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Gheorghe ACHIȚEI

Dunărea Izvorăște din munții 
Pădurea Neagră. Tot Pădurea 
Neagră se numește și modesta 
localitate din Bihor unde sînt 
produse cristale vestite în tară 
și peste hotare — așa că în 
drum spre fabrică mă gîndeam, 
amuzat. la această ciudată 
coincidentă de nume. Situată în 
mijlocul unei naturi admirabile, 
pe firul unei ape albastre, cu 
păstrăvi — așezarea lasă impre
sia unui început, a unei surse 
din care se pleacă, așa cum, 
probabil, lasă impresia și Izvoa
rele Dunării. La început — is
toria atestă localitatea meșteri
lor sticlari în urmă cu 129 de 
ani — se fabricau aici sticle de 
lampă și felinare, iar ceva mai 
tîrziu, geamuri. Din respecta
bila biografie a fabricii prea 
multe date nu se cunosc. Se 
știe doar că. începînd cu anul

ÎNSEAMNĂ A ÎNCEPUT

A CONFERI PRODUSELOR CONSTRUCȚIA

PERFORMANTE SUPERIOARE
Solicitat, deunăzi, să ne spună care 

este, după părerea sa, principala rea
lizare din anul trecut a colectivului 
pe care-1 conduce, ing. Nicolae File, 
directorul întreprinderii mecanice de 
utilaje-Medgidia, a răspuns fără să 
ezite: „Reproiectarea, mai bine zis 
modernizarea tuturor produselor din 
fabricația curentă". Aprecierea, grăi
toare prin ea însăși, devine și mai 
bogată în semnificații dacă ținem 
seama că a fost făcută în condițiile . 
în care uzina din Medgidia înregis
trase si alte succese demne de reți
nut : reorganizarea pe baze științifice 
a fluxurilor tehnologice și îndeplini- 

(■: rea sarcinilor de plan la toți indica
torii, la fiecare sortiment în parte, 
înainte de toate. însă, răspunsul citat 
reflectă optica realistă a tot-mai 
multor cadre de conducere din in
dustria construcțiilor de mașini care 
8-au convins că eficiența activității 
economice a întreprinderilor și îna
intarea lor pe drumul progresului 
tehnic depind în mod hotărîtor de 
calitatea muncii tehnice de concepție.

Este un adevăr că în prezent nu 
există uzină constructoare de mașini 
în care

celor din prezent 7 Simpla depistare 
a soluțiilor constructive „acoperi
toare" și înlocuirea lor cu va
riante constructive „la zi", sau mo
dernizarea propriu-zisă a produse
lor 7 Cu alte cuvinte, se urmărește 
doar înlăturarea surplusurilor de 
metal din componența unor pro
duse șl îmbunătățirea — mai mult 
sau mai puțin substanțială — a dife
ritelor lor caracteristici, sau realiza
rea unor mașini cu însușiri net su
perioare celor cărora le-au luat lo
cul, ale căror performanțe tehnico- 
functionale le situează din toate 
punctele de vedere printre cele mai 
reușite produse similare existente 
pe plan mondial ?

în urma investigațiilor întreprinse 
în cadrul anchetei dispunem, pe de 
o parte. de numeroase argumente 
care atestă că proiectanții din uzi
nele constructoare de mașini și-au 
înțeles bine menirea și au evitat, în

Ie dotează cu panouri de comandă 
ușor de manevrat, le imprimă o li
nie arhitecturală plăcută și mai ales 
avantajoasă atît în privința execu
ției cît și în cea a exploatării. Dar, 
în multe din aceste domenii se îna
intează în ritm de melc, iar o serie 
de alte probleme majore ale moder
nizării mașinilor-unelte — cum ar fi 
adîncirea -tipizării și unificării piese
lor și a subansamblelor componente, 
sau eliminarea cauzelor care provoa
că defecțiuni mai dese și deci stag
nări în producție mai lungi decît ale 
celor mai renumite realizări similare 
din străinătate — n-au fost încă su
ficient de temeinic abordate în uzi
nele amintite. De ce 7 Transcriem 
cîteva răspunsuri concludente pri
mite la această întrebare :

„Cred că o parte din ideile
ale cadrelor de concepție ajung să 
se materializeze mai greu decît 
fi firesc deoarece proiectarea se li
mitează prea mult la posibilitățile 
tehnologice de execuție existente în- 
tr-o uzină sau alta la un moment 
dat. Desigur, aceste posibilități nu 
pot fi neglijate. Dar nici să se depă
șească anumite limite nu e bine. 
După părerea mea. fabricația de ma- 
șini-unelte va progresa mult mai ra
pid dacă concepția își va impune cu 
mai multă fermitate punctul de ve
dere în fața execuției, dacă execuția 
va fi obligată să țină pasul cu con
cepția, să facă față exigentelor 
mereu sporite ale acesteia (Ing. loan 
Demian, constructor șef al Uzinei de 
strunguri-Arad).

Ing. Adrian PRODAN
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f Brașov (prin telefon). La Bru- 
yfere în „Caracterele", sale spu
nea că o flintă la modă este a- 
semenea unei albăstrele : crește 
de la sine prin brazde, înăbușe 
speciile, strică recolta și ia locul 
unei plante mai folositoare. Sîn- 
tem în plin festival de artă a 
cintecului — și cuvîntul modă 
este aici cel mai puțin uzitat, 
întrebați, solii cîntecului, cei 
ce slujesc acel cîntec ' 
thinat omului, gîndurilor și 
sentimentelor lui, pledează pen
tru arta durabilă, de calitate și 
nicidecum pentru arta de mo
ment, pentru moda facilă. Astfel, 
Tereza Kesovja. un nume de re
zonantă internațională, absol
ventă a Conservatorului din 
Zagreb, ni s-a dezvăluit ca o 
mare adeptă a cîntecului poetic. 
Gîndește că nu se poate ca tex
tul unui cîntec să nu aibă un ■ 
conținut interesant, să poată da 
interpretului 
simtă, 
admiră arta 
vour, Brell, tocmai pentru că a- 
cești reprezentanți ai cîntecului 
au ridicat pe o treaptă înaltă 
noțiunea de mesaj în muzica u- 
șoară. Tereza pledează așadar 
pentru poezia textului, pentru 
melodia inteligibilă și apropiată 
tuturora. De asemenea. Udo 
Jiirgens, un cîntăreț cu o cul
tură solidă, care înțelege să-și 
facă meseria cu foarte multă 
seriozitate si exigentă, afirma, 
într-o discuție, dorința de a 
pune în lumină. în compozițiile 
sale, cele mai nobile și mai pro
funde sentimente. El vrea ca
muzica, în general, să fie un 
comentator intim al omului, al 
bucuriilor șl tristeților lui. al vi
surilor lui.

Așadar, „cîntecul — poartă 
spre poezie". Aceasta este deviza 
festivalului, emblema sub care 
concurentii și vedetele își dez
văluie măiestria. Dintre concu- 
renți, reprezentanta televiziunii 
italiene, Renata Paccini, și Ko6s 
Jănos, interpret din R. P. Un
garia, au declarat că tot atît de 
important în muzica ușoară, la 
fel ca melodicitatea, consideră 
versul, textul pe care se creează

Smaranda OȚEANU
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general, calea minime! rezistente. 
Reproiectate în lumina cuceririlor 
tehnicii actuale, pe baza rezultatelor 
recente ale cercetării științifice si a 
unor calcule de dimensionare rigu
roase, presele de balotat paie si fîn 
(care se produc la întreprinderea 
mecanică de utilaje-Medgidia) au 
devenit cu 170 kg mai ușoare și de 
3 ori mai productive ; în același mod, 
complicatele și voluminoasele meca
nisme automate pentru reglarea 
„climei" în sere (produse Ia' uzina 
„Neptun" din Cîmpina), s-au trans- 

" format "in agregate Cu părți' compo
nente mai puține dar de mai mare 
tehnicitate, care funcționează mult 
mai bine și cîntăresc doar 640 kg 
în loc de 1 900 kg, ocupînd. ca atare, 
o mult mai mică suprafață produc
tivă ; în sfîrsit — ca să limităm aici 
lungul șir al utilajelor modernizate 
în ultimul timp — tot prin renroiec- 
tare, presele cu excentric de 6.3 tone 
forță (fabricate de Uzina mecanlcă- 
Sibiu) au ajuns să cîntărească cu 
390 kg mai puțin și să efectueze 160 
de curse duble pe minut în loc de 
120, cîte realizau înainte de moderni
zare.

Pe de altă parte. însă, din discu
țiile purtate cu specialiștii din alte 
uzine a rezultat că modernizarea 
produselor întîmpină în prezent o 
serie de greutăți că, de multe ori, 
pînă a se putea vorbi de reproiectări 
ța de niște modernizări propriu-zise 
mai sînt încă destule de făcut. Pro- 
iectantii Uzinei de strunguri-Arad, 
ai Uzinei mecanice-Cueir ca și cei ai 
uzinei „Înfrătirea“-Oradea, bunăoară, 
știu foarte bine că a moderniza ma- 
șinile-unelte pe care le produc în
seamnă a le conferi valori maxime 
prin ridicarea performantelor lor 
tehnico-functionale la nivelul pro
duselor similare „de vîrf" existente 
Pe plan mondial. Ca atare, ei și-au 
concentrat eforturile în direcția creș
terii gradului de automatizare, a 
preciziei de prelucrare si a capacită
ții productive a acestora, urmăresc 
cu perseverentă diversificarea largă 
a anumitor tipuri de bază, așa îneît, 
la cerere, să le poată livra cu ușu
rință în diferite variante construc
tive. caută posibilități inedite de ex
tindere a domeniilor lor de utilizare.

— Nu cunoașteți 
neva" 7 — întreba 
ga și în dreapta.

Intrase în panică. A- 
vea toate motivele. Se aș
tepta să fie dată în jude
cată. Cînd ai o linsă în 
gestiune de paisprezece 
mii — banii statului — la 
ce te poți aștepta ! To
tuși, gestionara Gabriela 
Nagy, de la întreprinde
rea de legume si fructe 
din Bihor. nu dispera. 
Căuta pe... cineva. O 
persoană influentă, dispu
să să o scape. Se va găsi 
vreuna 7

Pînă la urmă a găsit un 
„înțelegător" un om cu 
relații. în persoana consi
lierului juridic al între
prinderii respective. pe 
nume Gh. Dumitrescu. 
Contra unui „onorariu", 
dumnealui s-a obligat să 
Influențeze conducerea în
treprinderii pentru a cla
sa dosarul. S-a zbătut, a 
făcut uz de „chichițe", a 
invocat felurite motive fă- 
cînd apel la „umanism" 
si a reușit, pentru un mo
ment. să sisteze deznodă
mântul firesc.

întreprinderea a clasat 
dosarul. Dar atunci cînd 
afacerea a fost descoperi
tă si procesul reluat, s-a 
constatat, cu stupoare că 
Gh. Dumitrescu nu era 
la singurul caz cînd oco
lea legea. în favoarea u- 
nor client) de-ai săi. ne
cinstiți. Acum a ajuns și 
el în fata justiției, alături 
de infractori. Este cu 
atît mai reprobabil și mai 
dezgustător cînd se consta
tă că un astfel de aranja
ment ilegal e făcut de un 
om pus să apere legea, in
teresele întreprinderii. Fap-

în mod 
tărîmul 
artei si 
deosebi, 
tinuitate 
ceea 
ceea 
între moștenirea trecu
tului si creația prezen
tului. Respectul tradi
ției. respectul pentru 
marile valori culturale 
ale trecutului si pa
siunea inovației, pa
siunea pentru aflarea 
unor noi modalități de 
a exprima esența ac
tualității sînt elemente 
fără, de cai-e nu sînt 
posibile dezvoltarea si 
îmbogățirea 
temporane.

..Prezentul 
cuprinde în 
totdeauna, acești 
termeni 
tradiție 
Sînt două forte, 
ționînd 
nivelul 
și al 
Astfel, 
prejurărilor. 
artistic apare angrenat 
într-un proces dialectic 
foarte complex. Pe de 
o parte intervin exi
gentele ce decurg din 
necesitatea firească de 
a imprima creației 
contemporane acea no
tă originală, condițio
nată de însuși specifi
cul epocii în care 
trăim, pe de altă par
te nu putem nici o 
clină să nu ținem sea
ma de ceea ce s-a rea
lizat înaintea noastră. 
Marile opere ale tre
cutului întregesc peisa
jul literar al fiecărei 
epoci si al fiecărei țări, 
intervenind asupra con
științelor cu autorita
tea specifică „valorilor 
consacrate", autoritate 
ce si-au cîștigat-o de-a 
lungul anilor.

Tradiție 
sînt două 
între care 
exigentele 
oricărei epoci, 
din întreaga experien
ță literară a trecutu
lui putem desprinde 
concluzia de a nu ne 
lăsa copleșiți de ceea 
ce s-a realizat în tre
cut. ci de a acționa în

firesc, 
culturii, 
literaturii 
există o con-
logică între 

s-a realizat și 
se realizează.

pe 
al 

în-

ce 
ce

artei con-

spirit creator, de a fl 
noi înșine creatori, ba- 
zîndu-ne, în același 
timp, pe tot ceea ce 
ne-au lăsat valoros 
înaintașii, nu e 
puțin adevărat că 
cult al „inovației 
sine" s-ar dovedi 
se poate de steril.

Noi recunoaștem 
definim, de obicei, tra
diția ca fiind ceea ce 
rămîne constant, via-

mai 
un 
în 
cît

51

opinii

de vedere noțiunea de 
tradiție se „traduce" 
prin aceea de tradiții. 
Vorbim întotdeauna de 
tradițiile unui ponor, 
de tradițiile unei cul
turi și nu de tradiția 
unui popor sau a u- 
nei culturi, deoarece în 
cadrul culturilor func
ționează un ansamblu 
de tradiții ce se cer 
înțelese diferențiat, 
prin prisma ideologiei 
la care aderăm, a con
textului social si isto
ric dat.

Rolul creator al tra
diției rezidă, fără în
doială, în faptul că ea 
asigură continuitate, e- 
chilibru. fundament 
real oricărui nou e- 
fort întreprins. „Oame
nii — scria Marx în 
«18 Brumar al lui Lu
dovic Bonaparte» — își 
făuresc propria lor is
torie... în împrejurări 
care preexistă nemij
locit. ' ’
date, pe care le moș
tenesc de la înaintașii 
lor...". Marx si Engels 
au atras de nenumăra
te ori 
țiunea 
nevoie 
suplă, 
pe lîngă 
progresistă 
poate avea si 
conservatoare, 
cînd 
cată, 
ei se 
cerea 
fost altădată sau 
resping idealurile pro
gresiste.

Tradiția autentică nu 
are nimic comun cu 
regretul dună vechile 
stări de 
bind. 
Partid' 
despre 
lutia 
zintă 
rădice 
propr 
din t 
gels 
deci.
cursti 
se »• 
mai 
tradi

A

bil. din etapele stră
bătute ; acea parte a 
trecutului care intră în 
configurația prezentu
lui și are o anumită 
posibilitate de a su
praviețui mai departe. 
Sînt necesare, totuși, u- 
nele precizări de in
contestabilă importantă 
teoretică. Există. în 
cadrul diferitelor epoci 
și al diferitelor socie
tăți. anumite tradiții 
progresiste șl anumi
te tradiții conserva
toare. Vorbind des-

estetic" 
sine. în- 

____ doi 
„atinomici" : 

si inovație, 
ac- 

permanent. la 
oricărei culturi 
oricărei epoci, 

prin forța îm- 
efortul

în împrejurări

reportaj
de Al. ANDRIȚOIU

produce pentru1897, fabrica 
export. Se mai știe, de aseme
nea, că 
muncit 
împreună 
români, 
slovaci. Ei au astăzi școlile lor 
și își dezvoltă o artă și o cul
tură originală.

Despre destinul renăscut al 
fabricii ne relatează, cu o pa
siune de reporteri, secretarul 
organizației de bază Petru Meș
ter, inginerui-șef Iosif Kohan șl 
L. Iliibner, locțiitorul secreta
rului. Pe parcursul a numai 
patru ani (din 1966 pînă în 1970) 
producția fabricii crește cu o 
sută de procente, ceea ce este, 
desigur, o performanță. Pentru 
că, și aici, în acest colț de țară, 
în acest punct izolat, fluxul pu
ternic al industrializării socia
liste a insuflat un nou ritm de 
nuncă și de viată, a 

mitul producției 
.■egul colectiv de 
■iorînd, înnobilînd, 
ații, vechile tradiții. în anii 

i urmă s-au construit 200 de 
artamente ; în acest an li se 
augă încă 32. Cifrele sînt no- 
oile dacă ne gîndim că loca- 
atea este o simplă așezare de 
.clari. Mîndria localnicilor 
te noul club muncitoresc, pe

între zidurile ei au 
înfrățiți si au luptat 
pentru zile mai bune 

germani, maghiari și

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii"). — La Craiova a în
ceput construcția unuia din cele 
mai importante obiective social- 
culturale din oraș : Teatrul Na
țional. Amplasată în vecinăta
tea Universității, noua con
strucție, va dispune de o sală 
de spectacole cu 650 locuri, două 
săli de repetiții, foaiere. Finisa
jele vor fi executate din ma
teriale trainice : placaje de tra
vertin, trepte de marmură, tîm- 
plărie metalică etc. Iluminatul, 
condiționarea aerului, schimba
rea decorurilor vor fi făcute cu 
ajutorul unor instalații din cele 
mai moderne. Tratamentele a- 
custice pentru sală și încăperile 
tehnice vor asigura un nivel de 
intensitate sonoră constant pe 
toată suprafața sălii, fără a mai 
fi necesare instalații de ampli
ficare. Echipamentul tehnic va 
permite radiotelevizarea mani
festărilor artistice prezentate 
aici în cele mai bune condiții 
de audiție și vizibilitate.

Fiind destinată spectacolelor 
de teatru vorbit, noua construc
ție este' realizată într-o ma
nieră ce face cu putință prezen
tarea tuturor, genurilor de spec
tacol. Edificiul Teatrului Națio
nal craiovean va fi terminat la 
sfîrșitul anului viitor.

atentia că no
de tradiție are 
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Telegrame

în vileag, sprijini

Ștefan ZIDARIȚA
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gestiunii, 
în dreap- 
și-a găsit 
șef de la

acoperind frauda 
parafate. Ce a u

JABER AL AHMED AL JABER 
Prinț moștenitor și prim-ministru 

al Statului Kuweit

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Kuweit
Cu prilejul zilei naționale a Statului Kuweit, îmi este plăcut să trans

mit Alteței Voastre felicitări cordiale și calde urări de sănătate perso
nală, de progres poporului țării Dumneavoastră.

București 
Am plăcerea să adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri 

pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia zilei naționale a Kuwei
tului. Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența 
Voastră, de progres pentru poporul României.

i 7 
ea Zai- 

;<:scoperirea 
■:,ire de la 

din str.

cihikatsu HORII
sindicatelor japoneze — SOHYO

Alteței Sale
ȘEIC JABER AL AHMED AL JABER
Prinț moștenitor și prim-ministru al Statului Kuweit

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

UN FRUMOS

''i

pre faptul că în ca
drul
naționale pot fi distin
se două culturi, una ce 
aparține claselor ex
ploatate si alta aservită 
claselor 
Lenin proceda la 
distincție tocmai 
tr-un atare sens.

Evident, cultura 
cialistă preia, dezvoltă 
și îmbogățește din în
treaga moștenire spiri
tuală a unei națiuni 
numai acele „elemen
te" ce se dovedesc a 
sta sub semnul progre
sului, al spiritului de
mocratic si umanist. 
Cultura socialistă nu 
se poate făuri cu „e- 
lemente" incompatibile 
cu esența sa.

Va trebui să ținem 
seama că principalele 
direcții în sensul 
rora 
nează privesc 
tiile. privesc idealuri
le. privesc tendințele 
istorice ale diverselor 
categorii și 
sociale. Din acest punct

SUCCES AL SPORTULUI ROMANESC

Luptătorii români au repurtat un strălucit succes la 
campionatele mondiale de lupte greco-romane, desfă
șurate în celebra stațiune argentineană Mar de! Plata. 
Două medalii de aur, una de argint și una de bronz, 
iată remarcabilul bilanț cu care reprezentanții noștri 
au încheiat întrecerea cu cei mai buni luptători din 
lume, la greco-romane.

dreapta, GHEORGHE 
J — medalii de aur — 
ie de argint — NICO- 
bronz.
finale de la Mar del 

1 V-a.

descalifică și îl con-tele îl 
damnă la pedeapsă penală 
si la oprobriu public.

— Nu cunoașteți pe „ci
neva" 7

Constantin Zainea era și 
el în căutarea unui bine
voitor. îi lipseau sculele 
din gestiune și-i era teamă 
de penalizare. în plus, nu 
se putea transfera pînă nu

xandru Dumitrescu, 
oferit „serviciile". O dată 
cu transferul lui Zainea, el 
acceptă să preia, cu acte în 
regulă, și gestiunea de 
scule... inexistente. Comi
te. așadar, un fals în toată 
regula. între interesele în
treprinderii și interesele 
personale ale unui om in
corect, contabilul șef le-a

Aceeași scenă în mii de variante. De la un capăt la altul al arhi
pelagului nipon au început manifestațiile în cadrul tradiționalei ofensive 
de primăvară în apărarea drepturilor economice și politice ale maselor 
muncitoare.

Am făcut în aceste zile o vizită Ia sediul SOHYO, Confederația 
generală a sindicatelor japoneze, unde l-am solicitat pe TOSHIKATSU 
HORII, președintele SOHYO, care a răspuns cu amabilitate la între
bările noastre în legătură cu actuala ofensivă de primăvară.

ancheta soc'
preda tot ce avea de la 
întreprindere. Normal era 
ca înainte de transferarea 
sa să se facă predarea ges
tiunii. Există sau nu, scu
lele 7 Nu există. Tocmai de 
aceea căuta Zainea să oco
lească legea, dispozițiile 
privind modul de încredin- 
țare-predare a 
Tatonînd terenul 
ta și în stînga, 
omul. Contabilul
Oficiul Farmaceutic 1, Ale

preferaț pe acestea 
urmă, 
hîrtii 
mat ?

Dat .
rul aduce injurii colecti 
lui ; e scandalizat că a : 
descoperit. Declară la 
chetă : „Nu mai am ni' 
de adăugat, în afară de 
gretul de a fi contabilu' 
al acestui oficiu, 
comportarea, atașam*

are apar, 
nai mari, 
psuri vă- 
Apoi la 
ți cumpă- 

;u un preț 
o cu alt

îngaimă un fel de justi
ficare.

— Nu v-ați temut de 
controale, de justiție 7 în 
ceea ce privește inventa
rele și cazul Zainea, ați 
declarat la anchetă textual: 
„Astăzi regret ce-am fă
cut atunci, dar în același 
timp am și satisfacția că 
prin această operațiune am 
putut să descopăr compor
tarea submediocră a unor 
sectoare de lucru"... etc. 
Regretați într-adevăr ?

N-a răspuns. Era limpede 
că-1 luase gura pe dinainte. 
Sub formula de „compor
tare mediocră a unor sec
toare"... se ascundea. de 
fapt, „alergia" la cinste, 
furia neputincioasă că su
nase ora scadenței pentru 
aranjamentele sale dubi
oase.

La plecare a făcut apel 
omenie.
Vă rog să mai reflec- 

.. e ușor de făcut rău 
cuiva.

în accepțiunea unui astfel 
de om, „rău" înseamnă 
să-ți faci datoria. Și „bine", 
să nu ți-o faci, adică să 
devii părtaș cu el. Traficul 
de influență e clădit și se 
soldează cu ilegalități fla
grante. care prejudiciază 
interesele colectivității, ale 
statului. Iar în afara dau
nelor materiale propriu- 
zise. practica „relațiilor" a- 
tentează Ia relațiile corecte, 
bazate pe muncă și cinste, 
la spiritul de echitate al so
cietății noastre.

în unele cazuri, astfel de 
practici reprobabile încear-

In anii trecuți — a subliniat dom
nia sa — principala forță în campania 
de primăvară a sindicatelor a consti- 
tuit-o SOHYO De data aceasta, la 
chemarea comitetului comun pentru 
ofensiva de primăvară, creat în urmă 
cu cîteva luni, au răspuns și alte sin
dicate. Trebuie spus că Japonia dis
pune de 50 milioane de oameni ocupați 
în cîmpttl muncii, din care numai vreo 
zece milioane sînt organizați în sin
dicate. Obiectivele pentru care milităm 
în cursul acestor campanii corespund 
însă intereselor maselor largi de oa
meni ai muncii, indiferent dacă sînt 
sau nu sindicalizați. De aceea am și 
început campania din această primă
vară sub lozinca unității de acțiune 
a tuturor oamenilor muncii. Sperăm că

pînă la sfîrșitul campaniei numărul ce
lor care ni se vor alătura în acțiunile 
din această importantă etapă a luptei 
maselor muncitoare să depășească cu 
mult zece milioane".

Referindu-se în continuare la obiec
tivele actualei ofensive de primăvară, 
președintele SOHYO a arătat că un 
obiectiv central al acesteia îl consti
tuie lupta împotriva creșterii prețuri
lor și a majorării impozitelor. Costul 
vieții a sporit simțitor în ultima vreme 
și datorită ridicării tarifelor pentru de
servirea în unități de interes public, 
a taxelor pentru asigurări sociale. Se



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 7 martie 1969

Operațiunea
j ,/Vulturul"

1 Zăpada abundentă și cele cite- I 
va zDe călduroase care i-au ur- I 
mat au provocat puternice • 

(inundații, mai cu seamă în Del- ■ 
tă. O astfel de inundație ame- I 
nința și satul Vulturul (mila { 

1 26—28) așezat pe brațul Sulina,
Oamenii, cu întreg avutul, erau I 
în primejdie. Dar au sărit în ] 
ajutor marinarii, Lucrînd timp 1 

j de 12 ore, marinarii de pe re- I 
£ morcherul fluvial 302 (avînd la | 
J remorcă ceamul 414) comandat I 
!de Andrei Sas, au salvat de la

inundație optsprezece oameni și 
peste 1 000 de oi și de capre. 
Operațiunea „Vulturul" s-a 

[terminat. Rămîn cuvintele calde 
la adresa marinarilor.

1 Păzea!
Vara trecută. restaurantul 

„Rarăul" din Cîmpulung-Moldo- 
venesc a fost închis in vede- > 
rea reamena'jării sale ca uni- I 
tate cu specific local. Aceasta, | 
împotriva instrucțiunilor Minis
terului Comerțului Interior, ca
re interzic închiderea unități
lor in sezon. In sfîrșit, treacă- 
meargă. Dandanaua abia acum i 
începe. Cind lucrările se ațlau I 
la jumătate, aceeași direcție | 
comercială județeană (Suceava) 
care aprobase proiectul inițial 
de reparații, a găsit cu cale să 
schimbe soluția, demolînd o 
parte a zidurilor interioare. Le J 
venise mintea, cea de ne urmă. I 
Dar nu de tot. Ca urmare a I 
noii soluții, planșetei s-a prăbu
șit. fiind necesare lucrări de 
consolidare. Muncă, nu glumă I 
De le-o veni în minte să schim
be soluția de construcție și la 
pivniță, termină iute treaba.

Hai ai noștri! |
După cum se știe, la Brașov 

se desfășoară Concursul și Fes
tivalul internațional de muzică 
ușoară „Cerbul de aur". Eveni
mentul ne prilejuiește o reflec
ție. Tot despre cerbi... și căpri
oare. La ultima expoziție inter- 1 
națională de trofee cinegetice, | 
cerbii noștri au obținut nu mai 1 
puțin de 47 medalii de aur ! Mai 
mult: căprioarele românești au 
obținut 62 medalii de aur ! Prin 
urmare, să sperăm că și la Bra
șov, la festival....

Trag 
ps sfoară

întreprinderea de gospodărie 
orășenească Pitești se ocupă, 
după cum o arată si numele, 
de întreținerea si gospodărirea 1 
orașului. De la o vreme însă, I 
cei de la I.G.O. pretind con- • 
stilului municipal bani și pen- i 
tru ceea ce nu fac. De pildă. I 
cer să li se plătească pentru i 
spălarea unor străzi (cum este 
cazul porțiunii din Bulevard, 
cuprinsă între Teatrul de stat 
și Calea Craiovei) care au fost 
și sînt transformate în șantier. I 
Nu-i singurul caz. S-a ajuns cu 8 
decontarea pentru spălatul stră- I 
zilor chiar si atunci cind plouă. i 
De asemenea, s-a cerut plata I 
pentru descongestionarea. de | 
zăpadă a 66 străzi — cind in 
realitate au fost doar cîteva pe 
centru, și nici acelea deszăpe
zite ca lumea I Cu alte cuvin
te. se încasează bani și pentru J 
ceea ce nu se face. N-ar fi mai I 
nimerit s-o... încaseze pentru ] 
ceea ce fac. cu adevărat ? Ori
cum. cu străzile din Pitești nu-i 
lucru curat!

| Revenire
Cu cîtva timp In urmă sem

nalam că la I.V.L.F.-București 
depozitarea necorespunzătoare a 
dus la totala depreciere a unor 
însemnate cantități de legume. 
Am sperat că situația se va 
schimba. Ne vedem obligați să | 
revenim. 226 de tone de varză | 
(la depozitul din comuna Mihai ' 
Bravu-Ilfov), au ajuns „terci" j 
și 300 de tone de cartofi (de- 1 
pozitul nr. 4 Militari-București) | 
s-au făcut „varză". Marfa a 
fost aruncată la groapa de gu
noi. Numai marfa. Obiceiul le-a 
rămas. Ajutati-i să meargă 
pînă la capăt !

1= 120
E o aberație, veți spune. Și , 

totuși... Un calcul sumar ne a- I 
rată că atîtea minute irosește * 
zilnic (din programul de mun- i 
că) fiecare dintre cei peste o I 
sută de salariați care fac na- | 
veta Lehliu—Slobozia. Motivul 1 
Singurul tren cu legătură (în | 
Ciulnița) pentru Slobozia, ajun- I 
ge aici la 9,30. Programul de • 
lucru începe la... 7.30. Socotiți « 
și dv. E drept, aceste întîrzieri I 
zilnice la serviciu nu s-ar pe- | 
trece dacă acceleratul 801 
(București—Constanța) ar opri 
și în stația Lehliu. Un minut ! 
Nu mai mult. Insă Direcția re
gională C.F.R.-București nu S 
vrea nici măcar să audă. Iată. I 
deci — simplu și convingător g 
— cum 1 minut este egal cu 120 
minute. Adică, tocmai ceea ce 
era de demonstrat (n. n.) pen
tru tovarășii din amintita di
recție.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"I

In calitatea sa de apărător al să
nătății publice, medicul contemporan 
dispune de un arsenal de aparate și 
tehnici tot mai perfecționate, al că
ror număr crește vertiginos. In țara 
noastră s-au făcut, după cum se 
știe, eforturi importante în ultimii 
ani pentru înzestrarea unităților sa- 
-nitare cu aparatură modernă de in
vestigații și tratament. Dar, așa cum 
se subliniază în Directivele Comite
tului Central al partidului cu pri
vire la îmbunătățirea asistenței me
dicale, există încă serioase neajun
suri în utilizarea acestei apa
raturi. Se mai întîmplă ca aparate 
medicale noi, de mare precizie și va
loare. să continue a rămîne departe 
de unii medici care nu și-au însușit 
cunoștințele tehnice necesare utili
zării lor. Dar, firește, problema este 
mai complexă și, ca 
o discuție mai largă, 
ajunge intr-un timp 
îndeplinirea sarci
nii trasate de Di
rectivele C.C. al 
P.C.R. — aceea de 
a se realiza înzes
trarea rațională a 
unităților și utiliza
rea intensivă a a- 
paraturii de care 
dispunem.

în cursul anche
tei, am stat de vor
bă cu diverși fac
tori de răspundere 
care se ocupă de 
gospodărirea aces
tor importante bu
nuri materiale. De 
prisos să mențio
năm că toată lu
mea a fost de acord 
că „aparatura me
dicală modernă nu 
este un lux. ci o 
necesitate ; nu este 
un apendice al pro
fesiei de medic, ci 
o prețioasă unealtă 
de lucim". Ciudat 
insă că între aceste 
afirmații și o anu
mită realitate, pe 
care o oferă tere
nul există o seri
oasă neconcordan- 
ță datorată unor 
cauze diverse — 
dintre care nu pu
tem omite, fără în
doială, neglijența, 
nepăsarea, rutina, 
datorită cărora su
te de aparate me
dicale de precizie 
stau neîntrebuin- 
țate, ruginesc. înainte < 
cauzele obiective și 
care generează o asemenea stare 
de lucruri, am discutat cu un specia
list în materie, dr. Calistru Ursache, 
director adjunct al Direcției asisten
tei medicale curativo-profilactice din 
Ministerul Sănătății, direcție care se 
ocupă de aspectele metodologice ale 
utilizării aparaturii medicale. De la 
bun început, interlocutorul nostru 
subliniază că ierarhizarea sau. mai 
bine zis, delimitarea atribuțiilor uni
tăților sanitare medicale pe linia 
asistenței — operație ce sc desfășoară 
în baza directivelor Comitetului 
Central al partidului — va duce^la 
o mai bună valorificare a fondului 
nostru de instrumente și aparate me
dicale, a bazei materiale în general, 
în același timp însă eforturile pe 
plan organizatoric trebuie îndrep
tate șl spre exploatarea acestor com
plicate unelte cit mai aproape de pa
rametrii fiecăreia, în momentul de 
față acest lucru făcîndu-se doar pe 
jumătate și uneori chiar sub limi
tele admise. O ultimă condiție care 
se cere ^îndeplinită este aceea a păs
trării aparatelor în permanentă stare 
de funcționare. Aceste sarcini revin 
atît medicilor chemați să le mînuiască 
și care ar trebui să fie specialiști cu 
înaltă calificare, dar și unor unități 
mecanice, profilate pe repararea și 
întreținerea aparaturii medicale.

Pînă] aici totul e limpede, mai ales 
că în momentul de față volumul apa
ratelor medicale imobilizate a scă
zut apreciabil în comparație cu anii 
trecuți (după datele Ministerului Să
nătății, stocul de aparate medicale 
imobilizate s-ar fi ridicat, la 31 de
cembrie 1968, Ia aproximativ 11—12 
milioane lei, în raport cu cifra de 
87 milioane, estimată la finele anu
lui 1967). Analizăm însă aceste cauze 
pentru că ele pot da naștere la alte 
stocări sau imobilizări cu consecințe 
grave atît pe plan economic, cît și 
pe planul acordării asistentei me
dicale, mai ales în condițiile dezvol
tării rapide a dotării. Să ne refe
rim, bunăoară, la una dintre cele 
mai simple operații — montarea unui 
aparat într-o unitate. Dacă nu este 
făcută în timp util, ea duce. în cele 
din urmă, la apariția unui întreg 
stoc de aparate neintrate în func
țiune. Cîteva exemple : la circum
scripția medicală Castranova-Dolj 
zace de multă vreme un aparat 
Rontgen ; acesta nu poate fi montat 
pentru simplul motiv că racordarea 
dispensarului comunal la rețeaua e- 
lectrică întîrzie. La stația de recol
tare și conservare a sîngelui din Cra
iova, o instalație de sterilizare nu 
funcționează, deoarece... echipa de 
montaj a Industriei tehnico-medicale 
din București nu a ajuns încă la 
fata locului !

Numeroase apărate nu au fost fo
losite din 
problemă 
momentul 
nătății — 
medicală, 
capitol — a încercat să suplinească 
penuria de piese de schimb pe di
verse căi : solicitarea unor firme 
străine, organizarea unui magazin 
de consignație, etc. apoi a renunțat...

Am stat de vorbă și cu reprezen
tanții acestei direcții (ing. Virgil Af
lat, șeful serviciului tehnic, ing. 
G. Krikorian, șeful serviciului piese 
de schimb și întreținere, și ing. Ion 
Chesa), care au susținut că sus-nu- 
mitul for — ce patronează Industria 
tehnico-medicală, unitate republicană, 
specializată în aparatură medicală 
și colaborează cu diverse minis
tere pentru producerea și procurarea 
de aparataj medical, „se străduiește 
să găsească cele mai bune soluții". 
Cum se explică totuși modul defec
tuos în care echipele Industriei teh
nico-medicale intervin (sau mai de
grabă nu intervin) pe teren atunci ‘ 
cînd se ivește o solicitare ? — am 
întrebat. Ni s-a răspuns că vina mul
tor întîrzieri cade asupra direcțiilor 
sanitare județene, care nu semna
lează la timp defecțiunile consta
tate. Nu contestăm că acestor foruri 
le revine o parte considerabilă de 
răspundere. Dar se poate face oare 
abstracție de 
în momentul 
mare valoare, 
se defectează, 
de la Industria tehnico-medicală este, 
de fapt, amînarea sine die a repa
rării aparatelor suferinde. Presa a 
mai semnalat, și cu alte prilejuri, 
activitatea ineficientă a actualelor 
ateliere interjudețene de întreținere 
și reparare a aparaturii medicale — 
AJ1RAM Din păcate, 
ca si atunci, aceste 
mai multi stăpîni și. 
nici unul, fiind considerate rude să
race ale consiliilor populare. Faptul 
că numărul lor nu a crescut — sînt 
tot 18 — nu ar fi criticabil, dacă 
aceste ateliere și-ar face datoria. 
Dar nu numai că ele servesc cu prio-

atare, comportă 
în ideea de a se 
cit mai scurt la

ritate județul de reședință, negli- 
jindu-i pe ceilalți beneficiari ; condi
țiile în care lucrează sînt, în gene
ral, precare, iar rezultatele nesatisfă
cătoare.

Unul din aspectele cele mai difi
cile este însă acela al absenței cadre
lor de specialiști în stare 
iască aparatele. Este cazul 
cii din Cîmpulung-Argeș, 
seda un aparat Rontgen 
pediatrie, acela al unității spitalicești 
din județul Buzău (un aparat de a- 
nestezie, un microtom etc), al spita
lelor din Balș, Suceava, Abrud, 
Miercurea Ciuc, Strehaia, Tr. Seve
rin, al sanatoriilor T.B.C., din Bixad, 

Moroieni, al serviciului medico-sanitar 
Lotru, al spitalului de neuro-psihiatrie 
din Șiret etc. unde stau paralizate, de 
luni de zile, numeroase aparate de 
Rontgen-terapie, de anestezie, de me
tabolism bazai, biciclete ergonome- 
ttlce, fotometre, unit-uri dentare

să minu- 
policlini- 
care po- 
la secția

ia neîntîrziat măsuri în sensul amin
tit. Așa, de exemplu, aparatele de 
anestezie din dotarea unor spitale din 
Buzău, Tulcea sau Balș, aflate în 
prezent în stare de „repaus forțat" 
din lipsa unor anesteziști-reani- 
matori ar putea fi mînuite foarte 
bine de medicii chirurgi din aceste 
localități. Alte aparate sau instalații, 
cum sînt unele de metabolism bazai, 
cunosc același trist destin la Tr. Se
verin, la S.M.S. Lotru, la Spitalul 
de neuro-psihiatrie din Piclișa. Și în 
aceste unități există servicii de boli 
interne, deci și medici capabili să 
dea o mînă de ajutor confraților lor 
neurologi în mînuirea aparatelor 
imobilizate.

Potrivit sarcinilor trasate. în pre
zent se desfășoară o vastă operație de 
concentrare a aparaturii medicalo 
de mare tehnicitate din laboratoare, 
spre a se crea

CUVINTUL
PE CÎMPUL „FERTIL"

AL INDOLENȚEI

IR!

CITITORULUI

MED
de a analiza 

i subiective

lipsa pieselor de schimb, 
încă nerezolvată în 

de față. Ministerul Să- 
respectiv Direcția tehnico- 
care răspunde de acest

practicile existente ? 
în care aparate de 
procurate din import, 
soluția specialiștilor

și acum 
ateliere au 

de fant.

oare 
de 
și 
a-

etc. Motivul invocat este același: 
lipsa de specialiști. Să fie oare atît 
de acută această lipsă ? Analizînd 
lucrurile mai în profunzime, se poate 
constata că în toate aceste unități 
există cadre medicale și sanitare bine 
pregătite care, printr-un program 
dirijat, s-ar putea ocupa și de mî
nuirea aparatelor enumerate mai 
sus. Cazurile spitalului de adulți din 
Cîmpina și al policlinicii din orașul 
Fălticeni sînt ilustrative. Deși aici 
funcționează medici radiologi, în
cadrați ca atare, conducătorii aces
tor unități solicită forurilor supe
rioare noi cadre pentru aparatele 
Rontgen din dotație. La Direcția asis
tenței medicale curativo-profilac- 
tice din minister sîntem informați că 
circa 74 la sută din aparatele medi
cale imobilizate în prezent în multe 
unități, pot fi puse în funcțiune cu 
ajutorul cadrelor existente în locali
tățile respective, pe calea organiză
rii unui program dirijat, care să 
țină seama de toate cerințele. Di
recțiile sanitare județene,, pe terito
riile cărora zao de lupi de cile ase
menea - aparate, sînt datoare «ă

unități capabile să de
servească la un ni
vel superior mai 
multe unități.

In ce privește 
Ministerul Sănătă
ții, se poate pune 
întrebarea : 
actualul mod
dirijare tehnică 
metodologică a 
cestor aparate 
promovat de 
trei direcții 
îndrumă acest 
meniu — este 
mai potrivit 
tru înlăturarea ne
ajunsurilor? Nu ar 
fi mai firesc ca de 
soarta 
medicale 
cupe un 
ganism, 
privire de 
blu asupra 
probleme ? 
asemenea 
s-ar 
mai 
popularizarea 
tematică a tuturor 
tipurilor noi de a- 
parate medicale, 
aceasta și cu aju
torul revistelor de 
specialitate; s-ar 
putea lua, în sfîr- 
șit, măsuri pentru 
înlăturarea defec
telor de fabricație 
ale unor aparate, 
iar în cazul unor 
piese de schimb u- 
nicate, s-ar putea 
recurge și la aju

torul cercetătorilor Centrului de 
aparatură științifică al Academiei.

Problema utilizării optime a fon
dului de aparataj medical — a cărui 
valoare reală nici nu poate fi ex
primată. fiind vorba de sănătatea 
publică — trebuie să preocupe nu 
numai Ministerul Sănătății, consiliile 
populare județene, direcțiile sanitare, 
ci și pe toți slujitorii sănătății, în- 
cepînd cu directorii de spital, poli
clinică sau dispensar șl pînă la ul
timul cadru sanitar. Un lucru e cert : 
aparatura medicală, bun integrat al 
bazei materiale puse la dispoziția 
corpului medical șl sanitar de sta
tul nostru socialist, trebuie să fie In 
permanentă stare de funcționare, să 
servească nemijlocit scopului pen
tru care s-au cheltuit prețioase 
fonduri, energie, inteligență — 
apărarea sănătății poporului.

cele 
care 
do- 
cel 

pen-

aparaturii 
să se o- 

singur or- 
avînd o 

ansam- 
întregil 
Intr-un 

cadru 
face 

si 
sis-

putea 
eficient
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că pur șl simplu să sfideze 
normele legale. Bunăoară, 
e limpede că unui gestio
nar care a suferit condam
nări penale pentru delapi
dare, fals. etc. nu i se mai 
poate încredința o gestiune. 
Atunci cum pot fi expli
cate cazurile cind oameni 
care s-au dovedit necins
tiți sînt iarăși puși să ma
nevreze bunuri obștești ? 
Tot prin „proptele". Fără 
un astfel de sprijin cum de 
s-ar fi ajuns la situația ca 
Florea Stochinici, șeful de
pozitului de lemne din Ve
dea (Argeș), să aibă din 
nou gestiune după ce a su
ferit două condamnări pe
nale pentru fals în acte 7 
Acum se simte la adăpost. 
De aceea își continuă afa
cerile. Cetățenii au tăcut 
numeroase sesizări. dar 
consiliul popular comunal 
n-a întreprins nimic pen
tru curmarea acestei situa
ții intolerabile. ..Combusti
bilul" — nici atît.

Cir.e-i sînt protectorii ? 
Iată o întrebare care im
pune un răspuns limpede 
și hotărît. Ca si în alte ca
zuri de acest gen. organele 
de cercetare 
să stabilească și răspunde
rile precise ale celor care 
își dau avizul pentru anga
jarea lupului ca paznic la 
oi. Este una din căile cele 
mai eficiente de stîrpire a 
„protecției".

— Nu cunoașteți pe „ci
neva" ?

Dar cine este acest „ci
neva" ? Nu arareori cei ce 
caută să ocolească legea, 
intrînd pe fundături dubi
oase, infracționale, dau pes
te escroci patentați I Sim
țind victima. aceștia din 
urmă îi inoculează narcoza 
certitudinii, scoțînd capete 
de legitimații mai mult sau 
mai puțin autentice, uzează 
de un întreg arsenal de

sînt datoare

Pe o asemenea iarnă grea, pe care nu degeaba 
mulți oameni o compară cu aceea din 1954, s-ar 
cuveni ca depozitele de combustibil, respectiv cei ce 
le deservesc, de la încărcător și pînă la șeful de 
unitate, să dea dovadă de multă solicitudine și ope
rativitate, să caute să-i mulțumească pe toți cei 
ce solicită lemne și cărbuni. Așa s-ar cuveni. în rea
litate însă, în concepția unor lucrători, operativita
tea, înțelegerea, atitudinea civilizată față de cumpă
rători rămîn doar niște noțiuni abstracte, moarte, 
fără conținut. în locul lor, la unele depozite se 
remarcă o totală lipsă de respect față de cetățeni, 
o atitudine înapoiată și refractară față de solicită
rile cetățenilor. Acum două zile, — ne scrie ANA 
FURTUNĂ din strada Foișorului nr. 84, sector 4 
București, — m-am dus să-mi cumpăr încă 1 000 kg 
de cărbuni de la depozitul din Vitan. Spre surprin
derea, nedumerirea și nemulțumirea mea, un func
ționar mi-a spus că nu se mai primesc bani, deoa
rece nu au fost onorate nici bonurile „tăiate" în 
ianuarie 1 Iar ca o consolare, chiar dacă 
mi s-ar îngădui să plătesc, mi s-ar trimite 
cărbunii tocmai după 10 martie... Vă închipuiți ce 
am simțit în momentul acela știind că acasă mai 
am combustibil doar pentru cîteva zile ! Dar indig
nării mele i-a luat locul mînia, cinci ieșind din de
pozit, camionarii particulari m-au asigurat că în 
schimbul a 300 lei, pînă seara am cărbunii în ma
gazie. Deci indolența unor funcționari, lipsa lor de 
răspundere îi încurajează pe speculanți, le creează 
condiții favorabile să jecmănească oamenii, care 
neavînd încotro, „închid ochii", string din pumni 
și, neputincioși, plătesc. Plătesc dublu față de cit ar 
trebui. Dar tărășenia nu se oprește aici. 
Cui nu-i convine „sistemul", n-are decît să vină cu 
mijloace proprii ca să-și ia cărbunii. Și cine vine 
cu Getaxul, conform unor reguli nescrise, așteaptă 
mai întîi să fie onorate comenzile celor care au 
apelat la ajutorul particularilor 1 Bineînțeles că în 
final costul cîtorva sute de kg cărbuni, după ore 
de așteptare, se va ridica foarte mult. Omul renunță 
și se dă atunci tot pe mîna camionagiului. în acest 
fel speculantul are cîștig de cauză.

E drept să fie așa 7 E drept ca oamenii să facă 
sacrificii pentru a-i pricopsi pe cîțiva particulari ce 
își fac de cap nestingheriți de nimeni 7 Statul se 
străduiește să asigure o aprovizionare ritmică a de
pozitelor de combustibil, dar în pofida unor astfel 
de eforturi populația suferă din cauza sistemelor 
necorespunzătoare de deservire, din cauza indolen
ței unor foruri ce nu acționează hotărît în vederea 
stîrpirii speculei și a speculanților.

Problema este foarte serioasă și cere un răspuns 
imediat din partea organelor competente, răspuns 
care să includă în cuprinsul său și măsurile ope
rative ce vor fi întreprinse împotriva anomaliilor 
semnalate, mai ales că nu sînt singulare (vezi depo
zitul nr. 103 bis din Calea Giulești, de unde ni s-au 
semnalat aceleași fenomene).

TERMENE... INTERMINABILE
De ani de zile, întreprinderea „Nufărul" din 

București, care prestează pentru populație servi
ciile de spălat lenjerie șl curățat chimic îmbrăcă
minte, lucrează cu o încetineală de melc. O cămașă, 
«au o altă rufă este ținută pentru spălat 30—40 de 
zile ; tn sezonul „de vîrf", un costum de haine,un 
pardesiu sau un palton este ținut la curățat 40—45 
de zile — termene care, oricit am vrea să fim de 
îngăduitori, sînt peste măsură de lungi. Cite cămăși 
trebuie să aibă oare omul care apelează, pentru 
spălatul lor, în exclusivitate la serviciile „Nufăru
lui" 7

Nicolae STAMATE
București

RĂSPUNSURI LA OBIECT,

NU CORESPONDENTĂ FORMALĂ
N. MIREA din Ploiești semnala, într-o scrisoare 

adresată redacției, faptul că în rețeaua magazinelor 
alimentare din oraș sînt multe neajunsuri: magazi
nele sînt slab aprovizionate, atitudinea vînzătoarelor 
lasă de dorit, nu funcționează utilajele frigorifice 
etc. Direcția comercială județeană Prahova, căreia 
i-au fost aduse la cunoștință toate acestea, ne-a tri
mis un răspuns formal, nu la obiect. După ce face o 
trecere în revistă a realizărilor obținute pe linia ex
tinderii liniilor cu autoservire în rețeaua comerțu
lui alimentar, ne „asigură" că... „pentru eliminarea 
lipsurilor ce se manifestă în atitudinea vînzătorilor 
față de clienți s-au inițiat noi măsuri de respectare a 
disciplinei la locul de muncă". Care sînt aceste 
măsuri și mai ales care sînt efectele lor ? N-am 
reușit să aflăm. De altfel, după cum ne informează 
cititorul, în atitudinea unor vînzători față de^ clienți 
nu se constată nici o „respectare a disciplinei".

VAS7LE CĂLIN, cooperator la C.A.P._ „Griyița", 
județul Vaslui, ne-a sesizat faptul că în unitatea 
agricolă din care face parte se săvîrșesc unele abu
zuri care lezează avutul obștesc. O mare parte din 
daune sînt aduse de unii care nu sînt membri coo
peratori. Vinovată de toate acestea este însăși con
ducerea C.A.P. Aceasta nu numai că nu ia măsuri 
împotriva celor ce comit abuzuri, dar îi și încura
jează. lată ce ne răspunde Uniunea Județeană a 
C.A.P. Vaslui; „S-a constatat că Grăjdeanu, (care 
nu este membru cooperator — n.n.) a stricat o parte 
din porumbul siloz al cooperativei...". Neseriozita
tea acestui răspuns este evidentă. S-a constatat 
ceea ce... știe tot satul! Nu se spune măcar un cuvînt 
despre măsurile ce s-au luat împotriva celor care au

drept șeful serviciului per
sonal la diferite întreprin
deri sau școli. întocmea pe 
loc dosare cu acte și pre
tindea să i se achite „ser
viciile", adăugind că și el 
are „obligații" față de cu
tare sau cutare. La perche
ziția ce i s-a făcut la do
miciliu, s-a găsit un mare 
număr de dosare pentru 
„rezolvarea" celor mai di-

la Oficiul de construcții-lo- 
cuințe proprietate perso
nală ? Vreau să obțin o 
urgență, o prioritate.

Se potrivea de minune. 
Asistenta medicală cunoș
tea un om cu „trecere". 
Pe Miron Ținculete, diri
ginte de șantier la oficiul 
menționat. Le-a făcut cu
noștință. Binevoitorul a 
lăsat să se înțeleagă că e

„dovezi" copleșitoare pen
tru a demonstra trecerea, 
influenta de care chipurile 
s-ar bucura.

Eugen Matei din comuna 
Popești a apărut în orașul 
Iași, stabilindu-și domici
liul în strada Costache 
Negri. Un infractor noto
riu. Mai fusese condamnat 
de cinci ori pentru furt si 
înșelătorii în dauna cetă
țenilor. Cu toate acestea el 
nu și-a lepădat năravul. 
Căuta în continuare cre
duli. de la care să stoarcă 
bani pentru pretinse servi
cii. Tn ultimul timp colin
da pe la sate, dindu-se

cetățenești, 
s-au găsit 

de absolvi- 
cultură ge- 

își va

ferite probleme 
De asemenea, 
certificate false 
re a 7 clase de 
nerală. „Protectorul1 
primi pedeapsa, conform le
gii. Dar „protejații" ce în
vățăminte desprind ?

Ne aflăm la Miliția Capi
talei. Locotenent major Ion 
Grigore de la Serviciul e- 
conomic ne relatează epilo
gul unor astfel de „rela
ții". Cu un timp în urmă. 
Maria Simion a apelat la 
o cunoștință. Lucia Ispas, 
asistentă medicală :

— Nu cunoști. draga 
mea, pe cineva cu trecere

greu, al naibii de greu I 
Va trebui „să lupte" mult 
— și riscul e mare. Cu toa
te astea, el se va strădui 
să obțină avizul favorabil. 
Are Maria Simion cinci 
mii de lei bani peșin ? 
Dacă-i are, se aranjează.

Femeia a numărat banii 
și dirigintele de șantier a 
început „să lupte", amî- 
nînd-o de la o lună la alta, 
între timp, solicitantei i-a 
venit rîndul normal, legal, 
și a fost invitată să con
tracteze locuința. Iar „pila" 
a plecat să-și ispășească 
pedeapsa Dar cea care i-a 
dat banii este ea o simplă

comis sau au facilitat abuzurile și furturile. Nu se 
propune nici o soluție pentru înlăturarea anomaliilor 
existente. Pentru care motiv, tovarăși de la Uniunea 
cooperatistă județeană 7 Nu e sarcina uniunii să se 
ocupe de problemele apărării avutului obștesc în 
cooperative ? Mai citiți o dată statutul acestor orga
nizații !

O altă scrisoare primită de la Gheorghe Micu din 
satul Gusu, județul Sibiu, sesizează faptul că bă- 
trînilor pensionari ai C.A.P. din sat nu li s-a 
achitat pensia pe luna ianuarie pentru că, lipsind 
contabilul, cooperativa agricolă nu a depus suma 
respectivă la casa de pensii (1 !).

în răspunsul trimis redacției Uniunea județeană 
a C.A.P. Sibiu confirmă cele sesizate, adăugind in 
continuare că „vinovat se face consiliul de conducere 
al C.A.P., întrucît, filiala casei de pensii, în fiecare 
lună la ședințele cu președinții și contabilii șefi, a 
atras atenția asupra depunerii la timp a acestor 
sume".

Atît și nimic mai mult. Ce măsuri se vor lua 
pentru ca această situație să nu se mai repete, nu 
am putut afla din cuprinsul răspunsului tri
mis la redacție. Răspunsuri formale la sesizările 
cetățenilor ne-au trimis și alte instituții. La sesi
zarea unui grup de salariați se arată că la între
prinderea „Steaua Roșie“-Sibiu, șeful de secție 
Nicolae Roșu se poartă urît cu muncitorii, îi brus
chează etc. Consiliul municipal al Sindicatelor Si
biu ne dă un răspuns care produce ilaritate. Iată-l : 
„Roșu Nicolae l-a certat într-o zi pe Petre Văcaru 
și l-a împins cu palma, fără a-1 lovi, așa cum se 
arată în scrisoare".

Așadar, iată o serie de răspunsuri care nu atestă 
nici cea mai mică grijă pentru rezolvarea scrisori
lor cetățenilor. Formalismul și superficialitatea în 
răspunsurile trimise denotă împăcarea cu lipsurile 
existente, nesocotirea părerilor cetățenilor, ceea ce 
contravine hotărîrilor de partid cu privire la rezol
varea scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii.

CASĂ ȘUBREDĂ CLĂDITĂ PE.
TERGIVERSĂRI

Cu doi ani în urmă am cumpărat tn comuna Ilia, 
județul Hunedoara, un teren pe care să-mi cons
truiesc o casă. In acest scop, am solicitat consiliului 
popular comunal și apoi serviciului de sistemati
zare județean eliberarea unei autorizații pentru 
demolarea locuinței vechi, dărăpănate, ce se afla 
pe acest teren, și construirea alteia din cărămidă. 
Dar pînă acum n-am reușit altceva decît să string 
hîrtii și promisiuni de la diverse foruri. Astfel, în 
urma demersurilor mele a venit un delegat (mi-a 
spus că-i de la județ), m-a întrebat dacă eu sînt 
Bățălan ’ " . . -
rezolva 
nei Ilia 
aprobe cererea pe care o consider îndreptățită. 
M-am adresat atunci consiliului popular județean. 
Prin adresa nr. 1895 din 3 decembrie 1968 acesta 
îmi răspunde că problema s-a rezolvat și mă tri
mite din nou la consiliul popular comunal. Dar 
fără nici un rezultat. Consiliul popular comunal 
nici nu vrea să audă. Sînt purtat in zadar de 
colo-colo și pot spune că am adunat atitea hîrtii 
îneît din ele aș putea să-mi construiesc o casă.

Horia BAȚALAN
comuna Ilia, jud. Hunedoara

/

— „omul cu casa", m-a asigurat că se va 
și... dus a fost. Consiliul popular al comu- 
însă a fost de altă părere. A refuzat să-mi

BIROCRAȚIE PLANIFICATĂ?
La întreprinderea, forestieră Năsăud problema res

pectării normelor de securitatea muncii este tratată 
cu ușurință, fără simț de răspundere. iPlanul de 

' măsuri pe anul 1969, privind finanțarea] acțiunilor 
de protecția muncii, a fost întocmit în mod formal, 
fără a se studia atent condițiile și necesitățile de la 
fiecare loc de muncă. Acest lucru a făcut] ca o serie 
de măsuri să fie copiate din planul pe anul trecut, 
iar in unele capitole să se prevadă sarcini care nu 
corespund realității. Astfel, la capitolul „Ventilație 
de protecția muncii" s-a prevăzut suma de 10 mii 
lei pentru repararea ventilatoarelor care nici nu 
există. Firesc era ca la acest capitol să\se prevadă 
procurarea și montarea unor ventilatoare pentru 
reducerea noxelor profesionale la cele cinci ate
liere de ascuțit pînze și la turnătorie. La alt punct 
din plan au fost prevăzute lucrări ce nu erau nece
sare. Este vorba de confecționarea unor apărători 
din plasă de sîrmă la unele funiculare din par
chetele Izvorul Ursului, Ierboosa, Valea Secii și 
Valea Glodului unde sînt instalate funiculare 
„Mîneciu" care nu necesită astfel de apărători. In 
schimb, din plan au fost omise obiective importan
te : dotarea fierăstraielor circulare cu frînă; în
locuirea apărătoarelor de protecție la fierăstraie 
circulare, polizoare, pompe, cu altele corespunză
toare ; repararea și punerea în funcțiune a băii pen
tru muncitorii sectorului de industrializare Lunca 
Ilvei; rezolvarea problemei alimentării cu apă po
tabilă a sectorului de industrializare Ilva Mică, unde 
pentru 650 salariați există doar o fîntînă ; dotarea 
autovehiculelor și cabanelor cu truse sanitare de 
prim ajutor etc. De asemenea, termenele de aplicare 
a măsurilor prevăzute în plan nu sînt precizate și, 
în consecință, îndeplinirea lor nu poate fi controlată. 
Socotim că era necesar ca forul tutelar al întreprin
derii Forestiere Năsăud — T.E.T.l.L.-Cluj, — înainte 
de a aproba acest plan de măsuri, să-l analizeze 
cu toată răspunderea și să-i aducă îmbunătățirile 
necesare.

Ing. Forai CSABA, ing. Igor DANIELEVICI, 
inspectori pentru protecția muncii jud. Bis- 
trița-Nâsăud

victimă 7 Vinovat este cel 
ce pretinde, dar și cei ce 
oferă — fiind un factor de 
corupție care încurajează 
relația imorală serviciu-o- 
norariu, proptea-bani.

Așadar, în astfel de ca
zuri — condamnate de le
gile tării, ca și de opinia 
publică — se întîlnesc, pe a- 
ceeași putredă punte, inte- 

contrarii societății:

ale individului care, din- 
tr-un motiv sau altul, n-are 
dreptul să obțină ceea ce 
pretinde și ale celui dis
pus să intervină în schim
bul unor recompense sau al 
altor considerente reproba
bile. Intervenția, protecția 

vechilor
- se

— rămășițe ale 
orînduiri sociale 
besc de legile statului 
cialist, de normele etice 
unei orînduiri bazate 
spiritul echității sociale 
Iar acest nociv „nu cunoaș
teți pe «cineva» ?“ impu
ne. în orice împrejurare — 
chiar minoră — riposta ho- 
tărită a opiniei publice.

iz- 
so- 
ale 
pe

Aspiratorul
„Practic"

Printre mijloacele moderne 
realizate de industria noastră 
ușoară pentru înlesnirea acti
vității casnice se numără și 
aspiratorul „Practic". Datorită 
construcției sale adecvate, as
piratorul „Practic" livrat de u- 
zina „Electromotor" din Timi
șoara poate fi folosit la cu
rățirea eficace, fără efort și în 
timp record, a covoarelor, mo
bilelor, hainelor, precum și a 
pereților. Caracteristicile sale 
tehnice îi permit funcționarea 
cu un consum de energie foar
te mic.

Pentru asigurarea protecției 
radiorecepției, motorul elec
tric este prevăzut cu conden
satoare.

Aspiratorul „Practic", util în 
orice cămin, constituie unul 
dintre principalele aparate 
electrotehnice menite să ridice 
gradul de confort și civilizație 
a) vieții noastre cotidiene
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ULANT
Mijloacele circulante încredințate 

ide stat întreprinderilor pentru des
fășurarea neîntreruptă a activității 
lor economice sînt o parte integrantă 
a avuției naționale.

în raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a P.C.R. s-a subliniat cu 
pregnanță că un rol primordial în 
creșterea eficienței activității eco- 
nomioe îl are rotația cît mai rapidă 
a mijloacelor materiale și bănești 
puse la dispoziția întreprinderilor și 
unităților economice pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție, reali
zarea cu viteză sporită a ciclului 
bani-marfă-bani. Evidențiindu-se din 
nou importanța acestei probleme, la 
plenara C.C. al P.C.R, din decembrie 
1968 s-a accentuat necesitatea de a 
se acorda întreaga atenție folosirii 
cît mai judicioase a mijloacelor ma
teriale și financiare, accelerării in
cluderii tuturor mijloacelor în cir
cuitul economic și, strîns legat de 
aceasta, lichidării stocurilor supra
normative de materii prime, mate
riale și produse finite prin adoptarea 
unor măsuri capabile să asigure pre
venirea apariției lor. Totoda
tă s-a arătat că în această pri
vință, toți cei care mînuiesc mij
loacele materiale și bănești trebuie 
să înțeleagă că ele aparțin întregului 
nostru popor și, ca atare, să ac
ționeze cu spirit de chibzuin
ță și răspundere în -gospodărirea 
lor, dovedind intolerantă față de ori
ce formă de ris’-" i bunului ob
ștesc.
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tații cîtorva întreprinderi aparținînd 
forurilor de resort amintite a per
mis reliefarea unor fenomene nega
tive, care au rădăcini mai vechi. 
Este cazul Combinatului chimic 
din Turnu-Măgurele unde, ca 
urmare a nefuncționării la întreaga 
capacitate a unor secții și a între
ruperilor în procesul de producție, 
generate de defecțiuni tehnice, nu 
s-au îndeplinit sarcinile de plan. 
Aceasta a făcut ca imobilizările în 
stocuri supranormative la sfîrșitul 
anului să fie cu 30 la sută mai mari 
decît în anul precedent. Un volum 
crescut de stocuri supranormative 
s-a constatat și la Combinatul de fire 
artificiale Brăila. In ce privește în
treprinderile din industria ușoară 
rețin atenția refuzurile pentru ca
litate înregistrate de Fabrica de con
fecții Călărași, „Industria bumbacu
lui" din București, produsele greu 
vandabile, fără desfacere asigurată, 
realizate de fabricile de confecții 
din Craiova șl Botoșani și de fabrica 
de încălțăminte „Pionierul".

Desigur, acum problema se pune 
de a găsi formele cele mai adecvate 
de reintroducere neîntîrziată a 
stocurilor supranormative de materii 
prime și materiale în circuitul eco
nomic, de valorificare a lor prin 
consum propriu, prin redistribuire 
între întreprinderile aceluiași minis
ter sau între ministere, evitîndu-se 
cu hotărîre pierderile din casarea sau 
din degradarea lor. Concomitent, tre
buie făcut totul pentru a nu se mai 
admite crearea de noi asemenea 
stocuri, pentru ca rotația mijloacelor 
circulante să nu mai fie stînjenită 
de balastul unor imobilizări.

Pentru anul 1969 — an hotărîtor al 
cincinalului — va trebui acordată o 
atenție sporită economicității și efi
cienței fondurilor utilizate, intensi
ficării rulajului mijloacelor circulan
te. Se estimează că economiile de 
fonduri aferente accelerării vitezei 
de rotație în acest an vor fi de circa 
1,5 miliarde lei. Experiența a demons
trat că acolo unde se întocmesc pla
nuri de aprovizionare reale, care au 
la bază norme de consum mobiliza
toare, acolo unde contractele econo
mice sînt perfectate cu grijă și răs
pundere, iar recepțiile materiilor pri
me și materialelor se fac cu 
exigență, unde s-a împămîntenit 
practica unor analize temeinice pe
riodice ale necesarului pentru pro
ducția viitoare, renunțîndu-se în 
timp util la aprovizionările care nu 
mai sînt oportune, se poate stăvili, 
încă din prima fază a ciclului bani- 
marfă-bani, utilizarea nerațională a 
fondurilor.

Din datele centralizate la direcția

noastră generală rezultă că în pre
zent sînt create în economie condi
ții optime pentru o activitate finan
ciară fructuoasă. Desigur, un rol po
zitiv în stabilirea cuantumului mij
loacelor circulante și în reducerea 
cheltuielilor de producție îl va avea 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției și îmbunătățirea tehnologiei, sta
bilirea unor norme de consum funda
mentate științific și reducerea lor 
permanentă, precum și fabricarea și 
desfacerea ritmică a producției. De 
aceste considerente va trebui să se 
țină seama în mod obligatoriu în nor
marea stocurilor, în fundamentarea 
normativului financiar. în tot cazul 
trebuie combătută cu fermitate ten
dința de a perpetua pe alocuri prac
tica umflării nejustificate a norma
tivului. Anul trecut, organele finan
ciare și bancare au depistat aseme
nea fenomene de supraevaluare a 
necesităților financiare la un șir de 
întreprinderi, între care menționăm 
Combinatul carbonifer Valea Jiului, 
cu 3,6 milioane lei incluși în mod 
nejustificat în normativ. întreprin
derea electrocentrale Craiova cu 5.8 
milioane lei. Uzina mecanică Mus
cel cu 5,5 milioane lei.

De altfel. în conformitate cu 
tivele Conferinței Naționale a 
dului care vizează, printre
perfecționarea si a planificării finan
ciare, în 1969—1970 urmează să aibă 
loc recalcularea generală a normelor 
de stoc, pentru ca normativele mij
loacelor circulante să fie mai judi
cios așezate în funcție de condițiile 
noi create întreprinderilor’în perioa
da de șase ani care a trecut de la 
ultima recalculare. Se află în pregă
tire. de asemenea, o serie de măsuri 
ce vor permite ca finanțele și credi
tul. pîrghii economice importante în 
mîinile statului, să aducă o contri
buție sporită la mobilizarea rezerve
lor existente în economie, la crește
rea veniturilor bugetului de stat, fa- 
cilitînd asigurarea la timp a fondu
rilor necesare producției și realiza
rea ei cu minimum de 
teriale și bănești.

Accelerarea vitezei 
mijloacelor circulante 
treprindere, în fiecare ramură in
dustrială, constituie un imperativ ca
tegoric în momentul de față, pentru 
că pe această cale devine posibilă 
eliberarea unor importante fonduri 
materiale și bănești, care vor putea 
fi folosite pentru finanțarea altor ne
voi ale dezvoltării economiei națio
nale.
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nlsterul I. ...cvaturgice, Di
recției generate a minereurilor nefe
roase din Ministerul Minelor, Direc
ției generale a metalurgiei neferoase 
și rare din Ministerul Industriei Chi
mice și Direcției generale a industriei 
bumbacului din Ministerul Industri
ei Ușoare.

Desigur, prin ceea ce s-a realizat 
în accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante nu înseamnă că 
s-au epuizat toate rezervele existente 
în acest domeniu. De ce am ținut să 
facem această precizare ? Pentru că, 
deși s-a manifestat pregnant ten
dința generală pozitivă de accelerare 
a vitezei de rotație, în activitatea 
unor sectoare economice s-a sem
nalat în 1968 o anumită încetinire a 
vitezei de rotație față de anul prece
dent, cu prețul folosirii unui volum 
superior de mijloace materiale și bă
nești. Analizele efectuate de or
ganele de control ale Ministeru
lui de Finanțe au scos în evi
dență că principala cauză o consti
tuie diferite neajunsuri care au exis
tat în activitatea unor întreprinderi. 
Ne referim la aprovizionări pes
te necesar, la dereglări în deru
larea ritmică a producției, la co
menzi cu ciclu depășit, la apariția 
și perpetuarea stocurilor fără între
buințare sau cu mișcare lentă, la 
irosirea efortului productiv în reali
zarea unor produse fără des
facere asigurată.

In această situație se găseau, de 
pildă, la sfîrșitul anului trecut, o 
serie de întreprinderi aparținînd Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, în cadrul căruia stocu
rile care își așteptau lichidarea atin
seseră un volum de cîteva ori mai 
mare decît stocurile care aveau o jus
tificare obiectivă. între aceste între
prinderi menționăm uzinele „23 Au
gust" din București care, deși la sfîr
șitul anului 1968 aveau imobilizări de 
fonduri în stocuri supranormative 
cu 20 lâ sută mai mici decît cele de 
la finele anului anterior, totuși 
velul acestora era încă destul de 
dicat: aproape 8—9 la sută din 
talul mijloacelor circulante. Este 
la sine înțeles că se impun cu 
cuitate măsuri eficiente care să de
termine introducerea în totalitate a 
acestor valori materiale în circuitul 
economic. Cu atît mai mult sînt ne
cesare aceste măsuri cu cît, prin 
natura producției sale, industria con
structoare de mașini are o viteză 
de rotație a mijloacelor circulante 
mai lentă decît în celelalte ra
muri și orice deviere nefavora
bilă Influențează negativ evolu
ția indicatorului pe întreaga in
dustrie republicană. Cazuri în 
care mijloacele circulante cu care 
se realizează producția industrială 
au întrecut necesitățile planificate 
s-au semnalat și la direcții ge
nerale din subordinea altor mi
nistere : Direcția generală siderur
gică și Direcția generală de țevi, tre
filate, cabluri din Ministerul Indus
triei Metalurgice. Direcția generală 
a industriei îngrășămintelor chimice 
din Ministerul Industriei Chimice și 
Direcția generală pielărie-încălță- 
minte din Ministerul Industriei 
Ușoare.

O examinare aprofundată a activi-

Uzina textilă „Tîrnava" din 
de țesut bumbac, laminoare,

(Urmare din pag. I)
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„La destul de multe 
constructive renunțăm pentru că o 
serie de elemente, subansamble sau 
accesorii — utilizate, de altfel, și în 
alte domenii ale construcției de ma
șini — nu se produc încă în mod cen
tralizat, în întreprinderi specializa
te. întrucît cu profilul pe care-1 avem 
și cu mijloacele tehnice de care dis
punem nu putem realiza decît o 
mică parte din cele necesare în cazul 
unor modificări, dacă n-am proceda 
așa am risca să modernizăm doar pe

• hîrție", (Samuil Kestenbaum, inginer 
șef de concepție al uzinei „înfrăți- 
rea“-Oradea).

„La ora actuală nimic nu i-ar pu
tea stimula mai mult pe proiectantei 
de mașini-unelte decît dotarea și 
specializarea unei turnătorii de fontă 
în vederea execuției corespunză
toare a pieselor pentru fabricația de 
mașini-unelte, sau asimilarea și pro
ducerea în serie, de către uzinele de 
specialitate, a noi tipuri de aparata- 
je și motoare electrice și mai ales 
a unor scule așchietoare cu perfor
manțe superioare, care să facă im
perios necesară depășirea actualelor 
plafoane ale gamelor de avansuri și 
de turații ale mașinilor-unelte româ
nești". (Ing. Nicolae Teodoru, con
structor-șef al Uzinei mecanice-Cu- 
gir).

Alte opinii exprimate în cadrul 
anchetei în legătură cu posibilitățile 
de a conferi mai multă eficiență ac
tivității de reproiectare și moderni
zare a produselor converg. în esență, 
către următoarele idei: redistribui
rea judicioasă a produselor între di
ferite uzine și îmbunătățirea struc
turii programului lor de fabri
cație, adîncirea specializării și 
intensificarea cooperării interuzi- 
nale, simplificarea metodologiei de 
introducere „din mers" în procesul 
de producție a modificărilor con
structive, soluționarea problemei

In anul trecut, cele mai multe cooperative a- 
gricole din județul Bihor au obținut rezultate e- 
conomice și financiare bune. Cu toate condițiile 
naturale mai puțin favorabile din 1968. valoa
rea totală a producției agricole este cu apro
ximativ 17 la sută mai mare decît cea reali
zată în 1967, iar veniturile bănești au crescut 
cu peste 88 milioane lei. Aceste rezultate se 
datoresc, în primul rînd, obținerii unor recolte 
mai mari pe unitatea de suprafață, ca urmare 
a aplicării măsurilor agrotehnice, dezvol
tării averii obștești care a permis lărgirea 
producției. In acest sens este suficient să amin
tim că, în comparație cu anul precedent, în 1968 
producțiile medii la hectar au crescut cu peste 
300 kg la porumb și floarea-soarelui, cu 137 kg la 
grîu, 1 400 kg la sfecla de zahăr etc. Asemenea 
sporuri de producție s-au înregistrat și în zoo
tehnie, legumicultura și celelalte sectoare de 
producție ale agriculturii cooperatiste din județ, 
fapt ce a dus la 
averii obștești și la 
zate de țărani în 
majoritatea coope
rativelor agricole 
din județul Bihor. 
Bune rezultate au. 
în această privin
ță. cooperativele 
agricole din Valea 
lui Mihai, Vaida, 
Borș. Salonta I. 
Mădăras si multe 
altele. în care re
zultatele în pro
ducție sînt superi
oare celor din anii 
precedenti.

O analiză mal 
profundă arată că 
unul din factorii 
esențiali care au 
determinat aseme
nea rezultate în 
unitățile amintite 
l-a constituit acti
vitatea consiliilor 
de conducere si a 
președinților. în
sărcinați de coope
ratori să conducă 
treburile obștești, 
în adunările gene
rale care au avut 
loc recent s-au a- 
oreciat la justa 
valoare preocupa
rea și eforturile 
depuse de consilii
le de conducere, de 
președinți. briga
dieri si alte cadre 
de conducere pen
tru ducerea la în
deplinire a sarci
nilor încredința
te, criticîndu-se tot
odată si unele lip
suri care s-au manifestat. Dezbaterile care au 
avut loc s-au referit, în mare măsură, la felul 
cum sînt respectate șl aplicate prevederile sta
tutului cooperativelor agricole, cum se înfăptu
iesc sarcinile încredințate de adunările generale. 
Concluziile desprinse sînt clare și edificatoare. 
Acolo unde consiliile de conducere au respectat 
cu strictețe principiul muncii colective și au 
condus cu pricepere și răspundere treburile 
obștești, rezultatele în producție sînt pe măsura 
așteptării și strădaniilor depuse.

Cu prilejul- acestor adunări a ieșit la iveală 
și faptul că mai există cooperative agricole 
care bat pasul pe loc. Acest lucru se datorește, 
în mare măsură, activității nesatisfăcătoare a 
celor puși să conducă treburile cooperativei, u- 
nor abateri de la principiile statutare. Pe 
baza documentelor recentei plenare a Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, țăranii cooperatori manifestă mai 
multă combativitate si responsabilitate colectivă 
pentru activitatea economică a cooperativelor, 
iau poziție fermă față de orice lipsuri și nea
junsuri manifestate de consiliile de conducere 
și trag la răspundere, fără menajamente, pe cei 
ce săvîrșesc fapte care dăunează intereselor ob
ștești.

Un exemplu edificator în acest sens îl con
stituie felul cum au procedat, în adunarea gene
rală, cooperatorii din Gepiu. Pornind cu o ordine 
de zi obișnuită, aceea de a analiza rezultatele 
producției pe anul 1968 și de a dezbate sarcinile 
pentru acest nou an de muncă, adunarea generală 
a avut totuși un final neașteptat: înlocuirea în
tregului consiliu de conducere în frunte cu pre
ședintele. Iată cum au decurs lucrurile. Darea 
de seamă prezentată de fostul președinte Gheor
ghe Blaga s-a mărginit să 
rezultatele obținute în 1968, 
derea o serie întreagă de 
șeii grave ale consiliului de 
ales ale președintelui. S-a crezut, probabil, că 
este de ajuns a arăta că au fost atinse cifrele 
de plan stabilite la grîu, floarea-soarelui și să se 
motiveze, indiferent cum, nerealizările din zoo
tehnie, la culturile tehnice ori în alte sectoare 
de activitate. Cooperatorii au judecat însă altfel 
lucrurile. Cei 29 de vorbitori, și prin ei întreaga 
adunare, au apreciat rezultatele nu numai prin

dezvoltarea simțitoare a 
creșterea veniturilor reali-

diamantului

ceea ce s-a obținut, cl gîndindu-se la ceea ce ar 
fi trebuit să se obțină în mod firesc, în raport cu 
posibilitățile concrete existente în cooperativă. Ei 
au făcut o apreciere bine argumentată a rezulta
telor ce le au, în comparație cu cooperativele 
vecine. Așa s-a ajuns la stabilirea unor fapte și 
adevăruri ce explică principalele cauze ale ră- 
mînerii în urmă a acestei cooperative, iar adu
narea generală să adopte măsuri care să permi
tă progresul rapid al acestei unități.

— Consiliul de conducere nu a dus la înde
plinire sarcinile încredințate, a spus în cuvîntul 
său Mihai Cosma. Greșelile în amplasarea cul
turilor, îngăduința față de calitatea slabă a 
lucrărilor executate de mecanizatori, zeci de 
hectare arate, plătite, dar neînsămînțate, po
rumb rămas pe cîmp și mari suprafețe de cul
turi tehnice compromise prin recoltarea prea 
tîrzie, iată cu ce se poate „lăuda" consiliul de 
conducere în această adunare. Dar despre toate 
acestea președintele nu a spus un cuvînt.

Alți vorbitori, ca Zaharia Nichita, Franciso 
Bodo și Aurel Faur, 
au adus critici con
siliului de condu
cere pentru grave
le încălcări ale sta
tutului arătînd că 
hotărîrile luate în 
consiliu se schim
bau peste noapte, 
aplicîndu-se eronat 
și părtinitor sau 
chiar deloc. Așa se 
explică risipirea 
nejustificată a cir
ca 10 000 de zile- 
muncă și scăderea 
valorii acesteia, 
neaplicarea retribu
ției suplimentate 
acolo unde se cu
venea, neglijențe 
grave în gospodări
rea furajelor și alte 
asemenea aspecte 
care au adus mari 
prejudicii materia
le cooperativei.

— Cooperatorii din 
Gepiu sînt cunos- 
cuți ca oameni har
nici și pricepuți — 
a spus la rîndul său 
Gheorghe Turcuț. 
Avem condiții bune 
și am fi putut rea
liza producții și ve
nituri mai mari 
dacă membrii con
siliului de condu
cere și în primul 
rînd președintele 
s-ar fi ocupat cu 
răspundere de or
ganizarea muncii, 
de buna gospodă
rire a treburilor 
obștești. în această 

privință, consiliul de conducere s-a dovedit a fi 
un tată vitreg, iar președintele un conducător 
lipsit de răspundere, un om pus pe căpătuială. 
S-a cumpărat un autoturism ca să aibă preșe
dintele cu ce se plimba zi și noapte prin județ 
sau pe unde îl chemau interesele personale. 
Nu era mai bine să se fi procurat un tractor cu 
două remorci care să ne ajute la transporturi ? 
îngrășămintele naturale stau și acum pe lîngă 
grajduri, deși timpul a fost bun. S-a angajat 
un șofer pe autoturism care este plătit cu bani 
grei, dar nu am fost în stare să punem ușă și o 
sobă la maternitatea de scroafe, iar acum vedem 
că avem o mortalitate așa de mare la animale. 
Am mai discutat noi și altădată despre toate as
tea, dar nu s-au luat măsuri. Producții și veni
turi bune nu vom obține niciodată printr-o sim
plă autocritică. A sosit momentul să punem ca
păt la toate necazurile și să pornim pe drumul 
bun.

Adăugind la cele spuse' de acest vorbitor și 
alte încălcări ale democrației cooperatiste să- 
vîrșite de președinte prin respingerea oameni
lor, jignirea celor în vîrstă veniți cu diverse 
cereri, favorizarea unora 
cooperatorii care au luat 
celor 9 ore de dezbateri 
consiliului de conducere 
Supusă la vot, propunerea a fost aprobată. Adu
narea generală a completat astfel ordinea de zi 
cu o măsură organizatorică pe deplin justificată, 
care relevă încă o dată fermitatea cu care țăra
nii cooperatori apără principiile statutare și de
mocrația cooperatistă, factor important în mer
sul lor înainte pe calea bunăstării și prosperi
tății generale.

Alegerea noului consiliu de conducere, format 
din oameni vrednici, buni gospodari, hotărîți 
să-și îndeplinească sarcinile încredințate, va con
stitui fără îndoială un punct de cotitură în ac
tivitatea cooperativei agricole din Gepiu. Se cere 
însă ca toți cooperatorii să participe activ la în
făptuirea sarcinilor cuprinse în planul pe 1969, 
ca o condiție hotărîtoare a sporirii producției, 
dezvoltării și consolidării acestei cooperative.

cu un final
neprevăzut

(dar așteptat)

și multe altele, toți 
cuvîntul de-a lungul 
au cerut schimbarea 
și a președintelui.

prezinte, în 
trecînd cu 
lipsuri și 

conducere și

roz, 
ve- 

gre- 
mai

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii

a conferi produselor

— de mare importanță — a 
garniturilor din cauciuc prin apro
barea fabricării lor pe stoc, urmări
rea mai atentă a comportării produ
selor în exploatare și consultarea 
periodică, în acest sens, a princi
palilor beneficiari.

Considerăm că este cazul să rela
tăm aici și un alt aspect. Ne-a fost 
destul de ușor să ne dăm seama că 
multi proiectanți din uzinele produ
cătoare de mașini-unelte vizitate au 
impresia că Institutul de cercetări 
și proiectări pentru mașini-unelte și 
agregate-București (ICPMUAB) se 
rezumă aproape exclusiv la a fi con- 
structorul-șef al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate-București. Nu 
ne-am propus să verificăm acum 
temeinicia acestei aprecieri. încli
năm însă să fim de acord că uzinele 
trebuie să primească mai mult spri
jin din partea acestui institut, inclu
siv în activitatea dedicată moderni
zării produselor. Nu neagă nimeni 
utilitatea observațiilor critice judi
cioase, formulate de către specialiștii 
ICPMUAB cu privire la comporta
rea prototipurilor supuse la diferite

9

de laborator. Dar efi- 
muncii de reproiectare a ca
de concepție din întreprin-

probe 
ciența 
drelor 
deri ar spori spectaculos dacă indi
carea părților mai puțin reușite ale 
noilor mașini-unelte ar fi 
de soluții constructive de 
direct aplicabile.

Aproape toți specialiștii 
am discutat în cadrul 
au insistat asupra necesității dez
voltării substanțiale a cercetă
rii științifice uzinale în scopul ri
dicării activității de reproiectare a 
produselor la un nivel calitativ su
perior. Aceasta, deoarece in multe 
uzine constructoare de mașini cer
cetarea nu se ocupă, din diferite mo
tive, de continua perfecționare a 
produselor ca de o problemă vitală, 
nu premerge activitatea de reproiec
tare a produselor. La uzina de 
mașini agricole 
din Capitală, bunăoară, 
experimental de cercetări 
ciului constructor-șef, ca și 
de studii, extrem de sumar 
încadrate cu aparatură și 
calificat, nu pot face față în mod co-

însoțită și 
remediere

cu care 
anchetei

La uzina 
„Semănătoarea 

laboratorul 
al servi- 
grupa sa 
dotate și 
personal

respunzător exigențelor sporite ale 
menținerii utilajelor produse aici la 
nivelul mondial al mașinilor agricole, 
activitatea de cercetare desfășurată 
în acest compartiment neputînd a- 
borda, practic — de oricît interes și 
entuziasm s-ar da dovadă — decît 
problemele curente ale fabricației. 
Situații similare am întîlnit și în 
alte întreprinderi și ni se pare, de 
aceea, că opinia acelor cadre de con
cepție care consideră că a devenit 
necesar ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să sprijine 
uzinele din subordine în depășirea 
unor asemenea impasuri este pe de
plin 
util, 
a-și 
timp 
proiectanților 
rea“ 
creeze posibilitatea de a urmări ne
mijlocit, în cele mai bune condiții, 
comportarea în exploatare a proto
tipurilor produselor modernizate. Este 
vorba, în primul rînd, ca ei să dis
pună — în acest scop — de labora
toarele mobile strict necesare.

Este limpede că, în industria con
strucțiilor de mașini, activității de 
reproiectare și modernizare a produ
selor i se poate imprima un ritm 
mult mai alert. Esențial este ca 
ministerul de resort și. în primul 
rînd. uzinele să militeze ferm pen
tru ca toate posibilitățile de ridi
care pe o. treaptă superioară a a- 
cestei importante activități să fie 
fructificate din plin, în scopul a- 
sigurării unor performanțe tehnico- 
economice superioare mașinilor si 
utilajelor românești, creșterii com
petitivității lor în circuitul mondial 
de valori materiale. Perfecționarea 
complexului mecanism al moderni
zării produselor este o cerință im
perioasă. impusă de sarcinile tot 
mai mari pe care industria noastră 
constructoare de mașini le are de 
îndeplinit.

întemeiată. Ar fi extrem 
de asemenea, 

putea verifica și 
util noile soluții 

de la 
și din alte uzine

de 
ca pentru 

definitiva în 
constructive, 
„Semănătoa- 
— să li se

Căutînd să se afle 
permanent în pas 
cu progresul. spe
cialiștii întreprinderii 
geologice de explorări, 
din cadrul Comitetu
lui de Stat al Geolo
giei. introduc și ex
tind la forajul son
delor de explorare 
cele mai noi și ren
tabile procedee teh
nologice. Nu de 
mult, ei au trecut la 
folosirea unor dispo
zitive insertate cu dia
mante pentru a putea 
străpunge într-un timp 
mai scurt rocile fora
te. Dar, după cum spu
neam, în condiții de 
înaltă eficiență econo
mică. In acest 
niu. ..recordul" 
realizat anul 
prin forarea în forma
țiuni dure a 514 m cu 
o singură sapă. Dacă 
nu se utiliza sapa cu 
diamante, pentru a se 
fora la adîncimea res
pectivă. erau necesare

dome- 
a fost 
acesta,

22 sape cu role și, în 
plus, operația ar fi 
durat mult mai mult 
timp. Important mai 
este și un alt avantaj: 
specialista întreprin
derii. urmărind să va
lorifice la maximum 
diamantele, au 
ceput soluții 
sate pentru 
perarea lor 
desinsertare. Ca ur
mare, pînă la sfîrșitul 
anului, va intra în 
funcțiune în cadrul 
întreprinderii atelierul 
de confecționare a 
dispozitivelor cu dia
mante, primul de a- 
cest fel din țara noas
tră, care va utiliza și 
diamantele recuperate, 
de la sculele folosite. 
Economiile vor crește, 
iar inventivitatea spe
cialiștilor de la între
prinderea geologică 
de explorări va cîști- 
ga. cum se spune. în
că ceva din străluci
rea diamantului.

Covorul
cu... surprize

Intrarea în funcți
une a instalației de co
vor tafting la Uzinele 
textile Cisnădie a în
semnat un moment 
deosebit pentru pro
ducția întreprinderii. 
Nu numai că se poate 
obține un covor de ca
litate superioară, dar 
taftingul oferă posibi
litatea realizării unui 
adevărat salt în ce 
privește productivita
tea muncii: 1 800 mp 
covor în două schim
buri, cu numai 6 mun
citori. După un timp, 
au apărut însă una 
d.upă alta... surprize
le. O dată 
cutat,! covorul 
are o j lățime di
tri — trebuie dimen
sionat. și secționat, po
trivit comenzilor co
merțului. Operațiile 
respective contrastea
ză cu nivelul de pro
ductivitate al taftingu- 
lui. Se t lucrează rudi
mentar, „pe podea cu 
cuțitul", fiind necesari

con- 
avan- 
recu- 
vrin

de două ori mai mulți 
muncitori — 12 pînă 
la 14 — față de cei 
folosiți la confecționa
rea covorului. Nume
roșii specialiști ai Mi
nisterului Industriei 
Ușoare, care au făcut 
atîtea deplasări în 
străinătate, au pier
dut din vedere pro
blema croitului ? Și 
încă o surpriză. Pînza- 
suport a covorului — 
de fapt o banală pîn- 
ză de sac — se aduce 
din import și încă la 
un preț destul de pi
perat. „Nu se găsește 
nici un furnizor in
tern pentru un ase
menea material" — ni 
s-a spus. Oare așa să 
fie ? Dacă nici indus
tria locală și nici coo
perația meșteșugăreas
că nu au posibilități 
de a confecționa pînză 
de sac, n-ar fi bine ca 
furnizorul să fie cău
tat chiar în industria 
ușoară7

Vn colectiv de spe
cialiști de la Institu
tul de cercetări și 
proiectări _aerospația- 
le din 
M.I.C.M. 
pe baza 
principiu 
o 
deszăpezirii 
degivrării și 
rii pistelor 
portuare 
șoselelor. 
„Turbotron 
mașina folosește 
sursă de energie jetul 
de gaze al unui turbo- 
motor de aviație, care, 
dirijat convenabil cu 
ajutorul unor ajutaje 
„Coandă" și în combi
nație cu un sistem de 
eleroane rabatabile, 
degajează suprafețele 
acoperite cu zăpadă, 
gheață, polei sau par
ticule libere (pietrice-

Capitală al 
a conceput, 

unui nou 
funcțional, 

mașină destinată 
rapide, 
curăți- 

aero- 
auto-Și

Denumită 
T2—68", 

ca

le, gunoaie, praf etc.). 
Lucrînd, de exemplu, 
într-un strat de ză
padă cu înălțimea de 
20 cm, mașina reali
zează o productivitate 
de 70 000 mploră, iar 
operația de degivrare, 
în cazul unui strat de 
gheață cu grosimea de 
3—5 cm, se efectuează 
cu o productivitate de 
15 000 mploră.

Costul deszăpezirii 
unei piste de aviație 
cu ajutorul „Turbotro- 
nului T2—68“ este de 
circa 4—5 ori mai mic 
decît în cazul aplică
rii actualei tehnologii 
pe aeroportul inter
național Băneasa.

Prin randament și 
economicitate, „Tur
botron T2—68“ se a- 
nunță un competitor 
redutabil. Ii urăm 
succes l

I.A.S. Nu-l lăsați 
le descurce singur, 
le-ar putea încurca 
mai rău I

Cine

Ce este A.D.T.-ul 7 
Este acel sector din 
cadrul întreprinderi
lor agricole de- stat 
care se ocupă, sau 
mai bine zis ar trebui 
să se ocupe, cu apro
vizionarea, transpor
tul și desfacerea pro
duselor. Acest sector, 
încă necorespunzător 
organizat. cauzează 
fermelor multe nea
junsuri. Uneori aces
tea au și cauze reale. 
La I.A.S. Belciuga- 
tele, județul Ilfov, 
sectorul A.D.T. nu are 
o schemă de funcțiuni 
adecvată, consiliul de 
administrație numind 
aci salariați necores
punzători. în loc de 
merceolog este înca
drat un contabil, în 
timp ce la sectorul 
economic al I.A.S., pe 
postul de contabil lu-

crează un merceolog. 
Tehnicianul care tre
buie să răspundă de 
exploatarea parcului 
auto și a tractoarelor 
rutiere este străin de 
această problemă. Ca 
șef de birou. în
loc de economist,
așa cum prevede 
regulamentul I.A.S.. a 
fost încadrat un sala
riat fără studii econo
mice și pricepere în 
această funcție. La un 
plan valoric de apro
vizionare în valoare 
de 8 milioane lei nu 
există un achizitor. Un 
lucru este clar. în a- 
cest caz, nu dracul a 
încurcat ițele, ci con
siliul de administrație 
al 
să 
că 
și
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DE AUR"
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de concurentii 
de-a doua seri

Unul dintre principiile funda
mentale după care atît Directivele 
C.C. al P.C.R, privind dezvoltarea 
învățămîntului, cît și noua legis
lație școlară concep sistemul de 
pregătire temeinică și multilatera
lă a studenților este principiul 
muncii independente ca precumpă
nitoare în procesul formării per
sonalității viitorului specialist Că
tre acest deziderat esențial con
verg numeroase dintre acțiunile 
întreprinse pentru modernizarea și 
perfecționarea procesului de învă
țămînt. Lui îi sînt consacrate cele 
mal multe eforturi și inițiative. 
Firesc însă, o mare parte dintre 
acestea trebuie să se concretizeze 
în străduința de a se asigura 
cursuri și manuale universitare, 
tratate de un înalt nivel științific 
și pedagogic. Rîndurile următoare 
nu-și propun să abordeze proble
matica vastă a modernizării conți
nutului cărților universitare. Ne li
mităm la un aspect: ritmul elabo
rării manualelor, esențial în pro
cesul perfecționării învățămîntului 
superior.

Statisticile Ministerului învăță
mîntului oferă o imagine optimistă 
în privința elaborării șl a difuzării 
cursurilor și manualelor universi
tare. Iată, de pildă, dacă în aprilie 
1967 dintre cele 2 425 de discipline 
doar 927 erau acoperite cu manua
le șl cursuri, în perioada de timp 
care s-a scurs pînă la începutul a- 
nului 1969 au fost editate pe plan 
central sau local încă 962 de ti
tluri. Dacă, în sfîrșit, • ținem sea
ma șl de conținutul „notelor 
speciale" care însoțesc de o- 
bicei asemenea statistici, 
unde rezultă că, de fapt, 174 
discipline dintre cele rămase nea
coperite 
voie de 
dresează 
dus de 
tehnică, 
tura agro-silvică, Editura medi
cală și Editura Academiei au apă
rut aproximativ 200 de titluri utili
zabile și ca manuale universitare 
în proporție de 50—80 la sută, 
avem — la prima vedere — ima- 
Snea integrală a unor eforturi edi- 

riale convergente spre asigurarea 
bibliografiei universitare.

Din păcate, însă, dimensiunile 
reale ale problemei nu sînt cele 
Ilustrate statistic. O lucrare științi
fică universitară apărută, să zicem, 
în octombrie 1966 în 2 000—3 000 
de exemplare și epuizată din li
brării, așa cum se întîmplă uneori, 
în 8—10 zile, nu înseamnă că este 
sinonimă cu acoperirea, în mo
mentul de 
Concluzia 
sine. Deși 
problema 
și-a găsit pînă azi rezolvarea. Cum 
se explică acest paradox ?

Pentru început, să ne oprim pu
țin asupra primei verigi din ela
borarea unui manual universitar: 
redactarea textului. Este etapa 
care, în mod cu totul firesc, ridică 
multe probleme de ordin științific 
șl didactic. Dar și editorial. De ce ? 
Pentru că în foarte multe cazuri, 
datele la care s-a hotărît să se 
predea editurii manuscrisele nu 
sînt respectate. Deși contractele 
editoriale încheiate pentru anul 
1969 prevăd predarea manuscrise
lor cel mai tîrziu la 1 noiembrie 
1968, la această dată Editura di
dactică și pedagogică primise doar 
circa 50 Ia sută titluri din totalul 
planului pe anul în curs. Este o 
situație care se repetă cu exacti
tate matematică de la un an la 
altul. în explicarea ei sînt aduse 
foarte multe argumente, de la lip
sa de timp la prioritatea al
tor obligații științifice 

universitarilor. Un singur

de 
de

cu manuale nu au ne- 
manuale întrucît se a- 
unui număr foarte re- 
studenți, că în Editura 
Editura științifică, Edi-

față, a unei discipline, 
se impune de la 
se tipărește intens, 

cărții universitare nu

majore
ale 
aspect este aproape cu 
vîrșire ignorat la toate nivelurile 
învățămîntului : că sistematizarea 
prelegerilor universitare într-o lu
crare care să se înfățișeze studen
ților și publicului larg ca o carte 
de vizită autentică a capacității 
profesorale constituie o obligație 
elementară a fiecărui cadru didac
tic. O chestiune de ordine și dis
ciplină universitare.

In scopul urgentării și simplifi
cării procesului de elaborare a ma
nualelor universitare, directivele 
Comitetului Central privind dez
voltarea învățămîntului prevăd ca 
activitatea editorială centrală să 
se concentreze, în anii următori, 
asupra tratatelor, manualelor de 
larg tiraj, culegerilor de probleme 
și îndrumătoarelor de laborator. 
Cursurile cu volum și tiraj mai 
mic sînt repartizate litografiilor 
locale. Pentru extinderea acestora, 
cele mai mari unități de învăță- 
mînt din țară au fost dotate cu 
noi instalații tehnice. Problema 
a fost astfel concentrată în 
dimensiunile organizării inter
ne, mult mai favorabilă inițiative
lor și operativității. Totuși, proce
sul de elaborare a manualelor uni
versitare n-a înregistrat nici pe 
acest plan rezultatele așteptate. în 
planul de multiplicare din sectorul 
universitar pe anul 1968 erau pre
văzute 507 titluri de manuale, cule
geri de texte, îndrumătoare de lu
crări practice ș.a. Din el însă au 
fost realizate doar 308 titluri, deoa
rece Universitatea din București a 
tipărit doar 19 titluri din cele

desă-

concursului de
73 planificate, Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai" doar 16 din 40, Univer
sitatea „AI. I. Cuza“ numai 38 din 
68 de titluri. Iar asemenea exemple 
ar mai putea fi menționate. în 
multe cazuri explicațiile se reduc, 
în ultimă analiză, tot la nepredarea 
reglementară a manuscriselor. E- 
vident, se impun reglementări din 
partea Senatelor și Consiliilor pro
fesorale pentru depășirea acestei 
stări de fapt, iar din partea Minis
terului învățămîntului precizările 
cuvenite în privința drepturilor de 
autor.

Aminteam, la început, că sînt 
cazuri cînd o lucrare universitară 
se epuizează foarte repede, deoare
ce o parte importantă din tirajul 
ei este absorbită de cerințele libră
riilor. Rezultă cumva imperativul 
ca manualele și cursurile pentru 
studenți să fie limitate la circula
ția din mediile universitare ? Nici 
vorbă. Am lipsi, în felul acesta, 
învățămîntul superior de unul din
tre mijloacele de ținere la curent 
a specialiștilor cu ideile noi, mo
derne, pe care școala superioară, 
prin însăși condiția și rolul ei so
cial, este chemată să-1 amplifice 
și să-1 perfecționeze. Singura al
ternativă, beneficiind de altfel de 
o logică elementară, este fixarea 
unui tiraj corespunzător. Numai că 
în acest context atributul „cores
punzător" dobîndește semnificații 
foarte ciudate. Pentru că în loc ca 
Editura didactică și pedagogică să 
fie învestită cu răspunderea stabi
lirii tirajelor, soluțiile vizează 
căi mult mai ocolite. Și drept 
consecință, cînd Centrala edi
turilor și difuzării cărții, de pil
dă, întreprinde cu ajutorul su
cursalelor sale, în baza planului 
de apariție fixat de editură pe 
anii următori, un sondaj în legă
tură cu cerințele reale ale unul 
titlu sau ale altuia din manualele 
în curs de apariție, expresia 
respunzător" 
nu nevoile 
timări de 
subiective, 
le înguste
din organele de difuzare a cărții, 
cărora le convine ca manualelor 
să li se stabilească un tiraj cît mai 
mic. -De ce ? Pentru a fi cît mai 
repede vîndute și a se îndeplini 
plamil vînzărilor cît mai operativ 
cu putință. Cînd, potrivit instruc
țiunilor în vigoare tirajul este fixat 
ca el să „corespundă" necesarului

ro
de fapt,include,

reale, ci unele es- 
cele mai multe ori 
precum și interese- 

ale unor lucrători

de manuale pe timp de 3 ani, în 
realitate el ajunge deseori să fie 
chiar mai mic decît cifra de școla
rizare pe un singur an. De ce ? 
Pentru că actualul sistem de fi
nanțare ține prea puțin seama de 
specificul cursurilor universitare, 
cărora le aplică regimul penali
zator de stoc supranormativ, în si
tuația firească în care aici sînt 
incluse și nevoile viitoare. Și atunci 
cum să nu se ajungă la situații ca 
aceea a unei lucrări de algebră și 
analiză matematică, care a 
părut cu vol. I în 7 500 de 
exemplare, iar cu volumul al doi
lea în 25 000 de exemplare ? Cum 
să nu se înregistreze un deficit 
financiar de zeci de mii de lei la 
un singur titlu, cînd uneori Ia nu
mai cîtva timp după apariția ei, 
unei lucrări i se acordă „continua
re de tiraj" — ceea ce presupune 
o muncă de editare și tipărire lua
tă de la început — pentru motivul 
că cerințele sînt cu mult mai mari 
decît se prevăzuse inițial ? Numai 
că un asemenea deficit, ca și toate 
consecințele subiectivismului și 
improvizației cu care e privită car
tea universitară, atîrnă greu în ba
lanța cheltuielilor școlare.

S-ar putea pune acum întreba
rea : ce răspundere au forurile su
perioare de învățămînt pentru fap
tul că funcționarul cutare din re
țeaua de difuzare a cărții apreciază 
eronat necesarul unui curs univer
sitar ? Cum poate interveni condu
cerea Ministerului învățămîntului 
într-un proces reglementat cu stric
tețe de Ministerul Finanțelor, Mi
nisterul Economiei Forestiere, Mi
nisterul Industriei Chimice, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă ș.a.m.d. Și totuși Mi
nisterului învățămîntului — ca be
neficiar al manualelor — îi revi
ne răspunderea de a milita 
mai intens pentru extragerea 
lucrării editoriale universitare de 
sub 1 
tă șl 
proces 
într-un 
nare a
Cine altcineva dacă nu acest minis
ter are cel dintîi datoria de a ve
ghea ca editarea manualelor să se 
realizeze nu doar statistic, dar și 
ca fapt concret, la nivelul indicați
ilor de partid, privind pregătirea 
viitoarelor generații de specialiști.

tutela de carte 
transformarea 

I de elaborare a 
factor activ de 
învățămîntului

a-

mărun- 
tntregului 
cursurilor 
perfecțio- 
superior.

melodia. Asemenea idei au fost 
convingător ilustrate în recita
lurile susținute 
și vedetele celei 
a festivalului.

Ieri, la rampa
interpretare s-au prezentat alti 
7 candidați la premiile și men
țiunile pe care le va acorda 
juriul. Debutul serii a revenit 
tinerei soliste Renate Kern, din 
R. F. a Germaniei, care a inter
pretat melodiile „Adio" de Ni- 
colae Kirculescu și „Lumea e 
frumoasă" de Weiner Last.

Șlagărul lui Temistocle Popa 
— „Măicuța mea" — a răsunat 
pe scena festivalului în inter
pretarea solistului englez Grant 
Frazer, care și-a completat pro
gramul cu melodia „Come 
along" de G. Baunerman. Re
nata Paccini a oferit publicului 
melodia lui Edmond Deda „Of, 
inimioară". Solista italiană a 
cîntat apoi „Viso d’angelo" de 
Ciotte Capuano. Asupra cînte- 
cului lui Aurel Manolache, „Ale 
tale", aflat în repertoriul unor 
cunoscuți interpreți români, 
s-a oprit și cîntărețul spaniol 
Julio Iglesias, care și-a com
pletat proba de concurs cu „La 
vida sigua igual" de Pepe Mieta.

După apariția plină de gingă
șie a Mihaelei Mihai, din pri
ma seară, cea de-a doua concu
rentă română, Luminița Do- 
brescu, care a evoluat joi seara, 
a cules meritate aplauze, inter- 
pretînd șlagărul lui Edmond 
Deda „Of, inimioară" și „Dacă 
nu iubești" de George Grigoriu. 
Penultimul concurent al serii, 
Janos Koos, din R. P. Ungară, 
a interpretat compoziția lui Ion 
Cristinoiu „Te-așteaptă un 
om", căreia i-a urmat piesa din 
repertoriul propriu — „Fata de 
la pian" de Lavas Robert. Cea 
de-a doua seară a concursului 
a fost încheiată . de cîntăreața 
Charlotte Lesly Aiello, din Lu
xemburg. care a interpretat 
„Nici o lacrimă" de Ion Cristi
noiu, melodie pe care în prima 

' ediție a „Cerbului de aur" au 
preferat-o 7 candidați străini. 
In încheiere, solista luxembur- 
gheză a interpretat „Cîntec si
cilian".

Programul recitalurilor a fost 
susținut de talentata cîntăreață 
iugoslavă Tereza Kesovja — care 
a captivat sala cu inflexiunile 
rafinate ale fiecărui sunet —și 
de binecunoscutul interpret, pia
nist si compozitor austriac Udo 
Jiirgens, pe care publicul româ
nesc îl apreciază atît din apari
țiile sale la marile concursuri 
ale genului, cît și din turneul 
întreprins nu demult în țara 
noastră.

Ieri, după un concurs de ca
litate. recitalurile au întărit 
deviza festivalului — arta au
tentică.

Arta decorativă aduce as
tăzi, poate mai mult ca 
oricînd, o certă dimensiu
ne umanistă, reevaluînd în 
acest sens perspectiva u- 
tilitătii sale, deci a prin
cipalului său motiv de e- 
xistență. Actuala Trienală 
ce întrunește în săli
le Dalles. într-un ca
dru foarte amplu ca re
prezentare, o selecție im
portantă a ceea ce s-a creat 
valoros la ’ noi în ultimul 
timp are darul să impună 
o serie întreagă de prin
cipii ale dezvoltării sale, 
ale formelor specifice de 
manifestare, constituind un 
loc de întîlnire a majorită
ții artiștilor decoratori, la 
care se adaugă un mare 
număr de profesioniști ai 
artelor plastice ce se simt 
irezistibil atrași de mira
jul linei sau al pămînturi- 
lor- arse. Sub acest as
pect, Trienala actuală 
înseamnă foarte mult 
pentru sondarea nivelului 
la care se găsesc aceste 
arte. O prodigioasă apli
cație înspre decorație, în 
sensul ei artizanal, de o- 
biect — rod al muncii mîinii 
artistului, o înțelegere ros
tuită, chibzuită, descinzînd 
din legile echilibrului ar
monios al formelor, o alu
ră cromatică exuberantă, o 
pregnantă a materiei, sur
să ea însăși de valori deco
rative, iată numai cîteva 
din aceste calități demon
strate, etalate cu o reală 
fantezie. Aceste calități 
sînt transferate prin magi
ca moștenire a generații
lor din obiectele artei 
populare, în care însușirile 
enumerate ating de cele 
mai multe ori expresia cea 
mai închegată, în operele 
artiștilor culti. Dar artele 
decorative capătă în acest 
secol o turnură 
sînt solicitate pe 
mult mai divers, 
ză într-un mod 
variat interiorul 
urbanistic modern. Indus
tria. multiplicarea le con
feră o forță de răspîndi- 
re nemaiîntîlnită. dar in 
același timp le impune o 
economie a mijloacelor, o 
renunțare la ceea ce dă 
savoare unicatului, confe- 
rindu-le în schimb mai 
multă precizie, mai multă 
rigurozitate.

Cu aceste două premise 
absolut necesare în discu
tarea unor asemenea expo
ziții am văzut Trienala de 
artă, decorativă. Ca si tapi
seria. al cărei reviriment se 
bazează pe o adevărată ex
plozie de talente, artele fo
cului ocupă într-un mod 
generos spațiul acestei ex
poziții. Și tot ca în tapise
rie. se manifestă.' surprin
zător. tineri din ultimele 
promoții, nivelul acestora 
fiind dintre cele mai 
elevate. E un semn 
că secțiile de artă de
corativă ale institutelor 
de artă își concentrează 
eforturile spre eliminarea 
procedeelor didactice ne
semnificative și incapabile 
de a șlefui pregnant perso
nalitatea studenților, tin- 
zînd în acest fel încă din 
școală spre profunzimile 
acestor arte. • In același 
timo. nu se pierde din 
vedere milenara tradiție 
a artei noastre populare cu 
imensele ei posibilități de 
valorificare — caracter ce 
se poate recunoaște cu evi
dentă concretizat de vioi
ciunea și, în același timp, 
de eleganta celor

deosebită, 
un plan cu 
înnobilea- 
mult mai 
și spațiul

de 
fante- 
forme-

multe dintre soluții, 
exuberanța și 
zia întruchipării ____
lor, de cromatismul bogat, 
deseori de sorginte folclo
rică. Fenomenul este îmbu
curător căci această nouă 
generație, venind după o 
perioadă în care tendințele 
de paștișare exterioară a 
artei populare diminuau 
virtuțile decorative ale lu
crărilor, a înțeles și ex
primă ideea că nu la ni
velul aparent al 
poate fi 
tatea și 
plicării 
printr-o

formei 
realizată continui- 
nu în sensul com- 
formei decorative, 
aplicație nerealis-
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două lucrări cu o certă a- 
plicație înspre stilizarea 
grotescă, provenită din- 
tr-un mod propriu de a ve
dea lumea, viziune în care 
se îmbină candoarea infan
tilă și malițiozitatea adultă, 
Teodorescu Maftei Lucia, 
Alexie Lazăr Florian, 
Ioana Stepanov, Wilhelm 
Fabinî.

Alături de aceștia, artiști 
consacrati aduc fiecare ca
racteristici stilistice pro
prii, realizînd astfel un 
profil destul de exact al 
dezvoltării ceramicii româ
nești. Patriciu Mateescu, a 
cărui lucrare intitulată

de artă
decorativă

CRONICA PLASTICA

tă și neconformă procedee
lor stilistice moderne se 
poate realiza o artă deco
rativă contemporană,

Experimentînd și lărgind 
limitele tehnice ale genu
lui. acești artiști conferă 
ceramicii o 
monumentală, 
supunînd 
tru a o 
bilă, mai 
semnifica 
nul dintre 
Costel Badea, ale 
lucrări de mari ____
siuni forjează materia, o 
modelează cu o vădită dra
goste, evitînd cu consec
ventă jocul superficial al 
volumelor, întîmplarea, di
recția aleatorică tentantă 
de multe ori pentru o mînă 
mai puțin dibace, mai pu
țin sigură. Sculpturile sale 
din ceramică se nasc din- 
tr-o atitudine meditativă 
asupra sensului decorativ. 
Opus în sens stilistic și teh
nic, asemănător în sensul 
valoric, este tînărul Tiutin 
George. Lucrarea lui inti
tulată „Ctitor" urmărește 
finețea artizanală. reali
zînd în spiritul materia
lului o lucrare originală. O 
prezentă remarcabilă se do
vedește a fi Dumitru Ră- 
dulescu, construind un 
„Meșter Manole" — arhi
tectural, savuros în datele 
lui sculpturale, cu o in
ventivitate dintre cele mai 
prodigioase. Aceste exem
ple trebuie în mod ne
cesar continuate cu nume 
ca Iulian Teodorescu, un 
talent remarcabil ce se ma
nifestă acum doar în lu
crări mici, toate de o ire
proșabilă viziune cerami
că. Mihaela Stefănescu. cu

dimensiune 
expresivă, 

argila pen- 
face mai malea- 

capabilă de a 
un conținut. U- 

acestia este 
cărui 

dimen-

Mihai IORDANESCU

In orașul „S" : RAHOVA
Lustragiul : PROGRESUL — 15,30 
Pantoful cenușăresei : PACEA — 18 ; 20,30.
Dragă Brigitte : CRTNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Prietenele : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

I
I
I
*

i

i-

• Rolls Royce-ul galben î PATRIA — 10 ; 12,45 ; 15,15 :
18 ; 20.30. /
• Pentru Încă puțini dolari : REPUBLICA — 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 2777) ; 20,15 (seria de bilete — 2778).
• Pașa : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 : 19 ; 31, 
FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• ...Apoi s-a născut legenda: VICTORIA — 9; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA - 9 ; 11,15 : 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Cuțitul In apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 19.
• Viața Iui Mateus : CENTRAL — 11 ; 17 ; 21.
e Pensiune pentru holtei : LUMINA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Acest pămînt este al meu : DOINA — 11,30 ; 13,45 : 16 ; 
18,45 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Un om pentru eternitate : UNION — 15,15 ; 18 ; 20.45 ; 
MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Medicul șl vraciul : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
0 Program de filme documentare In premieră : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 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.
0 Rio Bravo : GRIVIȚA — 9,30 ; 12.45 ; 16,15 ; 19,30, GLO
RIA — 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30.

16,15

(Urmare din pag. I)

Clasicii marxism-leninismului au 
revenit repetat asupra ideii că dom
nia proprietății private constituie un 
izvor necontenit de prejudecăți, de 
idei opuse progresului, noutății și că 
numai în societatea comunistă indivi
dul va putea să se elibereze de coș
marul tradițiilor conservatoare, al 
mentalităților învechite, preluînd și 
dezvoltînd creator, în deplină liberta
te, tot ce omenirea a creat valoros, 
progresist, înaintat, de-a lungul mul
timilenarei sale istorii. Engels. în 
.,Ludwig Feuerbach si sfîrsitul filo
zofiei clasice germane". arăta că, 
deoarece în cadrul societății împărți
te în clase antagoniste există o in
contestabilă presiune din partea cla
selor dominante în vederea păstrării 
vechilor rînduieli. conceptul de tra
diție poate să-și piardă sensul pozi
tiv. tradiția reprezentînd în aseme
nea cazuri „o mare putere conser
vatoare. pe toate tărîmurile ideolo
gice".

Legat de cele spuse pînă acum se 
cere precizat și conținutul unei alte 
noțiuni, frecvente în dezbaterile con
temporane despre cultură — noțiunea 
de traditionalism ce fetișizează tradi
ția, postulînd „aplicarea" întocmai a 
exigențelor de ieri la condițiile zilei 
de azi, postulînd „menținerea în tre
cut" pe linie de idealuri, aspirații și 
tendințe sociale.

Ca fenomen ideologic, tradiționalis
mul e universal. Și, mai ales de la ro
mantici încoace, numeroase au fost 
școlile literare ori artistice care i-au 
arborat steagul. Poziție prin excelen
tă conservatoare, tradiționalismul a

O Primăvara pe Oder : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Un delict aproape perfect : BUZEȘTI — 15.30 ; 18.
O Darclâe : BUZEȘTI — 20,30.
O Expresul colonelului von Ryan : DACIA — 8,30—15.30 
în continuare ; 18 ; 20,30, CIULEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Marele șarpe : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,13 ;
20.30, ARTA — 9,15—14,30 în continuare ; 16,15 ; 18.15 ; 
20,15.
• Falsa liră de aur : UNIREA — 15,30 ; 18.
O Magazinul de pe Strada Mare : UNIREA — 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea Iul Joe Indianul : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.
O Made în Italy : MOȘILOR — 15,30 : 18, COTROCENT —
15.30. ,
• Falstaff : MOȘILOR — 20,30.
o Strigătul : COTROCENI — 18 ; 20,30.
4 Bună ziua, contesă
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9 
FLAMURA — 8,30 ; 11 ;
•
18

O

o

o

MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 18,15 ; 20,30.

13,30 ; 16 : 18,30 : 20,45.
Feldmareșala : VOLGA — 9—13.30 în continuare ; 15,45 ; 
; 20,30.
Planeta maimuțelor : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
La ora 5 după-amiază : VIITORUL — 20,30.
Becket : AURORA — 10 ; 13,30 ; 16,30 ; 19.30.
Urletul lupilor : POPULAR — 15,30 ; 18.
A trecut o femeie : POPULAR — 20,30. 
înțeleptul de pe muntele blestemat : MUNCA — 16 ; 18. 
Colina : MUNCA - 20,30.
Căderea Imperiului roman : FLACĂRA — 15,30 : 19. 
Prințesa : VITAN — 15.30 ; 18.
Colivie pentru doi : VITAN — 20,30.
Samuraiul : RAHOVA — 15,30 ; 18..

10,30 — TV. pentru specialiști. Medicină. „Tratamentul 
pierderilor de substanțe post-traumatice" 11,00 — Pentru 
elevi. Consultații la matematică — clasa a VIII-a. Pro
bleme asupra volumelor și ariilor (reluare). 11,30 — Limba 
rusă — lecția 44 (reluare). 12,00 — Limba spaniolă. Lecția 
48. 12,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 16,00 — 
Campionatul mondial de hochei pe gheață. România— 
Iugoslavia. 17,30 — Telex TV. 17,35 — Actualitatea econo
mică. « Agricultură. „Zăbrani 1969" — reportaj filmat. 0 
Industrie. Tema : Cum modernizăm producția. 18,05 — 
Limba spaniolă. Lecția 48 (reluare). 18,30 — Ateneul tine
retului. „Colocviu despre lirism '69" 19,00 — Telejurnalul 
de seară. — Buletin meteorologic. 19,30 — Mult e dulce 
și frumoasă — emisiune de limbă română de conf. dr. 
Sorin Statl. 19,45 — Desene animate. 20,00 — Festivalul 
internațional de muzică ușoară „Cerbul de aur" — Bra
șov 1909. o Concurs de interpretare (III). Participă : Jacek 
Lech — Polonia, Hania Pazeltova — Cehoslovacia, Aarno 
Raninen — Finlanda, Bent Warburg — Danemarca, Conny 
Vlnk — Olanda, Dagmar Friederic — R.D.G., Slobodan 
Stefanovici — Iugoslavia, o Recital In afară de concurs 
susținut de Waldemar Matușka (Cehoslovacia) șl Bar
bara (Franța). 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — 
închiderea emisiunii.
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„Mistreț" demonstrează 
convingător calitățile ex
presive ale materialului 
căruia i s-a consacrat de 
cîtăva vreme cu autorita
te, grezia, Constantin Bu
lat expunînd vase 
spirație arhaică, 
cilia Botez Storck 
rind în ceramică 
picturalității (și nu 
să nu amintim în 
sens lucrarea „Natură sta
tică"), Flaviu Dragomir cu 
vase de o rigoare a exe
cuției tehnice amintind 
cultura grecească de pe 
teritoriul tomitan, Eu
gen Schlosser găsind în 
geometrie un stil personal. 
Teodora Kițulescu, Ion Mi- 
noiu sînt numai cîteva din 
aceste nume care realizea
ză un adevărat centru de 
greutate al expoziției.

Există totuși, multe lu
crări care reprezintă locuri 
comune, căutări fără pers
pectivă, reluări ornamen
tale fie din repertoriul 
popular, fie din lucrările 
unor ceramiști contempo
rani. Alteori, formele su
pradimensionate. din do
rința de a realiza monu
mentalitatea, riscă să de
vină greohie, ca în lucrări
le Măriei Chelsoi sau chiar 
hibride ca în figurina_ uria
șă a lui Gheorghe 
seu.

Iată de ce ne-au 
sat în mod special 
rile acelor creatori __ .....
duali sau făcînd parte din 
colectivele unor fabrici, lu
crări care se încadrează 
mai mult în spiritul nece
sităților societății moder
ne. mai ales în sensul uti
litar. acest aspect neigno- 
rînd și necesitînd și mal 
mult calități estetice deo
sebite. Trebuie să amintim 
în mod firesc în această 
ordine de idei marile com
poziții policrome din por
țelan ale Ioanei Șetran, 
gîndite funcțional pentru 
decorația exterioară dar în 
același timp capabile sa 
sugereze o posibilitate de 
raționalizare artistică a e- 
lementelor constructive 
moderne. Trebuie să subli
niem, de asemenea, în pro
movarea unui program de 
industrial-design, lucră
rile expuse de creatori ai 
diverselor fabrici de por
țelanuri și faianță. Este re
marcabilă astfel selecția 
prezentată de fabrica de 
porțelan din Cluj, selecție 
reprezentativă pentru po
sibilitățile imense pe care 
le oferă producția indus
trială. Nume ca Attila Fe- 
renezi, Magdalena Foder, 
Emil Jimboteanu, Simon 
Lenke ș.a. semnează servi
cii din porțelan înnobilate 
de o calitate tehnică ire
proșabilă, de decorația ra
finată. de proporțiile func
ționale, realizînd astfel lu
crări cu care fabrica s-ar 
putea mîndrî cu adevărat 
dacă ele ar constitui pon
derea producției curente.

Sticla cunoaște și ea reu
șite remarcabile. Se cuvin 
menționate lucrările unei 
artiste care activează fruc
tuos în acest domeniu. 
Zoe Băicoianu. Lucrările ei

de in- 
Ce- 

urmă- 
sursele 
putem 

acest

Stăne-

intere- 
lucră- 

indivi-

din sticlă metalizată sau 
cu diferite adaosuri consti
tuie prețioase contribuții la 
extinderea limitelor tehni
ce ale acestui gen. O do
vedește si vitraliul lui Dan 
Parocescu. de altfel singu
rul de acest gen din 
expoziție. argument cu 
virtuți artistice deosebi
te în utilizarea sticlei la 
decorațiile monumentale. 
Există în acest sector su
ficiente exemple de pro
iectare a micilor obiecte 
din sticlă, pahare, servicii 
casnice, care uimesc prin 
ingeniozitatea lor, prin di
versitate cromatică, prin
tr-o suplețe a proporțiilor 
și care impun personali
tăți : Constanta Dogeanu, 
Dan Băncilă Diana Schor. 
Ioan Cadar, Andreas Hagi- 
Atanasiu.

Metalul, așa cum este 
prezent în expoziție, se 
dovedește a fi un material 
mai puțin rigid ca posibi
lități, dovadă că artiștii 
care lucrează în acest do
meniu au găsit uneori so
luții excelente 
smulge cît mai 
tăti expresive, 
sînt lucrările 
Morărescu, ale 
Huniadi expunînd 
obiecte din aramă 
cu o discretă nostalgie a 
vechilor făurari medievali. 
Bijuteriile din metal ates
tă o adevărată renaștere a 
genului. Lucrările Floricăi 
Fărcașu evaluează într-o 
perspectiva modernă po
doabele arhaice ale tezau
relor găsite la noi, dar, în 
același sens, o măsură în
semnată aduc și alți bijuti
eri originali, ca 
Lungu Alexandru, 
Lungu Maria.

Există, evident, 
roase genuri ale 
tel decorative prezen
te în expoziție, dovada 
diversității și disponibili
tății fanteziei artiștilor noș
tri. Așa, de pildă, lemnul— 
cu deosebitele lucrări de 
mobilier țărănesc ale Iui 
Barbu Nițescu și Mircea, 
Milcovici sau cu prototip 
rile pentru un mobih^ri 
modern create de Fla
viu Dragomir: păpu
șile — domeniu în care 
se cuvine să consemnăm 
numele Mirele! Sîmbotea- 
nu ; lucrăturile în piele, 
muit mai variate ca extin
dere stilistică, domeniu de 
predilecție al unor artiști 
ca Ella Cancicov si Alice 
Kopes Ivănceanu ; picturi
le pe sticlă în care se im
pune cu multă autoritate 
Nicolae Groza, talent ori
ginal, intuind adevăratele 
resurse ale valorificării a- 
cestui gen.

Nu putem încheia aceas
tă cronică. . fără a aminti 
realizările ,și scăderile u- 
nui sector cu o imensă au
dientă practică — im- 
primeul. Și în acest sector 
se manfifestă cu pregnanță 
confruntarea pe care în
treaga (Trienală o prileju
iește, ajnume individualita- 
te-colectivitate, artizanat- 
industrip. Dacă există cî
teva lucrări în această teh
nică, ce , prin virtuțile lor 
concurează tapiseria în de
corarea ' spatiilor murale,' 
așa cum! exemplul Aureliei 
Ghiață îl demonstrează, n< 
vom referi în cele ce ur
mează lh imprimeul pentr. 
confecții, pentru stofe de 
movilă 1 etc., loc de inci
dență a imenselor cerințe 
ale publicului. ori 
mai sjcest sector 
insuficient dezvoltat, nu în 
ceea ce privește calitatea, 
existentă, ci din punctul 
de vedere al sortimen
telor de modele. Cre
deam că la această expozi
ție vom întîlni selecții re
prezentative din colecțiile 
diverselor fabrici producă
toare. Or, putem remarca 
doar prezența exemplară a 
colectivului de creatoare 
de la fabrica „Dacia". Fără 
complexul fals al persona
lității. fără ideea precon
cepută că industria nu su
portă fantezia, creatoarele 
de la „Dacia" — Constanța 
Niculescu-Buzău, Elena 
Marinescu. Maria Grigo- 
raș Neamțu, Olga Constan- 
tinescu. Ileana Dăscălescu, 
Geta Vișan, Elvira Preo
teasa, impun în expoziție 
adevăratul nivel pe care 
ar trebui să-1 aibă în ge
nere producția noastră de 
textile, avînd în vedere ca
litățile remarcabile ale ar
tiștilor decoratori. Mun
ca acestor artiste echiva
lează, pentru necesitățile 
absolut obligatorii ale so
cietății moderne, cu un ve
ritabil punct de plecare.

pentru a-i 
multe cali- 
Exemplare 

lui Dragos 
lui Laszlo 

cîteva 
bătută

Ionescu 
Ionescu

nume- 
ar-

toc- 
este

constituit în trecut o prezență deloc 
neglijabilă și pentru cultura noastră. 
Imaginea agricultorului liniștit, în
destulat, nici bogat, nici sărac, trăind 
într-o lume de obiceiuri și datini 
străbune a chemat spre trecut, muită 
vreme la noi, ca o fată morgana. Și 
ea a fost, bineînțeles, exploatată de 
către partidele politice burgheze.

Opus tradiționalismului e conceptul 
de novatorism. tălmăcit. în termino-

voile reale ale publicului, a ultimului 
strigăt în domeniul „inovației forma
le". El apare, prin excelentă, ca o 
modă. în măsura în care nu reușește 
să fie modă, modernismul se atașea
ză la ordinul tradiției. Moda — spu
nea Jean Cocteau, într-o butadă — 
„este ceea ce se demodează". Cultul 
noutății în sine, nejustificată și neim- 
pusă de stadiul dezvoltării literaturii 
si artei, de „substanța intimă" a crea-

ca anacronică și contrară oricărei în
țelegeri dialectice a fenomenului li
terar și artistic actual, cultul, cu 
orice preț, al modernității arogante, 
cu pretenții de superioritate pe baza 
unor atribute inexistente, rămîne. 
de asemenea, incompatibil cu o ati
tudine estetică autentică.

Inovația adevărată nu poate izvorî 
decît din înțelegerea dialectică a ra
portului dintre ceea ce rămine vala-

Autentica m arta
logia estetică, printr-un altul, mal 
„elegant", acela de modernism, care 
vrea să însemne refuzul tradiției, 
cultul inovației „epatante", lipsită de 
suport organic, cultul noutății „su
perioare". al noutății 
preț.

In genere cuvîntul 
mat, probabil, prin 
chea ceartă dintre antici și moderni 
sau cu un cuvînt din aceeași familie, 
modă, desemnează. în domeniul este
ticii. sub un titlu global, căutările 
strict formale ale unor artiști și scrii
tori. Pretutindeni, modernismul s-a 
impus ca o încercare de introducere 
în literatură și artă, indiferent de ne

căutate cu orice
■modernism, tor- 
asociație cu ve

ției îndeplinește, paradoxal, o funcție 
tot atît de conservatoare ca si tradi
ționalismul.

Se înțelege că noul nu poate fi ac
ceptat niciodată necondiționat. însăși 
autenticitatea „noutății" lui trebuie 
dovedită. O literatură care ar accepta 
orice „noutate", fără a o supune unui 
examen critic, ar ajunge să se auto- 
desființeze.

Cele două coordonate — tradiționa
lismul și modernismul — au consti
tuit. multă vreme, direcții importante 
pe care s-au repliat o mare parte a 
ideilor critice. Va trebui să convenim 
că. dacă persistarea în limitele vizi
unii tradiționaliste ni se înfățișează

bil din moștenirea culturală a tre
cutului si noile sarcini, noile cerințe, 
noile orizonturi, noile posibilități ce 
se deschid in fata omului de artă în 
societatea noastră.

Apare de la sine înțeles că, numai 
pornind de la necesitățile reale ale 
dezvoltării literaturii noastre vom 
putea să studiem. în spirit științific, 
si să scoatem tot mai mult în evi
dentă acele principii care vor trebui 
să stea la baza eforturilor menite 
să-i asigure permanenta înnoire, per
manenta ei contemporaneitate. A 
„experimenta" noul nu poate să în
semne altceva de cit a fi. ca scriitor 
sau artist. în contemporaneitate, in

„miezul" problemelor ce preocupă 
tara, ce preocupă oamenii. Orice alt 
tip de „experiment", conceput să 
producă himerica „noutate în sine", 
nu poate să nu ducă la ruperea li
teraturii și artei de public, de viață, 
de contemporaneitatea patriei.

Tocmai de aceea, în documentele 
de partid, artiștii și scriitorii 
au fost permanent sfătuiți să tină 
seama de întreaga dialectică a dez
voltării fenomenului artistic și lite
rar, refuzînd soluțiile simpliste. în 
documentele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
generală a scriitorilor din luna no
iembrie a anului trecut, s-a insistat 
cu deosebire asupra relației complexe 
dintre moștenirea culturală a trecu
tului și dezvoltarea fenomenului ar
tistic si literar contemporan. „Aspi
rația spre mai bine — caracteristică 
tineretului — este o lene a dezvoltă
rii noastre, spunea cu acel prilei 
secretarul general al partidului, dar 
ea nu trebuie să se manifeste prin 
negarea valorilor acumulate pînă în 
prezent ci prin continuarea ci dez
voltarea lor în noile condiții. Fie
care generație isi aduce propria ei 
contribuție creatoare si toate laolal
tă înmănunchează, ca într-un buchet 
multicolor, arta tării noastre". Se 
sublinia astfel cu deosebită pregnan
ță, ideea că nu este posibilă dezvol
tarea literaturii și artei noastre con
temporane fără o justă înțelegere a 
moștenirii literare, că autentica ino
vație poate fi înțeleasă numai în 
raport cu sarcinile actuale ale lite
raturii și artei — idee ce îsi dove
dește tot mai mult actualitatea.

Iulian MEREUȚA

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor :
Louis Fremaux (Franța). Solist : 
Nina Lelciuk (U.R.S.S.). ® Opera 
Română : Bal mascat — 19,30. 0 
Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30. o Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Enigma Otillel — 19.30 ; 
(sala studio) : Orașul nostru —
19.30. o Teatrul de Comedie :
Opinia publică — 20. o Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanul : 
D-ale carnavalului — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Photo Finish 
— 20. O Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Vijelie în cren
gile de sassafras — 19,30 ; (sala 
Studio) : Fedra — 20. o Teatrul 
Mic : Prețul - 20. 0 Teatrul
Ciulești : Visul unei nopți de 
iarnă — 19,30. o Teatrul ,,Barbu 
Delavrancea" ■ Doamna de la 
Maxim - 20. o Teatrul „Ion
Creangă" : Toate pînzele sus ! —
15.30. a Studioul t.A.T.C. „I. L.
Caragiale” • R.U.R. — 19.30. 0
Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17, 0 Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala Savoy) ■ 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30. 
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Prome- 
teiada — 20. 0 Circul de stat ■ 
Circul are cuvîntul — 19.30.

*

20.



SCINTEIA — vineri 7 martie 1969 PAGINA 5
;tWT.-.

Cronica zilei
Recent la Praga a avut loc reuniu

nea Comisiei mixte româno-ceho- 
slovace pentru aplicarea acordului 
în domeniul transporturilor rutiere 
internaționale între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă. La încheierea lu
crărilor reuniunii s-a semnat un nou 
protocol care are drept scop să aducă 
noi înlesniri dezvoltării traficului 
auto între cele două țări și în tran
zit pe teritoriile lor.

★
La Muzeul de istorie din Roman 

a-a deschis joi expoziția de fotografii 
„Columna Iui Traian“. Fotografiile, 
executate de arheologul Romașcan 
Vasile Ursachi, reproduc mulajele 
columnei aduse anul trecut în țară. 
Detaliile tuturor celor 125 de me
tope ale monumentului, maniera ar
tistică și de construcție a acestui im
portant document al istoriei poporu
lui nostru pot fi studiate astfel în 
amănunt și de locuitorii acestui oraș.

★

Prof. dr. docent Petre Vancea, 
membru corespondent al Academiei, 
a plecat joi în R.F. a Germaniei pen
tru a participa la Simpozionul inter
național de oftalmologie experimen
tală și clinică ce va avea loc la Bonn.

La Koln și Munchen, ca invitat al 
Școlii superioare de optică și al In
stitutului de protecția muncii, profe
sorul român va ține o serie de lecții 
de specialitate studenților germani.

★

întreprinderea poloneză de comerț 
exterior pentru echipament electro
tehnic „Elektrim" din Varșovia a des
chis joi dimineața o expoziție tehnică 
în sala din Aleea Alexandru nr. 12 
din București.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 15 martie, cuprinde 
corpuri de iluminat șl fitingărie elec
trică.

■*
în aceeași zi, întreprinderea ma

ghiară de comerț exterior „Artex" a 
deschis în sala Finanțe-Bănci o ex
poziție care cuprinde articole de ar
tizanat, de uz casnic, bijuterii, pre
cum si articole de sport.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 14 martie.

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii Române, prezentat 
joi seara, sub bagheta dirijorului si- 
bian Henry Selbing, a. prilejuit publi
cului bucureștean întîlnirea cu o har
pistă din Franța — Martine Geliot. 
Tînăra instrumentistă a interpretat 
concertul în si bemol major pentru 
harpă și orchestră de Haendel. Pro
gramul a mai cuprins Concertul pen
tru orchestră de coarde de Paul Con- 
stantinescu. Simfonia a VIII-a „Ne
terminata" de Schubert și uvertura 
la opera „Maeștrii cîntăreți din 
Niirnberg" de Wagner.

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, artista franceză va mai fi so
lista a două concerte simfonice în 
orașul Timișoara.

★
Dirijorul Paul Popescu, de la 

Opera Română din București, a ple
cat joi seara la Paris, unde va avea 
conducerea muzicală a unui concert 
al Orchestrei de cameră a Radiote
leviziunii franceze. în cadrul concer
tului, al cărui program va cuprinde 
lucrări de Bach, Haydn, Pierre Petit, 
figurează și două lucrări românești: 
„Divertisment pentru doi clarineți și 
coarde" de Dumitru Capoianu și 
„Spațiu H“ de Costin Miereanu.

Dirijorul român își va continua 
turneul în Spania pentru a-și da con
cursul la un concert care va avea loc 
în orașul Bilbao. Printre lucrările ce 
vor fi prezentate în concert figurează 
și Rapsodia I de George Enescu.

(Agerpres)

Telegrame
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis ministrului aface
rilor externe kuweitian, Sabah al 
Ahmed Al Jaber, o telegramă de fe
licitare cu ocazia zilei naționale a 
Statului Kuweit.

în răspunsul său, ministrul aface
rilor externe al Kuweitului a trans
mis mulțumiri pentru mesajul a- 
dresat.

(Agerpres)

Sesiune jubiliară cu prilejul împlinirii
a 20 de ani de activitate

a lirâtitiltelbr sirii proiectări 
energetice și hidroenergetice

Joi s-au deschis în Capitală lucră
rile sesiunii jubiliare prilejuită de 
împlinirea a 20 de ani de activitate 
a Institutelor de studii și proiectări 
energetice și hidroenergetice —
1.5. P.E. și I.S.P.H. — primele unități 
specializate în proiectarea instalații
lor energetice create în tara noastră.

La festivitatea deschiderii sesiunii, 
care a avut loc în Sala mică a Pa
latului. au luat parte tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale care colaborează cu cele două 
institute, academicieni, oameni de 
știință și alți specialiști din dome
niul energeticii.

Sesiunea jubiliară a fost deschisă 
de ministrul energiei electrice, Octa
vian Groza, după care au fost pre
zentate referate privind realizările 
colectivelor de proiectanti și cerce
tători în cei 20 de ani de existență 
de dr. ing. Vasile Nițu. directorul
1.5. P.E., și dr. ing. Florin Iorgulescu, 
director I.S.P.H. De la studiile care 
au fundamentat primul plan de elec
trificare a tării noastre — studii 
care au adus acestui colectiv titlul 
de laureat al Premiului de Stat — și 
pînă la marile lucrări ale complexu
lui hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, creațiile proiec- 
tanților s-au materializat în 75 cen
trale termoelectrice și de termoficare 
cu o putere instalată de 8 300 Mw, 
19 centrale hidroenergetice totalizînd 
760 de Mw, mii de km de linii de 
transport al energiei electrice și alte 
lucrări de specialitate.

în cadrul adunării au rostit cu
vinte de salut tovarășii Gheorghe 
Gaston Marin și Dumitru Popa, pre

cum și acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei, prof. 
Constantin Dinculescu, președintele 
Consiliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, prof. Ion Ursu, direc
torul Institutului de Fizică Atomică, 
acad. Martin Bercovici, director în 
Comitetul de Stat al Planificării, 
ing. Mișu Craft, directorul Centralei 
termoelectrice Luduș, ing. Panteli- 
mon Cîrtiță, directorul Centralei hi
droelectrice Argeș, ing. Gheorghe 
Chioreanu, directorul centralei e- 
lectrice de termoficare Craiova, și 
ing. Nicolae Mănescu, directorul 
grupului de șantiere de Ia Complexul 
hidrotehnic și de navigație Porțile 
de Fier.

într-o atmosferă entuziastă, colec
tivele celor două institute sărbăto
rite au adoptat textul unei scrisori 
adresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceajișescu, personal, în 
care își exprimă recunoștința fier
binte pentru grija manifestată față 
de activitatea proiectanților energe- 
ticieni, pentru condițiile asigurate 
de partid și de stat muncii de con- 
ceptie.

„Traducînd în viață hotărîrile Con
gresului al IX-lea, indicațiile date 
de dumneavoastră, personal, la con
sfătuirea cu cadrele din domeniul 
proiectării ținută în ianuarie 1967 — 
se menționează în scrisoare — lucră
torii institutelor noastre în frunte cu 
comuniștii au inițiat acțiuni de orga
nizare științifică a propriului pro
ces de muncă și de elaborare a unor 
proiecte în care să se ilustreze toate 
ideile directoare stabilite de partid.

Colecțivele I.S.P.E. și I.S.P.H., a- 
plicînd concluziile dezbaterilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din decembrie 
1968, au răspuns cu entuziasm che
mării lansate de institutele de cerce
tări și proiectări din sectorul 7 al 
municipiului București pentru creș
terea eficientei activității de cerce-

1

Regulament 
privind 
activitatea
profesională 
a studenților

A apărut noul regulament 
privind activitatea profesională 
a studenților. Elaborat sub egida 
Ministerului Invățămîntului și 
Uniunii asociațiilor studenților 
din România, regulamentul ex
pune pe larg drepturile și înda
toririle tinerilor care urmează 
cursurile diferitelor facultăți 
universitare și tehnice din țara 
noastră, insistînd îndeosebi asu
pra condițiilor de înscriere în 
învățămîntul superior, de pro
movare a anului universitar, de 
acordare a recompenselor și 
sancțiunilor. Spre deosebire de 
actele normative cu profil simi
lar, apărute în anii anteriori, 
actualul regulament aduce ele
mente noi referitoare la modul 
de promovare a examenelor se
mestriale și de transferare a 
studenților. El precizează că 
studenții care, după sesiunea 
din vară, rămîn cu mai mult 
de trei examene nepromovate 
sînt declarați repetenți. excepție 
făcînd numai cei care din mo
tive justificate — cu acte — nu 
se pot prezenta la sesiunea din 
vară sau din iarnă. în afara se
siunilor nu pot fi susținute exa
mene decît cu aprobarea speci
ală a Ministerului Invățămîntu- 
lui. In privința transferărilor 
dintr-un oraș universitar în al
tul, regulamentul subliniază că 
acestea se vor efectua numai 
pe baza unor necesități imperi
oase : schimbarea domiciliului 
părinților, al susținătorilor le
gali, al soților sau — pen
tru cei de la cursurile serale și 
fără frecventă — schimbarea 
locului lor de muncă.

viața internațională
Din presa străină

SPORT
CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE

UN FRUMOS SUCCES
AL LUPTĂTORILOR
9 BERCEANU !și POPESCU — CAMPIONI MONDIALI 
® TURTUREA — MEDALIE DE ARGINT; NEGUȚ —
MAR DEL PLATA, 3. — în cartea 

de aur a victoriilor sportului româ
nesc a fost scrisă o nouă pagină. Au
torii ei: luptătorii, oare au obținut 
ui.'■ succes cu totul deosebit la cam
pionatele mondiale de lupte desfășu
rate la Mar del Plata5: două medalii

ROMÂNI

tare și proiectare.
Institutele noastre își vor mobiliza 

întreaga capacitate și se angajează în 
fata dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, să realizeze în cele mai 
bune condiții sarcinile de mare răs
pundere ale programului de dezvol
tare în perspectivă a energeticii tă
rii, manifestîndu-și în acest fel re
cunoștința și atașamentul profund 
fată de politica înțeleaptă a partidu
lui nostru drag".

în încheierea ședinței inaugurale a 
fost prezentat un film documentar 
despre activitatea de studii și proiec
tare a celor mai importante obiec
tive energetice realizate în cei 20 de 
ani de activitate.

Lucrările sesiunii vor continua pe 
secții de specialitate, unde vor fi 
prezentate peste 300 de comunicări si 
referate.

(Agerpres)

(Agerpres)
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Je Express" „TREI PROCESE 
DINTRE CARE UNUL 

E 6 FÂftSÂH

Noul mers
al trenurilor

de aur. una de argint și una de 
bronz. Este cel mai bun rezultat ob
ținut vreodată de către luptătorii 
români la campionatele mondiale.

Marea victorie cucerită în celebra 
stațiune argentineană confirmă clasa 
ridicată a luptătorilor români, pozi
ția avansată pe care o dețin pe plan 
mondial, reprezentînd totodată o 
răsplată a seriozității și perseveren
tei cu care se pregătesc. Această 
performantă majoră se adaugă ce
lorlalte satisfacții pe care luptătorii 
români le-au adus iubitorilor spor
tului din tara noastră cu prilejul 
diferitelor ediții ale J. O., ale cam
pionatelor mondiale sau europene. Ei 
merită toate felicitările noastre pen
tru excepționala comportare avută 
în această prestigioasă întrecere.

Primul titlu mondial a fost obți
nut de Gheorghe Berceanu, care nu 
a cunoscut înfrîngerea în această 
dificilă competiție. El i-a învins pe 
rînd pe Soung Hyn Baek (Coreea de 
Sud), Ștefan Anghelov (Bulgaria), 
Vladislav Kostov (U.R.S.S.), iar în 
meciul decisiv pentru medalia de aur 
l-a întrecut net pe iranianul Aliaba- 
di Rahim. Debutant în campionatul 
mondial, Gheorghe Berceanu, în 
vîrstă de 19 ani, activează în prezent 
la clubul Electroputere Craiova.

A doua medalie de aur a culori
lor sportive românești a fost cîști- 
gată de Simion Popescu, care a în
trecut în turneul final pe iugoslavul

Damiânovici și sovieticul Grigoriev. 
Luptătorul român a demonstrat o 
înaltă tehnică și o forță deosebită. 
Simion Popescu (component al clu
bului Steaua), în vîrstă de 28 de ani, 
confirmă valoarea sa internațională, 
rezultatele sale anterioare : titlul eu
ropean în 1967, medalie de argint Ia 
campionatul mondial de la Bucu
rești și medalie de bronz la Jocurile 
Olimpice din Mexic. în limitele ca
tegoriei 52 kg, Cornel Turturea și-a 
adjudecat medalia de argint, după 
ce în turneul final a terminat la 
egalitate cu iranianul Aluzadeh, cîș- 
tigătorul titlului mondial. Membru 
al clubului sportiv Dinamo București, 
Cornel Turturea este în vîrstă de 
28 de ani și în palmaresul său figu
rează încă un titlu de vice-campion 
mondial cîștigat la București.

A patra medalie — cea de bronz 
— a revenit lui Nicolae Neguț la ca
tegoria 90 kg. Cea mai bună perfor
manță a sa pînă acum era locul 4 
la Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico. Nicolae Neguț este în 
vîrstă de 23 de ani și activează în 
prezent Ia clubul sportiv Steaua. în 
urma acestor rezultate, echipa. Româ
niei (cu reprezentanți la 7 din cele 
10 categorii) s-a clasat pe locul doi * 
pe națiuni, în urma reprezentativei 
U.R.S.S., care a dominat întrecerile 
în ansamblu, cîștigînd șase medalii 
de aur. De remarcat că din cele 23 
de țări participante la actuala ediție 
a campionatelor, numai patru — 
U.R.S.S., România, Bulgaria și Iran — 
au obținut medalii de aur.

Clasamentul final pe categorii : 
Categ. 48 kg : 1. GHEORGHE
BERCEANU (ROMÂNIA) ; 2. Ali-
abadi Rahim (Iran) ; 3. Vladislav

MEDALIE DE BRONZ
Kusfov (U.R.S.S.) ; categ. 52 kg :
1. Firuz Aluzabdeh (Iran) ; 2. COR
NEL TURTUREA (ROMÂNIA) ; 3. 
Ivan Mihailișin (U.R.S.S.) ; categ. 57 
kg : 1. Rusten Kazakov (U.R.S.S.) ;
2. Chun-Young (Coreea de Sud) ;
3. Dave Hazewinkle (S.U.A.) ; categ. 
62 kg 1 1. Roman Rurua (U.R.S.S.) ; 2. 
Roland Svensson (Suedia); 3. Matti 
Laakso (Finlanda) ; categ. 68 kg :
1. SIMION POPESCU (ROMÂNIA); 2. 
Sreten Damianovici (Iugoslavia) ; 3. 
Iuri Grigoriev (U.R.S.S.) ; categ. 74 
kg : 1. Viktor Igumenov (U.R.S.S.) ;
2. Tapio Eero (Finlanda) ; 3. Matti
Poikala (Suedia) ; categ. 82 kg : 1. 
Petar Krumov (Bulgaria) ; 2. Omar 
Bliadze (U.R.S.S.) ; 3. Milan Nena-
dici (Iugoslavia) ; Categ. 90 kg:
1. Alexei Iurkevici (U.R.S.S.) ; 2.
Venko Țințarov (Bulgaria) ; 3.
NICOLAE NEGUȚ (ROMÂNIA) ; 
categ. 100 kg : 1. Nikolai Iakovenko 
(U.R.S.S.) ; 2. Ștefan Petrov (Bulga
ria) ; 3. Lennard Eriksson (Suedia) ; 
categ. peste 100 kg : 1. Anatoli Roș- 
cin (U.R.S.S.) ; 2. Wilfried Dietrich 
(R. F. a Germaniei) ; 3. Petar Donev 
(Bulgaria). Clasamentul pe națiuni 
(pe medalii) : 1. U.R.S.S. — 6 medalii 
ele aur, una de argint, trei de bronz ;
2. ROMÂNIA - 2 MEDALII DE
AUR, UNA DE ARGINT, UNA DE 
BRONZ ; 3. Bulgaria — 1—2—1 ;
4. Iran — 1—1—0 ; 5. Suedia —
0—1—2 ; 6. Finlanda — 0—1—1 ; 7.
Iugoslavia — 0—1—1 ; 8. Coreea de
Sud — 0—1—0 ; 9. R. F. a Germa
niei — 0—1—0; 10. S.U.A. — 0-0—1.

★
DUPĂ O PAUZĂ DE DOUĂ 

ZILE, campionatele mondiale de 
lupte vor fi reluate la Mar del Plata 
(Argentina) sîmbătă, cu întrecerile 
de lupte libere.

vremea
Ieri în tară: Vremea s-a 

menținut rece. Cerul a fost va
riabil în Crișana, Transilvania 
și Moldova și acoperit în 
rest. Au continuat să cadă nin
sori temporare în Oltenia. 
Muntenia, cu totul izolat în Do- 
brogea. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări locale în Olte
nia, Muntenia și Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 10 grade la 
Rîuseni și plus 8 grade la Gura- 
hont. în București: Vremea s-a 
menținut rece, cu cerul mai 
mult acoperit. Temporar a nins. 
Vîntul a prezentat intensificări. 
Temperatura maximă a atins 
minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 martie. în țară : 
Vreme în general umedă, cu 
cerul temporar noros. Vor că
dea ninsori locale, mai frecven
te în sudul si estul tării. Vînt 
potrivit, cu intensificări în Cîm- 
pia Dunării și Dobrogea unde, 
izolat, zăpada va fi spulberată. 
Temperatura aerului în creștere 
la început, apoi în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 13 și minus 3 grade, local 
mai coborîte. iar maximele în
tre minus 5 și plus 5 grade. în 
București: Vreme în general
umedă, cu cerul mai mult no
ros. Vor cădea precipitații tem
porare. Vînt potrivit, cu inten
sificări spulberînd zăpada. 
Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi în scădere.

MIERCURI 12 MARTIE

OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Ieri, la sediul federației de fotbal 

a avut loc tragerea la sorți a jocurilor 
din cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei României". Jocurile se vor 
desfășura miercuri 12 martie pe te
renuri neutre după cum urmează : 
București : Chimia Suceava — A.S.A. 
Tg. Mureș; Craiova: Minerul Anina — 
Steaua; Sibiu: Steagul Roșu Bra

șov — Universitatea Cluj ; Ploiești : 
Politehnica Galați — Progresul Bucu
rești ; Brașov: Metalul București — 
U. T. Arad ; Cluj : Farul Constan
ța — Crișul Oradea ; Rm. Vîlcea : 
Jiul Petroșeni — Rapid București ; 
Tîrgoviște : F. C. Argeșul Pitești — 
Dinamo București.

în citeva rinduri
ASEARĂ LA LJUBLJANA, în ca

drul campionatului mondial de ho
chei pe gheată (grupa B) s-au întîl- 
nit echipele Iugoslaviei și României. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 4—4 (1—0, 3—3, 0—1).

JOI, ÎN ZIUA A DOUA a turneu
lui internațional masculin de hand
bal, echipa României a întîlnit la 
Evreux, selecționata Franței. Hand- 
baliștii români au terminat învingă
tori cu scorul de 16—11 (8—4). Ce
hoslovacia a învins Spania cu 25—16.

în prima zi, echipa cehoslovacă în- 
trecuse cu 17—14 echipa R. F. a Ger
maniei.

IERI DUPÂ-ÂMIAZĂ, ÎN GRUPA 
B A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ, care se 
desfășoară la Liubliana, echipa R. D. 
Germane a învins cu scorul de 11—3 
(1—1, 7—1, 3—1) echipa Austriei. Po
lonia a întrecut cu 5—1 (4—0, 1—1, 
0—0) echipa Norvegiei.

AU FOST STABILITE GRUPELE 
PRELIMINARE ALE CELUI DE-AL 
TREILEA CAMPIONAT EUROPEAN 
DE BASCHET REZERVAT ECHI
PELOR DE JUNIOARE. Cele 12 
formații participante au fost împăr
țite în trei grupe a cîte 4 echipe. 
Selecționata României face parte din 
grupa I (jocurile se vor desfășura la 
Koln), alături de echipele U.R.S.S., 
Ungariei și Israelului.

Primele două formații clasate în 
fiecare grupă se vor califica pentru 
turneul final, programat la Hagen.

LA SEDIUL U.N.E.S.C.O. DIN 
PARIS a avut loc FESTIVITATEA 
ÎNMÎNĂRII TROFEULUI „FAIR
PLAY" — Pierre de Coubertin, pe 
anul 1968. înalta distincție a fost 
atribuită echipei de fotbal a Japo
niei, care la Jocurile Olimpice din 
Mexic a avut o conduită exemplară 
atît pe terenul ds joc (în șase me
ciuri nu a primit nici o sancțiune), 
cît și în afara lui.
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(Urmare din pag. I)

scena căruia arta amatoa
re cedează uneori locul 
turneelor profesioniste. în 
ziua vizitei noastre, afișele 
anunțau un bal la care 
urma să cînte orchestra... 
„Cristalul".

Urmăresc procesul de 
producție de la materia 
primă la miracolul crista
lului, împreună cu picto
rul Fr. Pamfil, cu care 
am vizitat fabrica. El, cu 
ochiul plasticianului, eu cu 
cel al ziaristului. Ne aștep
tasem la un proces compli
cat, spectaculos. Cînd colo, 
drumul e destul de scurt 
și, aparent, destul de li
near. Dar numai aparent 
Fabrica are și mașini ultra
moderne, de tăiat, de nete
zit, de gravat etc., dar for
ma produselor este dată 
nu prin suflare mecaniza
tă, ci prin suflare ome
nească. în aceasta constă 
de altfel esența ei artisti
că. Aici, „retetarul" ar sur
pa. în fond, valoarea de 
unicat, fantezia produselor.

Apropierea de artiști a 
acestor meșteri sticlari nu 
stă numai în asemănarea 
uneltei lor cu instrumen
tele muzicale de suflat, ci 
și în gestul ceremo
nios, de ritual, al suflării. 
Ei stau pe un podium ridi
cat asemeni unei scene, ca 
o orchestră numeroasă în 
care fiecare interpret își 
urmărește încordat parti
tura Armonia orchestrală 
derivă din simfonia de 
cristale pe care o realizea
ză laolaltă, în dubla cali

tate de „compozitori" și 
„interpreți". Cine-i diri
jează î Simțul lor artistic, 
acel simt pe care-1 con
stat; abia la sfîrșitul me
lodiei, în produsele finite.

Acest drum, aparent sim
plu, începe cu amestecul 
materiilor prime. Nisipul 
(cuarțul) este adus tocmai 
din punctul diagonal opus

Direcția generală de resort din 
Ministerul Căilor Ferate a elaborat 
noul mers al trenurilor de persoane. 
La întocmirea viitorului grafic de 
circulație, care, va avea de acum 
înainte valabilitate de un an, s-a 
avut în vedere reducerea timpului 
de parcurs, crearea unor legături 
mai lesnicioase între centrele admi
nistrative, economice și social-cultu- 
rale ale tării, îmbunătățirea 
virii călătorilor în timpul 
în alte perioade de vîrf 
cului.

Se prevede înființarea

„Sub luminosul soare 
al Texasului. în dimi
neața' zilei de 22 no
iembrie 1963, John Ken
nedy. ureîndu-se în 
mașina decapotabilă cu 
care urma să străba
tă străzile Dallas-ului, 
se întoarce spre soția 
sa șoptindu-i: „Acum 
sîntem într-adevăr în 
tara unor exaltați"...

îi regăsim astăzi pe 
acești exaltați pe ban
ca acuzaților, la bara 
martorilor și în sălile 
de audiere a trei pro
cese : cel al lui Clay 
Shaw, al lui Sirhan B. 
Sirha'n și al lui James 
Earl Ray.

La New Orleans, 
un procuror obsedat 
de publicitate si am
biție a dorit să redes
chidă procesul tragediei 
de la Dallas, adueîn- 
du-1 în fata tribuna
lului pe Clay Shaw, 
un bătrîn pervertit. La 
Los Angeles, asasinul 
lui Robert Kennedy a- 
pare într-o sală ase
mănătoare unui studio 
al Hollywood-ului. de 
altfel învecinat. La 
Memphis șicanele a- 
vocatilor atrași de mi
rosul banilor si al pu
blicității obstructio- 
nează, încă înainte de 
a fi început, procesul 
asasinului prezumtiv al 
pastorului Martin Lut
her King.

Profitînd de îndoia
la pe care a strecu- 
rat-o în suflete con
cluzia raportului War
ren — „Oswald singu
rul vinovat" — procu
rorul districtual din 
New Orleans. Jim Gar
rison. a încercat să do
vedească existenta unui 
complot pe care alții 
l-au dezmințit înaintea

lui. Iar cei care cre
deau că vor dezvă
lui o conspirație a 
unor agenfi secreți 
sau a magnaților pe
trolului din Texas nu 
au găsit decît o ban
dă de indivizi jalnici 
care ar fi vrut, cică, 
să-1 ucidă pe Kennedy.

Un martor. Perry 
Raymond Russo, îngri
jit timp de mai multi 
ani într-un spital de 
psihiatrie, a pretins că 
ar fi asistat la naște
rea unui complot î'ntre 
Lee Harvey Oswald, 
Clay Shaw, un bogat 
anticar din cartierul 
francez al orașului, și 
un pilot de linie — 
David Ferrie. conce
diat din toate compa
niile aeriene.

Procesul s-a desfășu
rat parcă după tipicul 
unei farse, care de alt
fel a fost denunțată de 
senatorul Edward Ken
nedy. Tînărul jurist de 
la Harward, Edward 
Jay Epstein, care, prin
tre primii, și-a exprimat 
îndoiala în ce privește 
versiunea oficială a 
mortii președintelui 
Kennedy, declară : „Să 
ataci raportul Warren e 
bine, dar să-i opui an
cheta lui Garrison e 
ridicol". Pînă la urmă 
rezultatul se știe : Clay 
Shaw a fost achitat.

La Los Angeles, în 
schimb, nu există nici 
un dubiu asupra identi
tății asasinului Iui Ro
bert Kennedy ; Sirhan 
Sirhan. a cărui crimă 
cu premeditare este do
vedită de șase martori 
care l-au văzut antre- 
nîndu-se la tragerea cu 
pistolul în ziua atenta
tului. Acuzatul care 
voia să apară drept 
un erou este descris

de apărare drept ra
tat și un dezechili
brat mistic.

Procesul lui James 
Earl Ray. asasinul pre
zumtiv al pastorului 
Martin Luther King, 
se anunță Infinit 
mai dramatic. Sta
tul Tennesee înțele
ge să susțină teza „Ray 
singurul vinovat", ba- 
zîndu-se pe o serie de 
presupuneri acumulate 
în urma unei anchete 
extrem de costisitoare. 
Avocatul texan Percy 
Foreman vrea să de
monstreze că clientul 
său nu era decît 
o momeală și că a- 
sasinul se află încă 
în libertate. Paradoxal, 
el va fi asistat de un 
prieten intim al victi
mei, pastorul de culoare 
James Bevel, care este 
convins de nevinovăția 
lui Ray.

Procurorul va încer
ca să dovedească că 
Ray a cumpărat o 
pușcă de același tip cu 
cea folosită de asasin, 
cu cinci zile înainte de 
comiterea crimei, că 
Ray s-a încuiat în ca
mera de baie a pensi
unii din fata balconu
lui în care se afla victi
ma, că el a ieșit ime
diat după ce au fost 
trase focurile de armă, 
purtînd un pachet în
velit în hîrtie de culoa
re brună. Dar doi mar
tori, Salomon Jones, 
șoferul pastorului King, 
și Sydney Walker, au 
văzut un om cu fata 
ascunsă de o glugă fu
gind dintr-un boschet 
aflat în fața hotelului, 
ținînd în mînă o pușcă. 
Ca și la Dallas, se va 
pune întrebarea : cine 
este cel care a tras cu 
adevărat 7“

deser
ved! și 
ale trafi-

unor noi
trenuri, rapide, accelerate și curse 
muncitorești. Astfel, pe linia Bucu
rești — Buzău — Mărășești — Bacău
— Suceava urmează să fie pus în cir
culație un rapid, care va parcurge 
distanta în mai puțin de 6 ore. Actu
alul accelerat 101/102 de pe magistra
la București — Craiova — Tr. Seve
rin — Caransebeș — Timișoara — 
Belgrad se va transforma în rapidul 
11/12, sosind la întoarcerea în Capi
tală cu 55 minute mai devreme. între 
Capitală și Galati va fi inclus accele
ratul 704/705. De asemenea, se vor 
pune în circulație trenurile de per
soane de lung parcurs de pe traseele . 
București Nord — Roșiori de Vede
— Craiova — Tr. Severin — Orșova
— Caransebeș — Lugoj — Timișoara, 
precum și București — Brașov — Te- 
iuș — Cluj — Oradea — Satu-Mare.

Desigur, că cele mai
loace de transport vor exista pe li
nia ferată electrificată București — 
Brașov, unde viteza maximă de cir
culație va ajunge la 140 km pe oră. 

va a- 
ore și 
econo- 
trenu-

rapide mij-

Astfel, rapidul „Transilvania" 
junge la Brașov în numai 2 
13 minute. De o importantă 
mie de timp vor beneficia si 
rile internaționale „Wiener Waltzer' 
și „Orient Expres".

în sezonul estival vor circula un 
număr sporit de trenuri spre stațiu
nile de odihnă de la munte și mare. 
De pildă, trenul accelerat 409/410, de 
la Satu-Mare, va circula trecînd prin 
București, pînă la Mangalia.

la urma urmei, ambalarea. 
Asta, desigur, schematic ca 
intr-un grafic tras în tuș. 
Căci pe acest circuit, pen
tru noi enigmatic, manu
factura suflării dă produsul 
fantezist pe seama meca
nizării care-1 șlefuiește și—I 
curăță — ca apoi arta să 
intervină din nou. La ma
șini, muncitorii — majori-
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ia în considerare standar-

Canalul Mînecii va 
traversat pe perne

i
Transportul de călători între 

porturile Calais (Franța) . și 
Ramsgate (Marea Britanie) se 
va face. începînd din această 
primăvară, cu ajutorul unor 
aeroglisoare gigantice, eiire 
vor înlocui bacurile folosite 
pînă acum. Fiecare din aceste 
aeroglisoare va putea trans
porta 250 de persoane si 30 de 
automobile. Ele se vor depla
sa pe perne de aer cu o vi
teză de 120 km pe oră si vor 
funcționa în permanentă. Con
struite de „British Overcraft 
Corporation" aeroglisoarele res
pective ating o areutate de 165 
tone, o lungime de 40 metri, lă
țimea de 24 metri, iar înălți
mea de 13 metri.

Cum se va „conversa 
despre vreme

Peste aproximativ doi 
mașinile electronice de calcul 
„vor discuta" între ele, astfel 
îneît se va urgenta schimbul de 
informații meteorologice nece
sare pentru stabilirea progno
zei. Această problemă este pusă 
la punct în cadrul grupului de 
lucru european al Organizației 
Meteorologice Mondiale, întru
nit ia Geneva.

Se

Roma. în timpul lucrârilor unui 
pasaj subteran, au fost desco
perite vestigii importante ale 

fostei capitale romane

dizarea echipamentului de tele
comunicații, astfel îneît infor
mațiile între mașinile electronice 
de caicul să poată fi transmise 
cu viteza de 2 400 de impulsuri 
pe minut, ceea ce va consti
tui un însemnat progres în sta
bilirea prognozei vremii.și

(Agerpres)

menaj, de iluminat și de la
borator.

sunete complementare, ca 
de xilofon. Sîntem, orice 
ș-ar spune, tntr-o lume mu
zicală din mirajul căreia nu 
ieșim ușor.

Reporterului i-ar fi foar
te greu să ia un interviu 
aici. Oamenii care creează 
cristalul tac, nu numai 
pentru a nu pierde din 
timp, ci și pentru a nu

Luminile cristalului românesc
al țării, de Ia Dorohoi. Cal
carul se aduce de la Vaș- 
cău. Soda caustică vine de 
la Govora, iar carburanții 
de la Ploiești. Cum s-ar 
zice, multe unghiuri ale 
tării participă pasionant 
la destinul cristalului de 
Pădurea Neagră. în acea 
osmoză care definește în
treaga economie a tării.

Așadar, secția de ames
tec vînzolește bine elemen
tele primare și apoi le îm
pinge în hala de cuptoare 
și suflare. Suflătorii stau 
iîngă sorii lor de foc din 
care trebuie să desprindă 
galaxiile cotidiene pe care 
urmează să le creeze și 
apoi să le răcească : stele 
desprinse de gravitație și 
total uitate de foc. Urmează 
o altă secție, o secție „ple
iadă", în care intră șlefui
rea, sculptura, pictura și,

tatea femei — sculptează 
cu niște roți ca de tocilă, 
în subțirimea cristalului, 
flori și frunze, linii și 
ideograme, cu forme care 
țin, de obicei, de munți. 
Munteni cum sînt, ei își în
crustează pe ovalul crista
lelor mediul de baștină.

Și așa cum gura omului 
cîntă, știe cînta și gura cu
pei. Inginerul-șef întingînd 
în apă degetul arătător, l-a 
plimbat pe buzele cupei și 
— minune ! — ca placa de 
patefon sub vîrful de ac, 
cupa a încenut să cînte. 
Lovită discret cu unghia, 
aceeași cupă cîntă din nou. 
Cupă lovită de cupă iscă 
un cîntec. Mergînd mai de
parte, să ne închipuim 
cum, sub un mare cande- 
labru, ciucurii de cristal 
iscați de-un curent se cioc
nesc între ei, închipuind

osteni suplimentar. Victor 
Sipoș și Ardelean Sipoș, 
unul de la sculptură și ce
lălalt de la spălătorie, An
ton Hartauer șl Ștefan 
Korch de la pictură, loan 
Szigyarto și Szusz Iosif, cu 
toții vestiți, vechi fruntași 
în producție, par taciturni 
și atenți la propria lor 
partitură, la propriul lor 
șevalet. Poate că rar 
pe lume există aseme
nea întreprinderi în care 
tăcerea să fie mai de 
aur, ca în această ofi
ciere de cristale. Ai im
presia că aici colonia de 
cristale se produce în mari 
gestări de tăcere telurică 
așa ca în rocile din munți.

Ce se produce în fond la 
Pădurea .Neagră ? Pentru 
buna ei ordine, fabrica și-a 
creat o „deltă" industrială 
cu trei brațe : articole de

Dintre acestea, capitolul 
de prestigiu al fabricii îl 
constituie articolele de me
naj. Aici realmente crista
lul „își face de cap", mo- 
delîndu-se în tot ceea ce 
poți sau nu poți visa. Pa
hare și servicii complete 
de țuică, de vin, cocteiluri, 
șampanie, lichioruri și 
(vai 1) apă. Forme dintre 
cele mai originale, cu su
port pentru sîmburii răco
ritoarelor și un recipient 
pentru gheață. Numele lor 
sînt exotice : serviciu de li- 
rnonadă „Florida" sau de 
bere „Belmond" de vin 
„Sputnik" sau de șampanie 
„Palermo". Cocteil albastru 
„Continental". — apoi 
„Holiday", „Ice-Liner“, 
„Monaco", „Concert" — 
exportate în țări de pe me
ridiane din cele mai înde
părtate, de cele mai multe 
ori la comandă specială. Se 
comandă orice format, de 
orice fantezie posibilă — și 
se realizează întocmai. 
Fabrica n-a avut niciodată 
vreun retur la export.

De curcubeu, de elitre de 
fluturi și de aurori boreale 
sînt culorile. Am stat în 
fața unei turcoaze svelte 
ca în fața unui spectacol 
marin. Dar nu are impor
tantă denumirea de paletă 
a culorilor obișnuite. De 
subliniat este intrarea în 
rafinament și răspunsul 
prompt la evoluția modei, 
pentru că și aici dictează 
ritmul rapid și capricios al 
gusturilor de tot felul. Ast
fel, proiectantii de aici au l

aflat că se caută așa-nu- 
mitul verde antic. Deci un 
verde corespondent unor 
vase scoase la lumină 
de arheologie. Ei produc 
acum pahare cu piciorul 
de acest verde tulbure și 
tulburător, ca scos din 
bălți acherontice. Un alt 
rafinament este acel ce 
se cheamă „fumâe", sticlă
rie ușor afumată precum 
cioburile prin care pîndim 
eclipsele de soare. E o cu
loare propice vinurilor 
albe și compotierelor. Fi
rește că aici intră în joc 
colorantii — multi aduși o- 
dinioară din import. Astăzi 
nu se importă decît 
într-o cantitate infimă. 
Restul, fabricați în tară. 
Seleniul — la Baia Mare, 
sulfatul de cupru — la 
Zlatna. Galbenul, de orice 
nuanță, inclusiv chihlim
barul — din argile ordi
nare.

Găsesc, în carnetul meu 
de însemnări, cîteva eti
chete multicolore, cu in
scripții poliglote : ele sînt 
trimise, lipite pe cutii și 
ambalaje, pe toate meri
dianele pămîntului. Marca 
unor produse cu renutatie ; 
oamenii iau în mîini a- 
ceste cristale care cuprind 
în culoarea și sunetul lor 
virtuțile muncii românești, 
hărnicia și talentul ei. E 
un mesaj optimist, un me
saj trimis spre numeroasa 
colțuri ale lumii de acest 
mic, dar însuflețit colectiv 
de artiști ai sticlei, de a- 
ceaștă veche fabrică. înti. 
nerită de fluxul înnoitor 
al socialismului.
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Șe Alta cea mai scurtă
în Orientul Apropiat română a sosit la Canberra

CORESPONDENTA DE LA AL. GHEORGHIU

Nici a șaptea șe
dință a conferinței 
cvadripartite pentru 
Vietnam, desfășurată 
ieri la Paris, n-a fur
nizat elemente de 
natură să asigure 
progresul discuțiilor 
dintre delegațiile 
participante. La în
cheierea reuniunii de 
joi, părerile expri
mate de observatorii 
politici au coincis în 
a aprecia această re
uniune ca mareînd a- 
ceeași etapă de es- 
pectativă, de tranzi
ție de pînă acum, 
înaintea începerii u- 
nei noi faze a nego
cierilor.

In ședința din 6 
martie — 
scurtă din 
consumate pînă în 
prezent — ~ 
Kiem, șeful delega
ției F.N.E. din Viet
namul de sud, care a 
luat primul cuvîntul, 
a reafirmat dreptul 
legitim de apărare, 
sacru și inalienabil al 
patrioților și popu
lației sud-vietnameze 
împotriva forțelor a-

cea mai 
toate cele

Tran Buu

gresoare din Vietna
mul de sud. Șeful de
legației F.N.E. s-a 
pronunțat pentru e- 
vacuarea totală și 
necondiționată a tru
pelor S.V.A. și ale a- 
liaților lor din Viet
namul de sud, pentru 
retragerea de către 
Statele Unite a spri
jinului pe care îl a- 
cordă Administrației 
de la Saigon, aceasta 
urmînd să fie înlocu
ită printr-un cabinet 
de pace.

Șeful delegației 
R.D. Vietnam, Xuan 
Thuy, a respins în 
intervenția sa teza a- 
mericană a „recipro
cității" în legătură cu 
retragerea trupelor 
din Vietnamul de 
sud. Delegația ame
ricană — a spus el — 
propunînd o „retra
gere mutuală", con
fundă agresorul
(S.U.A.) cu victima a- 
gresiunii, poporul 
vietnamez. Vorbito
rul a subliniat că a- 
tît timp cît Adminis
trația americană va 
refuza să-și retragă, 
trupele din Vietna-

mul de sud, problema 
păcii în Vietnam nu 
va putea fi rezolvată. 
El s-a pronunțat 
pentru crearea unor 
asemenea condiții în- 
cît poporul vietna
mez, din Nord și din 
Sud, să participe, 
fără nici un amestec 
străin, la reunifica- 
rea țării.

Henri Cabot Lod
ge, conducătorul de
legației Statelor U- 
nite, și-a consacrat 
cea mai mare parte a 
intervenției sale co
municării poziției ex
primate cu privire la 
Vietnam de președin
tele S.U.A., Richard 
Nixon, în cadrul re
centei sale conferințe 
de presă. Cît privește 
pe reprezentantul 
Administrației de la 
Saigon, Phang Dang 
Lam, acesta a recurs, 
ca de obicei, la o se
rie de atacuri împo
triva R. D. Vietnam 
și a F.N.E. din Viet
namul de sud.

S-a anunțat că ur
mătoarea ședință ple
nară a conferinței va 
avea loc la 13 martie.

TEL AVIV. — După cum anunță 
agenția France Presse, un comu
nicat oficial dat publicității de gu
vernul israelian/ informează că în 
seara zilei de 5 martie, de Pe terito
riul iordanian a fost declanșat un 
tir de mortlere și de arme automate 
împotriva soldatilor israelieni aflați 
în regiunea Um Tzutz, valea Iorda
nului. Forțele israeliene au ripostat.

★
CAIRO. — Forțele armate Israe

liene, relatează agenția M.E.N., au 
deschis joi focul, care a durat cu 
intermitentă toată dimineața, asupra 
trupelor R.A.U. staționate în regiu-

nea El Shatt, la nord de lacul Amar 
și în zona orașului-Ismailia — anun
ță un comunicat oficial egiptean. Se 
precizează că forțele egiptene au 
ripostat, ca șl în zilele precedente. 
Mai multi militari egipteni au fost 
loviți.

★
IERUSALIM. — O bombă cu plas

tic a explodat în clădirea bibliotecii 
Universității ebraice din Ierusalim, 
sub sala arhivelor, unde este adă
postită o colecție de manuscrise și 
vechi texte iudaice, unice în lume — 
anunță A.F.P. și A. P. Au fost ușor 
rănite 22 de persoane.

PRECIZĂRI DE POZIȚII ASUPRA CAILOR

DE SOLUȚIONARE A CRIZEI

SAIGONUL SUB TIRUL
TORTELOR

PATRIOTICE

Mitingul 
de la Hanoi

ÎN ISRAEL
IERUSALIM. — Ministrul aface

rilor externe al Israelului, Abba 
Eban, a făcut miercuri seara o de
clarație, în cadrul unei conferințe 
de presă, în care s-a referit la si
tuația din Orientul Apropiat, pre
cum și la viitoarele convorbiri pe 
care le va avea cu mai multe per
sonalități politice din Statele Unite. 
El a arătat că reuniunile internațio
nale avînd drept scop găsirea solu
țiilor pentru reglementarea crizei 
din Orientul Apropiat, indiferent de 
numărul participanților, nu pot avea 
rezultate concrete dacă părțile di
rect interesate nu participă la aces
tea.

Referindu-se la întîlnirea pe care 
o va avea duminica viitoare cu tri
misul special al secretarului general 
al O.N.U., Gunnar Jarring, ministrul 
de externe israelian a subliniat că, 
după părerea sa, misiunea acestuia 
este mult mai utilă decît o reuniune 
a celor patru mari puteri, care nu 
au o viziune comună asupra modali
tăților de reglementare pașnică a si
tuației din Orientul Apropiat.

ÎN R. A. U.
CAIRO. — Comentînd ultimele de

clarații ale președintelui Nixon asu
pra situației din Orientul Apropiat, 
ministrul adjunct al orientării na
ționale al R.A.U., Mohammed Hassan 
El-Zayyat, purtătorul de cuvînt ofi
cial al guvernului, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că gu
vernul R.A.U. subscrie la afirmația 
lui Nixon că în prezent a trecut vre
mea în care marile puteri puteau 
impune soluții țărilor mici. „Noi res
pingem ideea ca cele patru mari pu
teri să ne impună, indiferent ce so
luție, în unica lor calitate de mari 
puteri, însă vom accepta guvernarea 
legii și a ordinii bazată pe respec
tarea Cartei Națiunilor Unite. De 
aceea, cele patru țări membre per
manente ale Consiliului de Secu
ritate trebuie să facă în așa fel ca 
toate „soluțiile'
să pornească de la aplicarea 
ției Consiliului de Securitate 
vire la Orientul Apropiat".

ce le vor propune 
rezolu- 
cu pri-

di-SAIGON 6 (Agerpres). — Joi 
mineața, forțele patriotice sud-viet- 
nameze au lansat din nou rachete 
și obuze asupra Saigonului — re
latează agențiile de presă. Este
pentru a treia oară de la 23 fe
bruarie, data declanșării noii ofen
sive a F.N.E., cînd capitala sud- 
vietnameză este bombardată de for
țele patriotice.

Totodată, relevă corespondenții de 
presă, acțiunile patrioților continuă 
și în celelalte regiuni ale țării. în 
ultimele 24 de ore au fost bom
bardate cu rachete și obuze o se
rie de obiective militare americane, 
printre care tabăra de la Phuoc Vinh, 
din apropierea Saigonului, baza ae
riană de la Kontiim, situată în re
giunea platourilor înalte, tabăra mi
litară de la Tay Ninh, precum și 
pozițiile deținute de americani la An 
Khe, Dau Tieng, Lai Khe.

în aceeași perioadă s-au semnalat 
angajamente violente între unități 
ale F.N.E. și trupe americano-saigo- 
neze la aproximativ 45 kilometri de 
Saigon și îndeosebi în apropiere de 
localitatea An Floa.

HANOI 6 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting cu ocazia 
vjzitei în R. D. Vietnam a delega
ției Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, în frunte cu 
Phung Van Cung, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al F.N.E. La mi
ting au participat Fam Van Dong, 
meinbru al Biroului Politic al C.C. 
al ('Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, Ton Duc 
Thang, vicepreședinte al R. D. Viet
nam, președintele Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam, 
alți conducători de partid și de stat 
ai R. D. Vietnam, oameni ai muncii, 
ostași ai armatei populare.

Salutînd delegația F.N.E. din Viet
namul de sud, Tran Duy Hung, pre
ședintele Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, a 
tul Național de 
deplin competent 
toate problemele 
namul de sud.

în cuvîntul său
Van Cung, conducătorul delegației 
F.N.E., a relevat succesele obținute 
de Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în lupta împotriva 
intervenției americane. Dacă S.U.A. 
merg pe calea intensificării războ
iului, a declarat vorbitorul, popu
lația sud-vietnameză, sub conduce
rea F.N.E., va continua să lupte cu 
hotărîre pînă la victoria finală.

BAGDAD 6 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad, citat de a- 
genția U.P.I., a anunțat ioi dimi
neața că un nou 'grup de persoa
ne acuzate de spionai a compărut 
în fata unul tribunal irakian. Nu 
este specificat numărul persoanelor

că
condamnate

treî 
la

judecate, arătîndu-se doar 
din ele au fost 
moarte. După cum s-a mai anun
țat, în Irak au fost executate pînă 
în prezent 21 de persoane condam
nate la moarte sub acuzația de 
spionai.
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® CONVORBIRILE PURTATE CU PREMIERUL JOHN GOR 
TON Șl ALTE PERSONALITĂȚI AUSTRALIENE

CANBERRA 6 (Agerpres). — 
După o escală de o zi făcută la 
Sydney, delegația guvernamentală 
română, condusă de Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care face o vizită 
oficială în Australia la invitația 
guvernului acestei țări, a sosit joi 
la Canberra. La aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de John 
McEwen, vicepremier și ministru 
al comerțului și industriei, de func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului și Industriei și M.A.E. 
Au fost de față ambasadorul Ro
mâniei în Australia, Ion Datcu, și 
Romulus Budura, consulul general 
al României la Sydney.

Vicepremierul australian a adre
sat oaspetelui român calde urări 
de bun venit.

In aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, a avut o convorbire cu 
primul ministru al Australiei, John 
Gorton. Cu această ocazie a fost 
subliniată dorința celor două gu
verne de a dezvolta în continuare 
relațiile româno-australiene.

Delegația română a avut, de ase
menea, o întrevedere cu vicepre
mierul și ministrul comerțului și 
industriei, John McEwen, în cursul 
căreia 
vistă 
rilor 
liene,
bilitățl șl modalități de pro
movare a comerțului bilateral, a 
colaborării economice în avantajul 
reciproc. Membrii delegației au 
avut, de asemenea, convorbiri de 
lucru cu secretarul Departamen
tului pentru comerț și industrie

In numele guvernului australian,

vlcepremierul John McEwen a 
oferit joi la amiază un dejun ofi
cial la Palatul parlamentului în 
onoarea vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri al României, 
Gheorghe Rădulescu. Au participat 
membri ai guvernului, lideri ai gru
purilor parlamentare în Senat șl 
alte persoane oficiale.

Ambasadorul României în Aus
tralia, Ion Datcu, a oferit seara o 
recepție în onoarea vicepreședinte
lui Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Rădulescu. Au participat vice- 
premierul australian John McEwen, 
membri ai guvernului, deputați, 
șefi ai oficiilor diplomatice.

Ziarul „The Australian" a pu
blicat un interviu acordat de vice
președintele Consiliului de Miniș
tri al României, Gheorghe Rădu
lescu, cu privire la obiectivele vizi
tei în această țară și la evoluția 
schimburilor comerciale româno- 
australiene.

6

subliniat că Fron- 
Eliberare este pe 

să reglementeze 
care privesc Viet-

de răspuns, Phung

s-a făcut o trecere în re- 
a desfășurării schimbu- 

comerciale româno-austra- 
evidențiindu-se noi posi-

agențiile de presă transmit:
Lucrările Conferinței ce

lor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva au fost 
aminate pentru data de 18 
martie — s‘a anuntat l® sediul Or
ganizației Națiunilor Unite din New 
York. Inițial, conferința era progra
mată să-și înceapă lucrările la 7 martie.

Partidul Socialist din Ja
ponia a prezentat în Dietă un pro
iect de rezoluție care cere restabilirea 
relațiilor diplomatice cu Republica 
Populară Chineză — anunță agenția 
Jiji Press. în textul rezoluției se expri
mă regretul că Japonia și R. P. Chi
neză, in ciuda tradiționalelor lor relații 
economice, geografice, istorice și cul
turale, continuă să nu aibă relații 
diplomatice.

1
Ofensiva de primăvară" a muncitorimii nipone i
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rlocutorul nostru a insistat și a- ■ 
altor semnificații, deosebit de ■ 
ante, ale acțiunilor de brimăvară. ■

I 
I
I

(Urmare din pag. I)

preconizează să se mărească costul 
transporturilor pe calea ferată cu circa 
15 la sută, la jumătatea lunii mai 
urmînd să fie pus în dezbaterea parla
mentului un proiect de lege în acest 
sens.

„Partidele din opoziție și-au făcut 
mai de mult cunoscută atitudinea față 
de această lege — spune T. Horii. 
La rîndul nostru, ne vom intensifica 
acțiunile pentru a împiedica apro
barea legii respective. Totodată, ne 
pronunțăm pentru revizuirea actualului 
sistem de impozite. Avem în fiecare 
regiune cite un comitet care organi
zează acțiunile oamenilor muncii. Ne 
împotrivim cu tot mai multă tărie și

așa-ziselor raționalizări din diverse in
dustrii, care se fac în detrimentul in
tereselor maselor muncitoare. Vn 
exemplu semnificativ în acest sens îl 
oferă, după părerea mea, industria 
cărbunelui. Dacă proiectul de lege 
privind raționalizarea minelor de căr
buni va fi aprobat în actuala sesiune 
a parlamentului, producția de cărbune 
a Japoniei va scădea de la 50 de mi
lioane tone anual, cît este ea în pre
zent, la S5 de milioane. Ar urma deci 
să fie închise 12 sau 13 mine, iar 
circa 30 000 mineri să fie concediați. 
Acțiunile de protest din luna trecută 
ale muncitorilor din industria cărbu
nelui și grevele anunțate de sindicatul 
lor sînt parte componentă a ofensivei 
de primăvară. Dar nu numai industria

Recent, peste 10 000 de locuitori ai capitalei nipone au demonstrat cerînd 
retrocedarea Okinawei

BK «

cărbunelui este supusă unui asemenea 
proces de raționalizare. Mai sînt și 
alte cazuri cum ar fi, de pildă, indus
tria oțelului. De asemenea, se inten
ționează desființarea unor linii ferate. 
Bineînțeles că, prin aceasta, alte mii 
și mii de familii vor fi nevoite să ia 
calea marilor centre industriale în 
căutare de lucru.

La 28 martie va avea loc o grevă 
generală. Este semnificativ că în pre
zent — cu excepția unor industrii cum 
este cea a cărbunelui — economia ja
poneză se află într-o situație foarte 
bună. In consecință considerăm că 
există condiții pentru satisfacerea ce
rerilor privind majorarea salariilor. Dar 
aceasta nu este suficient. Dacă pre
țurile continuă să crească, iar impo
zitele rămîn mari, atunci majorările de 
salarii obținute devin inoperante. De 
aceea noi punem un accent deosebit 
pe lupta împotriva creșterii prețurilor 
și cerem totodată reducerea impozi
telor".

Interlocutorul nostru a insistat și a- 
supra i ’ 
importante, ale acțiunilor de primăvară. 
„Noi considerăm — a spus' el — că 
lupta noastră revendicativă are în a- 
celași timp un caracter politic. Ofen
siva din acest an este strîns legată 
de lupta pentru abolirea tratatului de 
securitate japono-american. SOHYO 
se împotrivește acestui tratat pentru 
că el legiferează prezența trupelor 
militare străine pe teritoriul japonez. 
Sindicatele noastre luptă totodată pen
tru retrocedarea imediată și necondi
ționată a Okinawei.

lată de ce noi apreciem că ac
tuala ofensivă de primăvară va fi ofen
siva milioanelor de japonezi care 
luptă pentru apărarea drepturilor lor 
economice, legitime, pentru o viață 
mai bună, militează pentru o politică 
externă corespunzătoare intereselor 
majore ale Japoniei", și-a încheiat de
clarațiile sale președintele SOHYO.

diplomatică
in vederea soluționării

crizei mgeriene

în Ghana a fost sărbăto
rită joi a 12-a aniversare 
a proclamării independen
ței naționale. ** Accra * țn 
alte orașe ale 
parăzi militare 
ral-sportive.

Ghanei au avut loc 
și manifestații oultu-

Consiliului deSesiunea 
administrație al Organiza
ției Internaționale a Muncii 
s-a deschis la Geneva. Ordinea de zi 
pune accentul pe problemele referi
toare la accelerarea dezvoltării indus
triale și înfăptuirea reformei agrare 
în țările în curs de dezvoltare, la apor
tul O.I.M. la cel de-al doilea Deceniu 
al dezvoltării și la îndeplinirea Decla
rației cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale.

Camera Comunelor a 
aprobat miercuri seara po
litica militară a Angliei. Bu- 
getul pe anul 1969, destinat probleme
lor apărării, a fost stabilit la 
2 226 000 000 lire sterline. Noua con
cepție strategică a ministrului apărării, 
Denis Healey, care vizează lichidarea 
bazelor militare britanice aflate la est 
de Suez înainte de sfîrșitul anului 1971 
și concentrarea forțelor britanice în 
Europa occidentală, n-a fost acceptată 
de numeroși membri ai Camerei Co
munelor. Așa se explică faptul că 239 
de deputați au votat împotriva pro
gramului militar prezentat de Healey. 
In favoarea programului au votat 
279 deputați.

Președintele statului Con
go (K), Joseph Mobutu, a anunțat 
joi o 
urma 
vem 
wizi 
rism),

remaniere a cabinetului său în 
căreia au intrat în gu

noi miniștri : Louis Nam- 
(economie, industrie și tu- 
Mario Cardoso (educație) și 

Paul Muhona (probleme de tineret și 
sport). Șeful statului congolez a făcut 
cunoscut, de asemenea, că au fost 
înființate 22 de posturi de miniștri ad- 
juneți.

Intîlnirea tripartită dintre 
reprezentanții guvernului, 
patronatului și sindicatelor 
franceze care ® încePut marți sub 
președinția lui Maurice Schumann, 
ministrul pentru problemele sociale, 
se află în impas datorită divergențe
lor existente între participant! — rela
tează agenția France Presse.

Deschiderea oficială a 
celui de-al VlII-Iea Tîrg in
ternațional de la Tripoli, 
la care participă 29 de țări ale lumii, 
a avut loc joi după-amiază, în pre
zența primului ministru al Libiei, Wa- 
nis Gathafi. Republica Socialistă 
România prezintă o expoziție de măr
furi, amenajată într-un pavilion pro
priu cu o suprafață de 1 000 mp.
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Substratul
even imen

telor
din Guineea 
Ecuatorială

„Cea mai mare parte din
tre țările africane foste colo
nii s-au angajat pe ca
lea independenței în condiții 
destul de puțin favorabile; 
puține au cunoscut însă un 
start atît de dificil ca Guineea 
Ecuatorială. Este surprinzător 
de aceea că această țară nu 
a fost zguduită de tulburări 
imediat după cucerirea inde
pendenței, anul trecut". Făcînd 
această constatare. periodicul 
din Brazzaville „La Semaine" nu 
evita să sublinieze existența 
unor elemente de încordare, 
care puteau duce în orice mo
ment la izbucnirea unei crize 
în fosta colonie spaniolă din 
vestul Africii. Confirmarea nu 
a întîrziat. De cîteva zile 
Guineea Ecuatorială cunoaște o 
serie de momente succesive de 
tensiune, ajungîndu-se miercuri 
la o încercare de lovitură de stat, 
eșuată, pusă la cale de mi
nistrul de externe Ndongo. A- 
gentiile de presă, reluînd. știrif 

fn urm... •

I 
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Cursul lirei sterline a 
scăzut brusc, la bursa 
New York, urmînd unei căderi simi
lare la Londra, Se apreciază că această 
scădere s-ar datora faptului că dețină
torii americani de lire sterline au în
ceput să vîndă masiv aceste bancnote 
în urma scăderilor de la bursa din 
Londra. Paritatea lirei față de dolar a 
scăzut de la 2,39 la 2,37.

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres).
O intensă activitate diplomatică a 
fost desfășurată în ultimele săptămîni 
în cadrul O.U.A. în vederea soluțio
nării îndelungatei crize nigeriene. 
Atît împăratul Etiopiei, Haile Selas
sie, care este și președintele Comi
tetului consultativ al O.U.A. pentru 
reglementarea problemei nigeriene, 
cît șl reprezentanții țărilor membre 
ale acestui comitet au initiat consul
tări consacrate studierii modalități
lor de soluționare a conflictului din 
Nigeria. în centrul atenției se află 
posibilitatea unei noi întîlniri la 
masa tratativelor între reprezentanții 
guvernului federal nigerian si ai au
torităților biafreze.

Potrivit unor cercuri apropiate 
O.U.A., Comitetul consultativ al or
ganizației însărcinat să studieze mo
dalitățile de normalizare a situației 
în Nigeria va fi convocat din nou în 
cursul acestei luni.
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diversificarea comerțului ex
tern, desfășurat pînă în pre
zent aproape în exclusivitate cu 
Spania. Firmele spaniole dețin 
încă poziții cheie în economia 
guineeză, iar în țară circulă 
încă moneda spaniolă. Paralel 
este întreținută și amplificată 
o campanie separată de des
prindere a insulelor Fernando 
Poo de restul țării. Această 
stare de lucruri a determinat, 
firește, reacția puternică de 
protest a populației tinerei re
publici, ceea ce a oferit Ma
dridului pretextul să trimită 
forțe armate în capitala țării, 
Santa Isabel, și în importantul 
port Bata, întrucît interesele 
„cetățenilor spanioli" ar fi in 
primejdie și „ordinea" (?!) ame
nințată. In fața acestei situații, 
autoritățile autohtone au de
cretat stare excepțională și re
stricții de circulație pe întreg 
teritoriul țării, iar ambasado
rul Spaniei, „care se comporta, 
după cum declară autoritățile 
guineeze, ca și cum ar fi fost 
comisar din epoca colonială", a 
fost declarat persona non 
grata ; mai mulți rezideați spa
nioli au fost expulzați. In a- 
celași timp, guvernul președin
telui Macias a cerut sprijinul 
Națiunilor Unite.

Această reacție promptă a de
terminat guvernul spaniol să so
licite un termen de 15 zile, în 
care să se procedeze la retra
gerea forțelor sale militare și 
evacuarea rezidenților spa
nioli care doresc să plece.

Intr-un astfel de context, cînd 
se profilau primele elemente 
ale unei posibile atenuări a în- ; 
cordării, tentativa de lovi-' ) 
tură de stat, condusă de fos
tul ministru de externe Ndon
go. a dus la o nouă com
plicare a situației. Deși cercu
rile politice din Madrid, citate 
de agenția „France Presse", do- 
reșc să acrediteze versiunea 
unor ambiții de putere, a unor 
rivalități personale între con
ducătorii guineezi, observatorii 
politici consideră însă puțin pro
babil ca acțiunea lui Ndongo 
să fie motivată în primul rînd 
de asemenea ambiții și rivali
tăți, ci mai degrabă de unelti
rile de culise ale cercurilor 
neocolonialiste interesate, că
rora nu le convine politica pre
ședintelui Macias.

Potrivit ultimelor informații, 
garda națională guineeză con
trolează situația în capitala 
Santa Isabel, președintele Ma
cias asumîndu-și funcțiile de 
ministru de externe și al apă
rării. Nu sînt excluse însă noi 
evoluții, in măsura în care 
cercurile neocoloniale, pentru 
care independența Guineei este 
pur formală, se vor deda la 
noi acțiuni de subminare.

Dumitru POPA

care 
să se 
poziție
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Schweickart și McDivitt tn modulul lunar

ZBORUL NAVEI
99APOLLO - 9“

Ieșirea în spațiu a cosmonautului Schweickart

HOUSTON 6 (A- 
gerpres). — în pro
gramul celei 
vatra zile a ; 
echipajului 
lo—9" au
trecerea în • 
lunar a cosmonaute
lor McDivitt și 
Schweickart; ieși
rea în spațiu a cos
monautului Schwei
ckart : efectuarea ri
nei a doua emisiuni 
de televiziune și 
luarea de fotografii 
de către acesta : 
..culegerea" de către 
David Scott a pie
sei de cuart acope
rită cu peliculă de 
magneziu, destinată 
măsurării influentei 
gazelor evacuate de 
motoarele de pro
pulsie asupra meta
lelor. Planul acesta 
a început să fie în
deplinit la ora 14,00 
(ora Bucureștiului), 
cînd cosmonauta au 
fost treziți din somn 
la semnalele primi
te de la centrul 
spatial Houston.

Punctul principal 
al programului 
ieri. ieșirea 
spațiu a cosmonlu
tului Schweickart. a 
fost redus ca dura
tă datorită pertur
bărilor manifestate 
în starea sănătății 
acestuia în cursul 
zilei de miercuri.

Ieșirea în spațiu a 
avut loc în momen
tul în care nava 
spațială .Apollo—9“ 
si modulul lunar cu 
care este cuplată 
survolau Pacificul

i de-a 
zborultti 

„Apol- 
figurat 

modulul

de 
in

oriental din apro
pierea coastelor Me
xicului. In timpul 
ieșirii în spațiul 
cosmic — care' a 
durat 37 minute și 
30 de secunde. în 
loc de 145 minute 
cît se prevăzuse i- 
nițial — Schweickart 
și-a fixat picioarele 
în ..papucii de aur", 
niște saboți 
i-au permis 
mențină în 
verticali, avînd mîi- 
nile libere pentru a 
lua mai multe foto
grafii ale Pământu
lui. tn același timp, 
David Scott a 
mat Pămîntul si 
fotoarafiat pe 
echipierul său 
acțiune, tn același 
timp au fost ..cule
se" piesele de miarț 
acoperite cu magne
ziu. cu ajutorul că-

rora se va stabili 
influenta gazelor mo
toarelor asupra me
talelor. Prin studie
rea acestor piese, ex
perta N.A.S.A. vor 
putea determina si 
modul de comporta
re al unor metale la 
lumina Soarelui. In 
tot acest timp. Da
vid Scott își înde
plinea sarcinile sale 
la bordul navei spa
țiale „Apollo—9“

Prin ieșirea lui 
Schweickart în spa
țiul cosmic si luarea 
de fotografii. pre
cum si culegerea 
pieselor de cuart a- 
coverite cu magne
ziu din exteriorul 
vehiculului spațial, 
cei trei cosmonauti 
și-au îndeplinit pro
gramul celei de-a 
patra zile a zboru
lui lor cosmic.
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