu 
va înceta înainte ca toate trupele 
americane și ale sateliților lor să 
fie retrase în întregime, fără nici 
o condiție".

ORIENTUL
APROPIAT

o INTENSĂ ACTIVITATE DIPLOMATICĂ © UN RAPORT 
AL GENERALULUI ODD BULL CU PRIVIRE LA INCIDENTELE 

DIN ZONA CANALULUI DE SUEZProblemele Orientului Apropiat continuă să constituie obiectul unei intense activități diplomatice. Astăzi sosește la Cairo Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, care urmează să aibă convorbiri cu ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, și alte oficialități e- giptene. în continuarea misiunii sale, Jarring va vizita Tel Aviv și Amman. Așa cum s-a mai anunțat, la cererea secretarului general al O.N.U., el va întocmi la capătul celor trei e- tape un raport asupra situației din Orientul Apropiat și a atitudinii actuale a țărilor arabe și Israelului față de aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Tot în capitala R.A.U. se află în aceste zile primul ministru iordanian, Bahjat Al Talhouni. Luni el a fost primit de președintele Gamal Abdel Nasser. La Paris își continuă vizita Mahmud Fawzi, consilier al președintelui R.A.U. pentru problemele, externe.'Consemnînd aceste contacte, agențiile de presă relevă faptul că ele au

loc într-un moment cînd la O.N.U. continuă schimburile de păreri între reprezentanții marilor puteri. Statele Unite consideră în continuare Că orice conferință a celor patru mari puteri în problema Orientului Apropiat trebuie să fie precedată de convorbiri bilaterale, a declarat luni purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert Mc Closkey. Ne aflăm încă în stadiul convorbirilor bilaterale, a precizat el.
★NEW YORK. — La sediul O.N.U. s-a anunțat că generalul Odd Bull, șeful observatorilor O.N.U. din Orientul Apropiat, a înaintat un raport secretarului general U Thant, în care și-a exprimat îngrijorarea față de incidentele armate ce au loc zilnic în zona Canalului de Suez. Un purtător de cuvînt al O.N.U. a declarat că secretarul general U Thant împărtășește îngrijorarea lui Odd Bull în legătură cu aceste incidente și consideră că dacă nu li se va pune capăt „ar putea rezulta o deteriorare și mai serioasă a acordului de încetare a focului".

Tirgul de la Leipzig

Vedere a pavilionului românesc din cadrul Tîrgului international de la 
Leipzig

PARIS

și guvernului
• •

MICHEL DEBRE,

SAIGON 4 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea a difuzat un comunicat referitor la succesele obținute de forțele patriotice sud-, vietnameze din regiunea platourilor înalte în ultima săptămînă a lunii februarie. în această perioadă — precizează agenția — unitățile Frontului National de Eliberare din Vietnamul de sud care acționează în această zonă au atacat peste 40 de poziții fortificate ale forțelor ame- rlcano-saigoneze și au scos din luptă aproximativ 1400 militari inamici. Activitatea patrioților a fost concentrată mai ales în sectoarele Kontum. Pleiku, Ban Me Thuot, Dak To, unde trupele americano-saigo- neze dețin importante instalații militare. în cursul luptelor, relatează agenția Elibera’rea. detașamentele F.N.E. au doborît sau avariat la sol 22 de avioane ximativ 80 de 20 de depozite telor inamice.

Delegația F.H.E
primită de

Q S □

„Alinierea politică

nu este obligatorie

într-o

si au distrus apro- vehicule militare și de muniții ale for-

HANOI 4 (Agerpres). — Delega
ția Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, condu
să de Phung Van Cung, vicepreșe
dinte al Prezidiului C.C. al F.N.E., 
care face o vizită la Hanoi la invi
tația guvernului R. D. Vietnam și 
a C.C. al Frontului : Patriei—‘•‘din 
Vietnam, a fost primită de preșe
dintele Ho Și Min și de alți condu
cători ai Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, ai Adunării Na
ționale și ai guvernului.

PARIS 4 (Agerpres). — Luînd cu- vîntui în cadrul emisiunii televizate „în fața presei", Michel Debrâ, ministrul afacerilor externe al Franței, a făcut unele precizări asupra recentelor convorbiri purtate la Paris între președintele Nixon și generalul de Gaulle, precum și asupra poziției guvernului francez într-o serie de probleme internaționale actuale.întrevederile Nixon-de Gaulle, a arătat ministrul francez, n-au avut ca pbiectiv nici ducerea de .tratative, nici încheierea de acorduri. Ele au constituit doar un schimb de explicații necesar, pentru că anumite puncte de vedere nu întruneau adeziunea Franței, ca, de exemplu, cele privind structurile N.A.T.O., Vietnamul, problemele monetare etc. Refe-
S H Q H

agențiile de presă transmit
Camera Comunelor a a- 

probat Cartea Albă privind 
reformele sindicale, prezentată de Barbara Castle, ministrul forței de muncă și productivității. Un grup de 58 de deputați laburiști au votat împotrivă, considerînd că textul acestui document constituie o limitare serioasă a dreptului la grevă. Această Carte Albă are drept obiectiv reorganizarea vieții sindicale și vizează în mod deosebit eliminarea grevelor neoficiale și care însumează un procent de 95 la sută din cazurile de încetare a lucrului în Marea Britanie.

depunerea jurămîntului de către deputați și alegerea președintelui parlamentului. Marți a avut loc inaugurarea oficială, în cadrul căreia s-a dat citire mesajului reginei, care, potrivit tradiției, conține principalele prevederi ale programului guvernamental.
Luni a început la Cortina 

d'Ampezzo al XXV-lea Fes
tival internațional al filmu
lui Sportiv. Aproximativ 50 de filme din 27 de țări, printre care și România, au fost selecționate pentru a fi prezentate publicului.

rindu-se la N.A.T.O., Michel DebrC a subliniat ■ opinia guvernului francez că „o aliniere politică nu este o- bligatorie într-o alianță".Vorbind în continuare despre poziția guvernului francez privind politica europeană, și destinderea, ministrul de externe francez a declarat : „Noi considerăm că dreptulpopoarelor de a-și hotărî singure soarta valorează pentru națiunile europene tot atît, dacă nu mai mult, cît și pentru restul lumi),.. . Noi nu contenim să afirmăm că numai respectarea acestor principii . va duce la un schimb care, extinzîndu-se asupra întregii Europe, și dincolo de continent, va permite să se continue progresul". Răspunzînd în încheiere unei întrebări, Michel Debre a subliniat: „Franța nu dorește să fie un protectorat, ci o națiune independentă... De aceea spunem nu — integrării,' nu — dispariției personalității franceze. Numai cu această condiție Franța poate să fie un aliat valabil pentru toti cei care doresc un viitor de progres
★I.uînd cuvîntul în presei străine,, dih Messmer, ministrul armatelor, a declarat că pentru Franța nu se pune problema de a reveni în cadrul organismelor integrate ale N.A.T.O. El a precizat, totodată, că Franța „continuă să fie membră a alianței atlantice". Cu același prilej, Pierre Messmer a subliniat că „o cooperare între Franța și S.UA. în domeniul nuclear este exclusă".

PARIS 4. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Marți a avut loc la Secretariatul de stat pentru problemele, muncii al Franței prima întîlnire dintre reprezentanții patronatului, sindicatelor muncitorești si guvernului, prevăzută în protocolul de la Grenelle din 27 mai 1968, care a pus capăt grevei generale din 1968.Maurice Schumann, secretar de stat pentru problemele sociale, ' a prezentat un raport asupra situației economice și a muncii, cît și asupra evoluției prețurilor și salariilor în cursul anului 1968. Potrivit raportului prezentat de guvern, puterea de cumpărare a salariaților a crescut în 1968’cu mai mult de 9 la sută și în consecință nu este posibilă modificarea raportului între salarii și prețuri fără pericol grav pentru echilibrul financiar și monetar.Din partea sindicatelor muncitorești au luat cuvîntul Georges Seguy (C.G.T.), Eugene Descamps (C.F.D.T.), Ren6 Bergeron (F.O.), care au susținut puncte de vedere apropiate, arătând- că creșterea prețurilor, in- țer,ygpțtă<,.,dup^ majorarea salariilor, a aviit ca rezultat pierderea unei părți din majorările acordate și ca urmare se impune compensarea acestei pierderi. Reprezentanții sindicatelor au cerut începerea imediată a negocierilor, pentru reglementarea fără întîrziere a problemei salarizării.

GOTEEA ECUATORIALĂ 
CERE PLECAREA

IMEDIATĂ A TRUPELOR 
SPANIOLENEW YORK 4 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, care a fost difuzat la sediul O.N.U., Francisco Macias, președintele Republicii Guineea Ecuatorială, a cerut din nou plecarea imediată a trupelor spaniole staționate în țara sa. „Aceste trupe — arată mesajul — continuă agresiunea lor împotriva populației africane fără apărare".

LEIPZIG 4. — Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite : La 4 martie a avut loc la pavilionul Republicii Socialiste România de la Tîrgul internațional din Leipzig o conferință de presă, in cadrul căreia directorul pavilionului românesc, N. Vrabie, a informat pe numeroșii ziariști prezenți despre exponatele cu care se prezintă la a- ceastă ediție cele 11 întreprinderi de comerț exterior din România. Vorbitorul a subliniat că accentul a fost pus pe mașini, utilaje și mașini- unelte. între altele, el a menționat freza portală FLP 660, strungul carusel „SG-1 600", tractoarele „U-650" și „U-651", utilajul petrolier, printre care instalații de prevenire a erupțiilor, pompe de adîncime etc. După conferința de presă, directorul pavilionului țării noastre a oferit un cocteil în cinstea ziariștilor prezenți.
★unei ședințe festive, loc la noua primărie ministrului comerțului României, Gheorghe

în cadrul care a avut din Leipzig, exterior al Cioară, i-a fost decernată „Distincțiade onoare a Tîrgului de la Leipzig". Distincția a fost decernată unui număr de 13 personalități din strățră- tate, care au acordat un sprijin ' ’rv acestui tîrg internațional.

și de pace".fața Asociației Paris, Pierre
W. Gomulka

si-a încheiat vizita
la Moscova

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., n. s. Pato- licev, a sosit la Pnom Penh. In capitala Cambodgiei, ministrul sovietic va avea convorbiri cu reprezentanții a- cestei țări în legătură cu relațiile economice reciproce.

Convorbirile preliminare 
de Ia Nicosia, din tre reprezentanții celor două comunități — greacă și turcă — s-au concretizat luni prin- tr-un acord privind crearea a două subcomitete care se vor ocupa de detaliile viitoarei administrații comune.

0 delegație engleză a105- tuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Consiliului Britanic a sosit luni la Sofia pentru a semna planul de schimburi culturale și științifice bulgaro-englez pe anii 1969—1970, anunță agenția B.T.A.

Tribunalul municipal din
Roma judecă un proces neobișnuit, atît prin acuzațiile aduse celor împricinați, cît și prin numărul impresionant al acuzaților: 722 de persoane au fost deferite justiției pentru folosirea de permise false de conducere auto. Se prevede ca dezbaterile să dureze trei luni.

Ancheta în legătură cu 
asasinarea lui Gtevan Mar- 
COVÎC, secretarul cunoscutului actor Alain Delon, a cunoscut marți o desfășurare neașteptată : avocații lui Mar- cantoni, acuzat de complicitate la asasinat, au cerut audierea fostului premier Georges Pompidou și a soției a- cestuia pentru a lămuri — după cum relatează France Presse — contradicțiile existente între depozițiile lui Alain Delon și fratele victimei, Alexandr Marcovic. Acesta din urmă susține că a luat parte la un dineu oferit de Alain Delon la care au fost de față fostul premier și soția sa, iar Alain Delon a declarat că nu a avut niciodată ca oaspete familia Pompidou.

Grevă generală
in Pakistanul

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, marți au luat sfîrșit la Moscova convorbirile dintre delegația P.C.U.S., în frunte cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și delegația P.M.U.P. în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. în cursul convorbirilor, șe arată în comunicatul dat publicității la Moscova, conducătorii P.C.U.S. și P.M.U.P. s-au informat reciproc despre construirea socialismului și comunismului în cele două țări, au discutat probleme ale relațiilor so- vieto-poloneze și au făcut un schimb de păreri în probleme internaționale actuale.
de Est

★Marți, Wladyslaw Gomulka, Jozef Cyrânkiewicz și Boleslaw Jaszczuk au părăsit Moscova. îndreptîndu-se spre patrie.
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EVOLUJIA CABINEI
„APOLLO-9"

Va fi devansat programul aselenizării ?
WASHINGTON 4 — 

Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, 
transmite: In cea de-a 
doua zi a zborului na
vei, cosmice „Apollo-9", 
cosmonauții James Mc- 
Diwitt, David Scott și 
Russell Schweickart au 
efectuat o serie de ma
nevre consacrate verifi
cării legăturilor dintre 
navă și modulul lunar. A fost încercat în spe
cial propulsorul princi
pal al cabinei spațiale, 
motor de care ar putea 
depinde îndeosebi sal
varea unei cabine lu
nare aflate în primej
die. Prima operație, 
desfășurată la ora 16,12 
(ora Bucureștiului), a 
urmărit verificarea mo
torului cilindric cu o 
greutate de 20 tone 
care degajă o forță de 
20 500 livre (1 livră egal 
cu 453 gr). De acest 
motor, denumit „SPS" 
(Service Propulsion Sis
tem), va depinde plasa
rea navei „Apollo-11" 
pe o orbită circumlu- 
nară. Experiența a fost 
încununată de succes. 
A fost executată, de 
asemenea, una din 
cele mai dificile o- 
perațiuni ale zborului. 
Este vorba de conecta
rea modulului lunar cu 
vîrful navei ,,Apollo-9". 
La o comandă trans-

Clay Shaw acuzat de 
mărturie falsă. E?uînd în în- căcercarea sa de a dovedi președintele Kennedy a fost victima unui complot din care a făcut parte și Clay Shaw, procurorul districtual Jim Garrison îl acuză acum din nou pe același Clay Shaw de „mărturie falsă". El se referă Ia declarația lui Shaw că nu i-ar fi cunoscut niciodată pe David Ferrie și pe Oswald. Garrison se bazează pe declarațiile mai multor martori prezentați de acuzare în procesul lui Shaw, care au afirmat că cei doi pretinși complici — Shaw și Ferrie — au fost văzuți împreună în diferite împrejurări. Se știe că procesul de la New Orleans s-a încheiat zilele trecute prin achitarea lui Clay Shaw.

Șeful regimului rhode- 
SiUHf ^an Smith, urmează să facă o vizită la începutul lunii viitoare în Republica Sud-Africană, în cursul căreia va avea mai multe întrevederi cu șeful regimului de la Pretoria, Vorster, anunță ziarul britanic „The Times". Principalul subiect de discuție, relevă ziarul, va fi problema conflictului cu Marea Britanie.

Premierul neo-zeelandez, Keith Holyoake, a declarat în parlament că Noua Zeelandă nu are intenția să reducă nivelul actual al forțelor sale dislocate în Malayezia și Singapore după retragerea, prevăzută pentru sfârșitul anului 1971, a prezenței militare britanice la est de Suez. O declarație similară a făcut recent și primul ministru al Australiei, John Gorton.
Luni s-a înîranit noul 

parlament nord-irkaidez, constituit după alegerile de la 24 februarie. Ședința a fost consacrată unor formalități procedurale, printre care

în 1999 nu vor avea loc 
alegeri în Grecia, a declarat vicepremierul grec, Stylianos Patakos El a spus că guvernul grec se consacră anul acesta problemelor economice și, pentru ca eforturile în acest domeniu să dea rezultate, ar fi necesară „o perioadă de calm".

Prototipul avionului supersonic 
franco-britanic „Concorde 001" 
care a efectuat duminica tre
cută primul zbor de încercare. 
Decolîndde pe aeroportul 
Blagnac din Toulouse, el a zbu
rat timp de 27 de minute la o 

altitudine de 2 500 metri

DACCA 4 (Agerpres). — In Pakistanul de est, care a fost timp de mai multe săptămîni scena unor puternice manifestații ale opoziției, a fost declarată marți o grevă generală. Activitatea celor mai multe instituții publice a fost paralizată — relatează corespondentul agenției United Press International. Serviciile aeriene și feroviare nu au mai putut funcționa conform programului stabilit.Greva a fost organizată de Liga Awami și Partidul Național Awami din Pakistanul oriental — două dintre principalele organizații politice ale opoziției.
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Cei trei cosmonauți americani înaintea 
sării cabinei „Apollo-9"

misă de la bordul navei, 
pereții compartimentu
lui metalic în care se 
afla modulul lunar, de
numit și „păianjen" da
torită formei curioase a 
„picioarelor" sale, s-au 
desfăcut. Modulul s-a 
deconectat de navă și 
s-a conectat din nou 
după ce aceasta a făcut, 
o întoarcere de 180 de 
grade.

Miercuri, cosmonauții 
McDivitt și Schweickart 
vor intra pentru prima 
oară în cabina de co
mandă a modulului lu
nar, pătrunzînd prin tu
nelul de legătură dintre 
„Apollo-9" și modul, 
pentru a-i verifica toate

sistemele de zbor, de
colare și aterizare.

Directorul progra
mului „Apollo", ge
neralul Samuel Philips, 
a declarat că în urma 
rezultatelor obținute 
pînă în prezent s-ar 
putea ca N.A.S.A. să 
ia hotărîrea să renunțe 
la experiența „Apollo"- 
10 în cursul căreia ca
bina spațială va trebui 
să fie plasată pe o or
bită foarte apropiată în 
jurul Lunii (16 km) și 
să treacă direct la în
deplinirea programului 
de zbor „Apollo“-ll, 
care prevede debarca
rea cosmonauților pe 
satelitul natural al Pă- 
mîntului.

t

*

*

rAGENDĂ ECONOMICĂ
I -------------------------------------------
I® Reuniunea de la 

Bruxelles a Pieței 
comune

[BRUXELLES. — Marți au luat sfîr
șit la Bruxelles lucrările sesiunii de 
Bdouă zile a Consiliului Ministerial al

Pieței comune. Agenția U.P.l. relatează 
că „cei șase" n-au reușit să adopte ho- 8 târâri majore în legătură cu unele pro
bleme înscrise pe ordinea de zi: pro
iectul unor aranjamente comerciale în- 

B tre C.E.E. și cele patru țări candidate 
I la această organizație — Marea Brita- 
Snie, Irlanda, Norvegia și Danemarca, 

stabilirea unui sistem preferențial pen
tru importurile din unele țări în curs 

B de dezvoltare și altele. Au fost apro- 
| bate, după cîteva luni de tratative, a- 

cordurile de asociere la C.E.E. a Tuni- 
Isiei Și Marocului. Comisia executivă a

primit împuterniciri să negocieze un 9 acord similar cu Israelul.
Lipsa unor hotărîri importante ale

Consiliului Ministerial a fost determi- 
| nată, după părerea agenției U.P.L, și 
U de absența la sesiune a miniștrilor de

externe ai principalelor țări membre : 
Franța, R.F.G. și Italia.

Problema candidaturii britanice la 
Piața comună a fost evocată doar în
tr-un raport asupra „aranjamentelor 
comerciale", elaborat de reprezentanții 
permanenți, urmînd ca această pro
blemă să fie studiată din nou la viito
rul Consiliu Ministerial.

© Sistemul monetar 
interoccidental din 
nou în discuțieHAGA. — între 16 și 19 aprilie, la Tilburg (Olanda) va avea Ioc o conferință internațională care se va ocupa de viitorul sistemului monetar interoccidental. La această întâlnire) care are un caracter neoficial, vor lua parte 50 de ex- perți internaționali în probleme monetare. Printre aceștia se numără reprezentanții unor bănci centrale și ai organizațiilor monetare interocciden- tale. Va participa, de asemenea, un reprezentant al Republicii Sud-Afri- cane. După cum se știe, problema re

vizuirii actualului sistem monetar constituie obiectul unor adînci controverse între țările occidentale.
© „Texaco and Gulf“ 

și cererea guver
nului ecuadorianQUITO. — Conducătorii firmei pe? troliere americane „Texaco and Gulf“ s-au arătat „profund surprinși" de cererea guvernului ecuadorian, potrivit căreia firma va trebui să restituie statului o suprafață de 93 450 hectare din regiunea Napo, relatează agenția Prensa Latina. Un înalt funcționar al firmei a declarat că nota Ministerului Industriei din Ecuador este „în curs de studiere", înainte de a se da un răspuns. După cum se știe, Ministerul Industriei din Ecuador a anunțat firma „Texaco and Gulf" că restituirea terenului trebuie efectuată pînă la data de 14 martie. Cererea a fost bazată pe un decret din 1965, care stipulează că companiile străine nu pot poseda în regiunea Napo o suprafață de teren care depășește 500 hectare.
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