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® in patru luni s-a realizat 48 la suta din angajamentul anual de sporire a producției 
industriale © Elemente care atestă creșterea eficienței activității economice a între
prinderilor o Ce arată o investigație în „tezaurul" rezervelor producției ? © Uri 
program concret de acțiune pentru ridicarea gradului de utilizare a instalațiilor și 
capacităților de producție @ Mai multă operativitate din partea ministerelor în 
soluționarea problemelor din fabrici și uzine

Examinarea rezultatelor econo
mice înregistrate pînă acum de co
lectivele întreprinderilor din indus
tria județului Prahova duce la con
cluzia că în acest' an ele s-au an-

- grenat, puternic într-o'amplă activi
tate,- • ■'fllnă de inițiativă, pentru a 
realii. în cele mai bune condiții sar
cinile 'ițe plan pe 1969 — an hotărî- 
tor al cincinalului — si angajamen
tele asumate în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid, în 
cinstea celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei și în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al partidului. 
Eforturile lor au fost orientate asu
pra obiectivelor majore subliniate de 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut, urmărindu-se cu precă
dere ridicarea eficienței activității 
ecpnomice, prin aplicarea unor studii 
și măsuri care să asigure organiza
rea superioară a producției șl a mun
cii, atingerea parametrilor proiec
tați la noile obiective și capacități in
dustriale date în funcțiune, gospo
dărirea rațională a resurselor mate
riale și bănești, creșterea substan
țială a economiilor Si beneficiilor.

Ca urmare a muncii avîntate a co
lectivelor din întreprinderi, a activi
tății organelor și organizațiilor de 
pai- 1, ,în primele patru luni ale a- 
nulifi, planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit, pe ansam
blul județului, în proporție de 102,4 
la sută, înregistrîndu-se la acest in
dicator o creștere de 11,6 la sută 
față de realizările din perioada co
respunzătoare a anului trecut. O 
mare parte din sporul de producție 
a fost realizat pe seama folosirii mai 
bune a potențialului tehnic și uman 
de care dispune industria județului, 
deci prin creșterea productivității 
muncii. Au fost date peste plan. în 
acest răstimp, 10,4 milioane kWh e- 
nergie electrică, 8 880 tone lignit, 486 
tone benzină, 2 880 tone motorină, 
37 300 tone păcură, 268 tone acid sul
furic, 302 tone îngrășăminte fosfatice, 
127 tone polietilenă, 33 700 anvelope, 
cantități însemnate de hîrtie, de uti
laj tehnologic pentru industria chi
mică. ciment, geam tras, țesături, 
produse alimentare. Au fost îndepli
nite integral sarcinile la producția 
destinată exportului, valoarea măr
furilor livrate suplimentar depășind 
cu 75,4 milioane Iei nivelul preve
derilor din contracte.

Munca rodnică a colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
fabrici si uzine se concretizează fi
del si în ritmul susținut în care se 
înfăptuiesc angajamentele luate în 
întrecerea socialistă de conferința 
organizației județene de partid. Pînă 
la 30 aprilie s-a realizat peste pre
vederi o producție globală industrială 
în valoare de 121 milioane lei, ceea 
ce reprezintă 48 la sută din anga
jamentul anual. Din cele 150 milioa
ne lei beneficii peste plan, cît pre
vede angajamentul, în primul tri
mestru s-au obținut 36,7 milioane

lei, adică circa un sfert din total. 
Sînt traduse în viață, pas cu pas, 
obiectivele prevăzute în întrecere 
privind realizarea de economii su
plimentare la prețul de cost, 
grăbirea ritmului investițiilor, a 
construcțiilor de locuințe. Dintre 
întreprinderile industriale din ju
deț se detașează pregnant — prin 
realizările lor — schelele de extrac
ție a țițeiului, rafinăriile Brazi, Te- 
leajen și Ploiești, Combinatul petro
chimic Ploiești, întreprinderea de 
materiale izolatoare Bercenl. Uzina 
de mecanică fină din Sjnaia, uzina 
de anvelope „Victoria“-Florești, în
treprinderea forestieră Cîmpina, Fa-1 
brica de sticlă Azuga, cea de con- 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit marți, 13 mai 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, A. 
rerea acestuia.

Cu acest prilej 
vorbire care s-a 
atmosferă cordială, tovărășească.

care în patru luni și-au îndeplinit și 
depășit planul la toți indicatorii.

Nu este lipsit de interes să arătăm 
că rezultatele amintite își au izvorul 
în pregătirea temeinică a producției 
anului în curs, în soluționarea ope
rativă și efieace a problemelor pri
vind îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, creșterea pro
ductivității și a randamentului în 
folosirea forței de muncă, a mijloa
celor tehnice, ridicate în întreprin
deri la începutul anului, cu prilejul 
dezbaterii sarcinilor de plan în co
mitetele de direcție și adunările ge-

Nicolae PANTILIE

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți după-amiază pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Indiei la București,' 
Amrik Singh Mehta, în legătură

cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. ,

(Agerpres)

Uneori reporterul se 
simte atras, chiar is
pitit, aș zice, de fapte 
mărunte, de amănunte 
lipsite de semnificație. 
E un tribut plătit, pro
babil, maniei de a des
coperi neapărat ceva 
original, pitoresc, ma
nie de care nu scapă 
nici un călător, fie el 
reporter sau simplu 
turist. Așa se face că, 
o dată sosit pe șantie
rul Porțile de Fier, 
m-am surprins între- 
bînd :

— Mal funcționează 
balonul" ?
— Da, mai funcțio

nează, dar nu mai are 
zile multe.

Unde se află șl ce 
reprezintă, în fond, 
acest „balon" ? Prin- 
tr-o coincidență, dic
tată de îndelungi și 
riguroase studii ale 
geologilor și hidrolo
gilor, barajul marii hi
drocentrale se ridică 
aproximativ in dreptul 
„balonului", care nu 
este altceva decît o 
minge de tablă vopsită 
în alb și roșu, un ru
dimentar semafor flu
vial. După poziția lui, 
marinarii Dunării știu 
dacă au sau nu acces 
în zona cataractelor, 
dacă pot intra sau nu 
în șenalul navigabil de 
pe malul iugoslav. A- 
șadar, un „stop" acva
tic, dar un stop primi
tiv acționat cu mani
vela de zeci de ani, 
încă din vremea Du
nării romantic descrisă 
de Jean Bart.

Doar în urmă cu 
mai puțin de doi ani 
am folosit acest sema
for drept reper pen
tru o descriere pano
ramică a șantierului, 
întrucît din acel punct 
privirea îmbrățișa larg 
întreaga desfășurare a 
lucrărilor. Acum re
văd „balonul" șl con
stat că a fost ridicat 
cu cîțiva metri pe un

suport metalic, deoa
rece cotele uriașului 
edificiu hidroenerge
tic l-au depășit cu 
mult' făcîndu-1 invizi
bil privirilor dinspre 
fluviu. Acționat de a- 
ceeași manivelă, „ba
lonul" mai continuă să 
urce și să coboare, dar 
nu pentru multă vre
me : în fața lui, la o 
înălțime amețitoare, a 
atins cotele finale tur-

nul de comandă al e- 
cluzelor prin care, în 
curînd, vor trece pri
mele vase.

Mai suplu șl mal 
înalt decît toate tur
nurile de control ale 
aeroporturilor pe care 
le-am văzut, acest 
braț de beton armat 
seamănă, mai curînd, 
cu modernul far ma
ritim de la Constanța. 
De sus, din încăperea 
cu pereți de sticlă, vor 
porni semnale lumi
noase și radiograme 
către vasele ce se vor 
apropia de acest lift 
acvatic, precum și co
menzile electronice 
menite să închidă și 
să deschidă imensele 
porți ale ecluzelor. Un 
marinar și un tehni
cian, un navigator și 
un inginer vor lua loc 
în această carlingă 
suspendată deasupra 
fluviului, dirijînd, cu 
ajutorul microfoanelor 
și -al panourilor cu bu
toane și ecrane lumi- 
niscente, circulația tot 
mai intensă de pe a- 
ceastă magistrală co
mercială a Europei. 
Din acel moment Du
nărea va intra în cea

mal modernă epocă a 
istoriei sale și tocmai 
de aceea aș sugera 
ideea ca vechiul și de
suetul „balon" să ră- 
mînă, totuși, neclintit, 
însoțit de o inscripție 
referitoare 
și durata 
sale, pentru a prilejui 
vizitatorilor o mică, 
dar, de data aceasta, 
semnificativă compa
rație. Pentru că — nu 
trebuie să uităm — 
în curînd acest loc va 
deveni unul din cele 
mai căutate puncte tu
ristice ale României.

Așadar, 
poate 
de la 
care o 
merită, 
noului 
mandă. 
nacelă 
la zeci 
suora forfotei din e- 
cluze și din jurul tur
binelor, te surprinde 
mal ales concentra
rea, densitatea extra
ordinară a lucrărilor. 
Ceea ce pînă mai ieri 
nu se putea vedea de
cît prin imagini suc
cesive, disparate, ob
ținute printr-o depla
sare pe orizontală, a- 
cum întregul peisaj se 
poate înregistra pe re
tină instantaneu, ca 
într-o fotografie făcu
tă din elicopter.

Prima impresie ? Un 
mecanism de proporții 
ciclopice. Ziduri și pi
loni de beton armat, 
poduri rulante capa
bile să transporte 
sute de tone, macara- 
le-turn șl „capră" de 
dimensiuni guliverice, 
basculante cu roți de 
diametrul unui stat de 
om, mașini uriașe cu 
cupe care se învîrtesc

șantierul 
fi privit acum 
altitudinea pe 
reclamă și o 

altitudinea 
turn de do- 
Din această 

aeriană, aflată 
de metri dea-

u
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Insămînțările de primăvară pot 
fi considerate aproape ca încheiate. 
Acum toate forțele trebuie îndrep
tate spre executarea la timp și la 
un nivel calitativ superior a lucră
rilor de întreținere a culturilor 
prășitoare. Indiferent dacă timpul 
este călduros sau ploios, culturile 
de primăvară trebuie îngrijite 
exemplar, aplicîndu-se numărul de 
prașile stabilit de știința agricolă. 
Dotarea întreprinderilor agricole 
de stat și a întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii cu Utilaje
le necesare permite efectuarea fără 
întîrziere a acestor lucrări. Totoda
tă, este nevoie ca la prășit să par
ticipe toți cooperatorii, pentru ca 
astfel să se asigure condiții bune 
de dezvoltare a plantelor. Oamenii 
muncii din agricultură știu prea 
bine că o prașilă făcută la timp 
înseamnă un plus de recoltă.

Din toate colțurile țării sosesc 
vești în care se arată că lucrăto
rii din întreprinderile agricole de 
stat și membrii cooperativelor 
agricole execută de zor prășitul

culturilor. în județul Timiș sînt fo
losite la lucrările de întreținere a 
culturilor toate mijloacele de care 
dispun cooperativele agricole. Ca 
urmare a bunei organizări a mun
cii, la Ghiroda, de exemplu, s-a și 
terminat prășitul sfeclei de zahăr. 
Prima prașilă a fost • executată, pe 
suprafețe mari, și în cooperativele 
agricole din Stamora-Română, Ot- 
vești și din alte comune. Pînă în 
prezent, s-au prășit circa 10 000 ha, 
ceea ce reprezintă peste 65 lâ sută 
din suprafața cultivată în județ. în 
aceste zile a început și prășitul flo- 
rii-soarelui și porumbului. în ju
dețul Mureș, paralel cu însămînța- 
rea ultimelor- parcele cu exces de 
umiditate, s-a trecut masiv și Ia 
executarea lucrărilor de întreține
re la sfecla de zahăr șl porumb. 
De asemenea, se lucrează din plin 
la prășitul cartofilor șl al verzel 
timpurii, al morcovilor șl al altor 
legume. în județul Buzău, membrii

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, persbnal, biroul Comi
tetului județean de partid Botoșani 
raportează că, în seara zilei de 12 
mai 1969, unitățile agricole de stat 
și cooperatiste au terminat însă- 
mînțarea porumbului pe cele 93 100 
ha planificate. Oamenii muncii din 
agricultura județului, mobilizați de 
organele și organizațiile de partid, 
au reușit ca, în condițiile climate
rice mai puțin favorabile din acest 
an, să însămînțeze într-un timp 
scurt toate culturile de primăvară, 
depășind viteza zilnică planificată. 
„Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
telegramă — că și pe viitor lucră
torii din agricultură vor munci 
pentru obținerea unor producții ve
getale și animale la nivelul cerin
țelor mereu crescînde ale economiei 
naționale, pentru înfăptuirea exem
plară a tuturor obiectivelor înscri
se în angajamentul luat în întrece
rea socialistă cu celelalte județe ale 
țării".

Cum pregătim inaugurarea
scolii generale de 10 ani ?
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Prezent și viitor 
în energetică

f Deschiderea viitorului an de învă- 
tămînt va coincide cu un eveniment 
deosebit pentru viața școlară din țara 
noastră : trecerea la școala generală 
de 10 ani. în toamnă vor funcționa 
pentru prima dată clase a IX-a ale 
acestei școli, urmînd ca prelungirea 
duratei școlarității obligatorii de la 
8 la 10 ani să se înfăptuiască treptat, 
pînă în anul 1973, cînd vor fi cu
prinși în clasa a IX-a aproape toți 
elevii care promovează clasa a 
VIII-a a școlii generale și nu-și 
continuă studiile în alte forme de 
învățămînt. Se transpune astfel în 
practică o măsură fundamentală sta
bilită de Directivele C.C. al P.C.R. 
și de Legea învățămîntului, care 
marchează o treaptă nouă, superioa
ră în dezvoltarea școlii românești.

Este lesne de înțeles că realizarea 
ținui atît de ImDortant obiectiv pre
supune o intensă activitate organiza
torică din partea tuturor forurilor 

1 răspunzătoare de buna desfășurare 
a instrucției și educației tinere- 

I tului, eforturi susținute și simț 
gospodăresc pentru asigurarea atît 
a cadrului general de lucru al 
școlii de 10 ani, cît și a con
dițiilor materiale concrete de 
funcționare a noilor clase. Un sumar 
bilanț al preocupărilor șl înfăptuiri-

lor în această direcție, demonstrează 
că, în general, apropiata inaugurare 
a școlii de 10 ani preocupă forurile 
de învățămînt'. După cum se știe, 
Ministerul învățămîntulul a ela
borat și a supus dezbaterii publice 
proiectul planului și programelor 
de învățămînt ale acestei școli; au 
fost redactate și predate Editurii di-

unele acțiuni importante privitoare 
la prelungirea duratei școlarității o- 
bligatorii reliefează însă faptul că, 
pe alocuri, se manifestă o nepermisă 
tărăgănare și lipsa de spirit gospo
dăresc. ,

Firesc, înființarea clasei a IX-a a 
scolii generale presupune stabilirea 
cu exactitate a rețelei școlilor și a

anchetă pe teme de învățămînt

dactice și pedagogice manualele pen
tru clasa a IX-a (a căror definitivare 
și tipărire se cer efectuate cu maxi
mă operativitate și spirit de răspun
dere) ; s-au făcut demersurile nece
sare pentru stabilirea rețelei școlare, 
a efectivelor de elevi, asigurarea 
personalului didactic calificat; în 
scopul asigurării spațiului de învă- 
țămînt necesar în viitor școlii de 10. 
ani. planul de investiții pe 1969 a 
fost suplimentat cu 73 milioane lei. 
O analiză mai atentă a modului în 
care sînt finalizate pe plan local

planurilor de școlarizare. Cu alte 
cuvinte, fixarea — pe baza unei ana
lize chibzuite a condițiilor concrete 
existente în fiecare județ și localitate 
— a unităților de învățămînt unde 
este posibilă crearea unor asemenea 
clase și a efectivelor de elevi care 
le vor frecventa.

— în județul nostru, trecerea la 
școala de 10 ani se va începe în ora
șe și în comunele mai mari, printre 
care Sîntana, Tîrnova, Macea, Peci- 
ca, care au de pe acum asigurate 
«ăli da clasă, laboratoare, internata

și, bineînțeles, cadre didactice cali
ficate — ne spune prof. Alexandru 
Roz, inspector șef la Inspectoratul 
școlar județean Arad. Ne propunem 
să organizăm în toamna acestui an 
clasa a IX-a la 21 unități școlare ge
nerale cu 4 secții (adică toate șco
lile din municipiul Arad și orașele ju
dețului) și la 13 școli din mediul ru
ral. S-au ăles în general comunele 
mari în care școlile au spațiu sufi
cient atît pentru desfășurarea proce
sului de învățămînt, cît și pentru ca
zarea elevilor și unde nu va fi nevoie 
de prea mari mișcări de cadre didac
tice. Ne-am gîndit de pe acum cum va 
continua această acțiune în perspec
tivă. Treptat vom ajunge să avem în 
județ 93 școli generale de 10 ani, 
dintre care unele și în limbile ma
ghiară, germană.

în alte județe însă, situația rețelei 
școlare nu este la fel de bine gîndită 
și de precis stabilită. Un sondaj, în
treprins cu cîtva timp în urmă de 
forurile centrale de învățămînt, a 
scos la iveală faptul că unele inspec
torate școlare județene (Vrancea, Iași, 
Sibiu, Ilfov, Dolj, Botoșani) și-au 
propus să înființeze clasa a IX-a la

(Continuare in pag. a IV-a)

în secfia de forjă grea a Uzinelor de mașini grele București
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Telegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nlcolae Ceaușescu, a adresat o telegramă de felicitare generalului A. M. 
Yahya Khan, cu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii Isla
mice Pakistan.

în răspunsul său, președintele Pakistanului a mulțumit pentru me
sajul transmis de președintele Consiliului de Stat și a împărtășit speranța 
că relațiile prietenești existente între Pakistan și România vor continua 
să se dezvolte în avantajul reciproc al celor două țări și popoare.

DUPĂ STABILIREA RELA
ȚIILOR DIPLOMATICE ÎN
TRE R. D. GERMANA ȘI 

IRAK

Ziarele au anunțat încheierea 
vizitei oficiale pe care ministrul 
de externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer, a efectuat-o în Irak. Așa 
cum arată rezultatele convorbirilor 
avute cu oficialitățile irakiene, a- 
ceastă vizită a contribuit Ia strîn- 
gerea legăturilor dintre cele două 
țări pe diverse planuri — politic, e- 
conomic, cultural. Cu acest prilej a 
fost semnat un acord cu privire la 
stabilirea de relații diplomatice în
tre Irak și R.D. Germană și ridica
rea la nivel de ambasadă a consu
latelor generale ale celor două țări 
din Berlin și Bagdad. Deplina nor
malizare a relațiilor, dintre R.D. 
Germană și Irak constituie, așa 
cum subliniază comunicatul, o nouă 
etapă în dezvoltarea relațiilor da 
prietenie dintre cele două popoare, 
deschide perspective pentru evolu
ția lor pozitivă în viitor.

Dar recunoașterea R.D. Germane 
de către Irak are o semnificație 
deosebită nu numai pe planul re
lațiilor bilaterale, ci și pe plan 
internațional. încă o țară nesocia- 
listă și prima dintre țările arabe 
stabilește relații diplomatice cu 
R.D. Germană. Acest fapt constituie 
un act pozitiv de natură să contri
buie la normalizarea vieții inter
naționale, la destindere și coopera
rea între state.

Este bine cunoscută poziția de 
principiu a țării noastre care con
sideră că o premisă majoră a însă
nătoșirii atmosferei în Europa, a 
asigurării securității europene o 
constituie recunoașterea realităților 
istorice statornicite în lume după 
cel de-al doilea război mondial și 
în primul rînd a existenței celor 
două state germane — R.D. Ger
mană și R.F. a Germaniei. După 
cum s-a arătat în Declarația Con
sfătuirii de la București din 1968, 
o abordare constructivă a proble
mei securității europene este posi
bilă recunoscîndu-se existența ce
lor două state germane. Stabilirea 
și dezvoltarea de relații multilate
rale cu ambele state germane ar 
crea condiții ca ele să participe cu 
întregul lor potențial, alături de 
celelalte state, la. dezvoltarea cola
borării intereuropene, la asigurarea 
păcii și securității pe continentul 
nostru. Totodată, normalizarea re
lațiilor cu ambele state germane 
este de natură să stimuleze forțele 
democratice, elementele realiste din 
R. F. a Germaniei și în același timp 
să favorizeze pe plan internațional 
curentul spre recunoașterea R. D. 
Germane și de alte țări.,

Stabilirea relațiilor diplomatica 
între Irak și R.D. Germană con«

Nicolao N. LUPU

(Continuare în pag. a VUI-a)



ca ne un fapt pozitiv

tovarășa a muncit cu 
inimă, a căutat să facă
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AGRAVEAZĂ

momentul cînd

de 20 zile, am

din Capitală, care s-a 
să-i livreze unele mate- 
cupru, bronz, aluminiu, 

acestea din cota fabricii.

se gîndește să facă 
se arată în

i-arn relatat aceste 
peripeții a fost reac
ția șefului de 
„Au greșit

MARE...

Arde, 
nu săriți ?

Cei mai inventivi gospodari 
din județul Harghita par a fi 
cooperatorii din Voșlobeni. De 
ce ? Păi n-au dat ei foc re
cent la 4 hectare de in care
le-au rămas nerecoltate de a- 
nul trecut ? Cînd i-au dat 
foc (pentru a curăța terenul) 
s-au strîns oamenii din comu
nele vecine, militia, pompierii 
militari ș.a.m.d. Au crezut că 
e vorba de un incendiu. Cînd 
colo era vorba despre „opera" 
gospodarilor amintiți. Deși nu 
recoltaseră inul, voiau să-si 
scoată. într-un fel. cămașa. Și 
au ars-o 1

| Afaceriștii

1 Mircea Neco 
dente penale) 
cooperativa ag

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mircea Necolau (cu antece- 
) a convenit cu 

cooperativa agricolă din Ștefă- 
neștii de ios (Ilfov) să deschidă, 
în cadrul cooperativei, o secție 

' de turnătorie. Și-a asumat și 
obligația de a achiziționa sin
gur materia, primă și comenzi
le. Cum ? îl cunoștea pe Con
stantin Popescu, șeful serviciu
lui aprovizionare la uzina „Ne- 
feral" 
oferit 
riale : 
Toate 
fără știrea conducerii. Și s-au 
livrat astfel „turnătoriei" 15 000 
kg bronz și 1425 kg cupru (ul
timul material nici n-a fost 
plătit). C. Popescu nu a comis 
aceste infracțiuni fără interes. 
Necolau îl ponta și-l trecea pe 
statele de plată, lună de lună, 
cu cîte 3 000 lei. Și iată așa, 
din una si din alta uzina „Ne- 
feral" a fost prejudiciată cu 
63 000 lei. Cei doi „asociati" nu 
se vor despărți ușor. Cei de la 
uzină, ca si cei de la coopera
tivă au făcut propuneri, 
structive. Instanța va 
de ele. Și pedeapsa 
lidă. De bronz.

Pe calea 
ferată

Sporirea sumelor 
economisite 

prin cîștigurile 
acordate de C.E.C

CUvINTUL

I
I

Lucrătorii miliției 
județul Ilfov. în colaborare cu 
Direcția . regională C.F.R.~au 
inițiat o acțiune. ude prevenire 
a infracțiunilor. în, trenurile .de 
pe liniile București—Oltbnita și 
București—Giurgiu. Iată rezul
tatele : nouă minori lipsiți de 
supraveghere au fost predați 
părinților ; s-au depistat 220 ce
tățeni care încercau să călăto
rească fraudulos : 39 de indi
vizi au fost sancționați pentru 
tulburarea liniștii pasagerilor 
din trenuri. Aceste acțiuni jus
tificate de grija pentru o cît 
mai bună .activitate ne calea 
ferată vor continua si în vii
tor.

Sînt acțiuni, cum sînt cele ce se 
întreprind acum pentru lichidarea 
rămînerilor în urmă în domeniul in
vestițiilor ori al realizării planului, 
sau anumite perioade din an, ca ac
tuala campanie de primăvară, cînd 
în fata organelor locale de partid se 
ridică imperativul acoperirii unui 
cîmp mai întins de activitate, care 
solicită. în același timp, operativita
te si competentă pentru rezolvarea 
în cele mai bune condiții a unui 
șir de probleme complexe.

A devenit, de aceea, o metodă cu
rentă ca în astfel de situații să se 
treacă la reevaluarea potențialului 
de forțe existente, la stabilirea de
taliilor unui plan concret „de bă
taie" și, pe această bază, la repar
tizarea nominală, concretă, a sarci
nilor, începînd cu membrii birou
rilor comitetelor județene de partid. 
Este vorba aci de o operație plină 
de răspundere și anume de progra
marea judicioasă a muncii fiecărui 
activist în parte, astfel ca el să dea 
un randament maxim.

Referindu-se la măsurile între
prinse în acest sens, tovarășul Vă- 
îeriu Nicolescu, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului județean de 
partid Olt, ne spunea că, în perioada 
adunărilor generale ale cooperato
rilor, fiecare din membrii biroului 
comitetului județean a acordat aju
tor pe teren în fruntea unui colec
tiv cuprinzînd cadre cu munci de 
răspundere din instituțiile agricole 
județene, din aparatul de stat și al 
organizațiilor de masă. Membrii bi
roului județean au participat la adu
nările generale ale cooperatorilor 
unde s-au ridicat problemele cele 
mai complexe, iar, ulterior, spre a 
se da ■ continuitate controlului și aju
torului, au primit sarcina să răspun
dă un anumit timp de îndrumarea 
cooperativelor agricole respective.

într-adevăr, în județul Olt activi
tatea organelor locale de partid și 
a aparatului acestuia se desfășoară, 
în principal, pe teren. S-a reușit 
totodată ca în fiecare comună din 
Județ să fie repartizat, pentru a da 
ajutor în perioada campaniilor agri
cole, un activist de partid, din apa
ratul de stat ori al organizațiilor de 
masă. Privind însă harta județului 
Olt se poate observa că există aicii 
în partea de est, o „zonă nevralgică" 
a agriculturii locale, cu cooperative 
slab dezvoltate, care de mult timp 

’ fac obiectul analizelor comitetului 
județean de partid. Dacă organele 
locale nu sînt mulțumite de felul 
cum merg lucrurile la Tufeni, Șer- 
bănești, Văleni, Titulești ș.a., țăranii 
cooperatori au cu atît mai puțin mo
tive de a fi mulțumiți. în adunările 
lor generale ei au dezbătut cu spi
rit de răspundere căile de ridicare 
a valorii zilei-muncă, da îmbunătă
țire a organizării producției, a lu
crărilor agricole, a asistenței tehnice, 
mijloacele de eliminare a cazurilor 
de sustragere din avutul obștesc și 
de încălcare a hotărîrilor consiliilor 
de conducere, deprecierea unor can
tități de legume ș.a.

„Cine dintre activiștii trimiși pe 
teren a participat Ia adunările ge
nerale ale acestor cooperative ?“ — 
ne-am interesat. Am aflat numele 
unor salariați de la U.J.C.A.P. sau 
de la direcția agricolă județeană. 
„Dar din partea biroului comitetului 
județean de partid, cine s-a ocupat 
de acest grup de comune ale căror 
cooperative pun atîtea probleme ?“ 
„Tovarășul Marin Stanca" — ni se 
răspunde. Dar, după cum aveam să 
aflăm, tovarășul amintit s-a aflat 
atunci pentru prima dată în coope
rativele agricole respective. Avînd 
în vedere profesiunea sa (profesor 
de limba română) și domeniul de ac-

tivitate (președinte al consiliului ju
dețean al pionierilor) este evident că, 
cu toate strădaniile depuse, nu a 
fost în măsură să acorde acel aju
tor concret, de care aveau nevoie 
aceste unități.

Date fiind condițiile deosebite ale 
cooperativelor agricole din comu
nele amintite, rămînerea lor în urmă 
față de altele aflate chiar în vecini 
(cum este cea de la Stoicănești), ar 
fi fost de așteptat ca ele să benefi
cieze de ajutorul unui secretar al 
comitetului județean de partid sau 
al unui' membru al biroului acestuia.

I
I
I

O anchetă întreprinsă recent 
de organele de miliție în uni
tățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Sibiu a 
dus la constatări surprinzătoa
re. în opt ferme — 
ales în cooperativele 
de producție Amnas. 
Loamnes, Arpașul de 
fost descoperiți 1 624 
neînregistrp.ți. Adică... 
zootehnice". Cam asta e tot. Ta
re ne este teamă că aceste „plu
suri zootehnice" vor fi trans
formate în...' minusuri de cins
te. Cine face operația ? E cam 
rușinoasă, dar e sănătoasă.

dar mai 
agricole 
Poplaca, 
jos, au 
de miei 
„plusuri

I
Atentie!
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Școala»
în-Invităm reprezentanți ai ... 

spectoratului de învătămînt al 
municipiului să asiste la o oră 
de educație fizică în curtea cu
noscutului liceu „I. L. Cara- 

■giale" din Capitală.
dea. Și. mai ales, 
zolva. Dună-amiaza. 
Iii este invadată de 
divizi scandalagii i__ ______
Sar gardul ca ne maidan. Au 
loc scene penibile — și toate 
acestea în detrimentul procesu
lui instructiv-educativ al șco
lii. De ce se amînă, de la un 
an la altul. înălțarea corespun
zătoare a gardului școlii,? E 
vremea să 
dul serios 
ceului.

L.
Au ce ve- 
au ce re- 
curtea sco- 
feluriti in

și huligani.

se privească la mo- 
această cerere a li-

N-am crede!
Cooperativa meșteșugărească 

„Răsăritul" din. Alexandria a 
livrat comerțului poșete de da
mă. Ca fiecare produs asemă
nător și aceste genți sînt înso
țite de o etichetă pe care se 
menționează „calitate superi
oară" și sînt adăugate sfaturi 
pentru întreținerea articolului 
respectiv. Cităm: „Se spală cu 
Alba Lux sau Perlan alb. se 
stoarce prin presare ușoară, se 
calcă cu ciroa umedă bine 
stoarsă si fierul ușor încălzit". 
Cine, poșeta ? Și... mai rămîne 
ceva din ea ? In ce privește se
riozitatea „recomandărilor" și 
utilitatea lor, ne abținem. Să nu 
băgăm în zadar femeile la chel
tuială.

de

CU
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Rubrică redactată
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sprijinul corespondenților 
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Am vizitat recent cîteva din fru
moasele noastre stațiuni balneo-cli- 
matlce, renumite pentru varietatea 
și bogăția resursele terapeutice cu 
eficacitate recunoscută nu numai în 
țară, ci și pe plan internațional. îna
inte de a porni la drum, am avut 
o convorbire la Comitetul pentru Pro
blemele Administrației Locale, orga
nism care se ocupă de coordonarea 
acțiunilor privind valorificarea po
tențialului nostru balnear. Interlocu
torul nostru, Eugen Cîndea, din Di
recția stațiunilor balneo-climatice, 
a ținut să ne atragă atenția că, în
cepînd din trimestrul în curs, 
C.P.A.L. și-a întocmit un plan com
plex de măsuri în acest sector, care 
cuprinde un vast program de lucrări 
de sistematizare și modernizare. 
Scopul măsurilor este de a spori ca
pacitatea de cuprindere a unor zone 
terapeutice și turistice, de a face ca 
acestea să răspundă cerințelor tot 
mai mari ale populației, cu atît mai 
mult cu cît recent s-a stabilit că un 
număr sporit de pacienți se va putea 
trata. în cadrul concediului de boală 
acordat de medic, 
țiuni.

Fără a intra în 
plan, la întrebarea 
valorifica mai bine 
nilor noastre balneo-climatice ?“, ni 
s-a răspuns că succesul unei aseme
nea operații este condiționat. în pri
mul rînd, de organizarea lor internă 
și de gradul de funcționalitate. Or. 
tocmai despre această organizare 
vrem să vorbim în cele ce urmează.

Facem primul popas la Amara, sta
țiune așezată la 7 km de gara Slo
bozia, al cărei lac miraculos este 
indicat în tratarea a numeroase a- 
fecțiuni. Deși nămolul de aici poate 
fi utilizat ca factor terapeutic în tot 
cursul anului, Amara este încă o 
stațiune sezonieră, funcționînd doar 
timp de patru luni. în prezent, se 
înalță aici un complex balnear per
manent cu 1 000 de locuri, care va fi 
dotat cu instalații de tratament ul
tramoderne și care va intra în func
țiune în 1970. Noul complex balnear 
va produce transformări radicale în 
existența vechii stațiuni, care va pu
tea funcționa tot anul. Dar, și în si
tuația prezentă, ca de altfel în multe 
alte locuri, la Amara vin vara multi 
oaspeți la odihnă și chiar pacienți 
neindicați. Ei reduc capacitatea . de 
cazare a celor care au. într-adevăr 
nevoie de tratament. Resursele tera
peutice ar fi mai bine valorificate — 
ne spune dr. Ștefan Ionescu-Căli- 
nestî, directorul Serviciului medical- 
balnear Arnar'a 
nea s-ar 
sanatorial, 
controlul 
Sănătății: 
profitul

în diverse sta-

detaliile acestui . 
„cum s-ar putea 
resursele stațiu-

dacă stațiu- 
bucura de un regim 
sub supravegherea și 

direct al Ministerului 
în asemenea condiții. 

,____ . terapeutic realizat în
prezent s-ar dubla. Prîn climatul 
său de stepă. Amara este mai puțin 
indicată ca stațiune de odihnă. Dar, 
cum un procent din cei sosiți se 
află în posesia unui bilet de trata-

Nu este firesc ca cele mai pregătite 
cadre de activiști de care dispune 
județul să pună umărul unde este 
mai greu, unde sprijinul lor este 
cel mai util ? Nu sînt acestea ano
malii în folosirea judicioasă a ca
drelor ?

„Anomalii" de acest gen au putut 
fi întîlnite, pînă de curînd, și în 
alte locuri. în județul Argeș, ‘de 
pildă, la C.A.P. Oarja, unitate coo
peratistă rămasă în urmă, sarcina de 
a ajuta consiliul de conducere în 
stabilirea planului de producție pe 
1969 a fost încredințată de comite
tul județean de partid... tovarășei 
Eugenia Andrei, președinta comite
tului județean al femeilor, de pro
fesiune profesoară de limba 
franceză. Nu. nu a fost o greșeală ; 
tovarășul loan Vătășescu. secretar 
cu probleme organizatorice al comi
tetului județean de partid, a eviden
țiat, în cadrul unei instruiri, această 
repartizare 
(? !)

Evident, 
tragere de
tot ce i-a stat în putință, dar oare a 
fost potrivită o astfel de reparti
zare ?

Desigur, prevenirea sau înlătura
rea unor astfel de situații nu nece

sita eforturi deosebite. Se vede lu
crul acesta, de exemplu, în jude
țul Vîlcea. unde secretarul cu pro
bleme organizatorice al comitetului 
județean de partid a fosts repartizat
să se ocupe de sprijinirea comite
telor comunale de pe valea Olte- 
tului. unde există cooperative a- 
gricole cu o situație economico-fi- 
nanciară slabă. Sau alt exemplu : 
în timp ce directorul direcției 
gricole județene, tovarășul 
Bălan, se ocupă de unităti 
ponderea producției o au 
complexe, diversificate, cum 
din comunele Vojcești, 
nești și altele (aici se 
zarzavaturi, sînt sere de forțat creș
terea viței de vie ș.a.), președintele 
consiliului județean al sindicatelor, 
tovarășul Gheorghe Turcu, răspunde 
de zona hidrocentralei de pe Lotru 
și de cele două întreprinderi fores
tiere de la Brezoiu și Jiblea, o zonă 
cu un specific ce-i oferă posibili
tatea acordării unui ajutor compe
tent.

„în general, la repartizarea sar
cinilor, am ținut seama de mai multe 
considerente, în primul rînd de com
petența și domeniul fiecăruia de 
activitate, de timpul' Iui disponibil, 
astfel ca să nu afecteze activitatea 
la locul său de muncă — ne spunea 
tovarășul Mihai Toartă, secretar al 
Comitetului județean de partid Vîl
cea. Criteriul principal în repartiza
rea sarcinilor l-a constituit stabili
rea locului unde omul poate da cel 
mai înalt randament. Nu am vrut 
să irosim forțele și timpul unor 
oameni care n-au nici o tangență 
cu agricultura, mă refer la membrii 
comitetului județean de partid — 
muncitori în întreprinderi, medici, 
maiștri chimiști, tovarăși care, lu
crează în administrația de stat sau 
în alte locuri. Si aceasta numai spre 
a-i avea „prinși" într-un tabel... !“ 

Este nevoie nu de o prezență for
mală pe teren, ci de repartizarea 
judicioasă a activului organelor lo
cale de partid, astfel ca actul pre
zenței sale să fie certificat de efec
tele concludente ale ajutorului acor
dat, de rezultate economice certe.

. . a- 
Marin 

în care 
culturile 
sînt cele 

Ștefă- 
cultivă

Depunerea economiilor 
nești personale la C.E.C. 
după cum se cunoaște, un act 
în primul rînd de utilitate 
personală.

El facilitează populației e- 
conomisirea treptată a unor 
sume importante de bani în 
vederea unor cheltuieli viitoare 
si în același timp dă posibili
tate depunătorilor să-si spo
rească economiile prin dobînzile 
sau cîștigurile acordate de Casa 
de Economii si Consemnatiuni. 
Astfel, numai în cursul unui 
singur an. dobînzile și cîștigu
rile pe care le acordă C.E.C. 
populației se ridică la sute de 
milioane de lei.

Ca și alți depunători, de im
portante cîștiguri în bani bene
ficiază si titularii libretelor de 
economii pentru construirea de 
locuinței Cîștigurile sînt acor
date trimestrial, prin tragere la 
sorți. La ultima tragere la 
sorti a acestor librete de eco
nomii. care a avut loc recent, 
cîștigurile atribuite au avut 
valori de 45 000 lei, 35 000 lei, 
20 000 lei și 15 000?lei.

în afara cîștigurilor în bani, 
un alt avantaj specific acestui 
libret de economii constă în 
faptul că titularii cîștigători la 
tragerile la sorti, care doresc 
să-si construiască locuințe pro
prietate personală cu sprijinul 
statului, beneficiază si de drep
tul de a depune opțiuni, pentru 
oricare cartier sau tip de bloc, 
indiferent de data înscrierii.

Avantajelor specifice mențio
nate. Ii se adaugă avantajele ge
nerale ale păstrării banilor la 
C.E.C., de care beneficiază toți 
depunătorii, indiferent de in
strumentul de economisire ce 
care îl utilizează: garantarea 
de către stat a sumelor depuse, 
acestea putînd fi orîcînd res
tituite ; păstrarea strictă a se
cretului privind numele depu
nătorilor și operațiunile efec
tuate ; scutirea de. taxe si im
pozite a depunerilor, cîstiguri- 
lor etc.

@ TERMENELE TREC, DEFICIENTELE9

Cîteva scrisori din Capitală aduc 
din nou în discuție o parte din a- 
celeași vechi metehne ale construc
torilor de locuințe.

„Blocul în care locuim a fost dat 
în folosință încă din luna ianuarie 
1966 — ne scrie S. Chirimbu, pre
ședintele asociației de locatari ai 
blocului 64 din str. Ghirlandei nr. 1, 
cartierul Militari. Cu toate acestea, 
nici pînă acum nu am reușit să-i 
determinăm pe cei ce l-au construit 
(I.C.M. 5) să-și ridice rămășițele îm
prăștiate peste tot; Mai mult, cons
tructorii au lăsat neterminată și 
aleea de acces la bloc. Nu este 
însă singura anomalie lăsată loca
tarilor drept amintire. în spatele 
blocului a fost amplasată. în ciuda 
protestelor noastre, o platformă de 
gunoi. Le-am arătat celor ce au ve
nit să o construiască acolo că plat
forma respectivă va fi inaccesibilă. 
Ne-au recomandat să deschidem 
ușile din spatele blocului, pentru că 
„tocmai pentru aceasta au fost fă
cute ele|‘. Le-am demonstrat că a- 
ceste uși nu se deschid, deoarece 
în spatele lor au fost nîontate ta
blourile instalației electrice de la 
fiecare scară. Au văzut, dar plat
forma tot acolo au construit-o, pen
tru că... așa prevedea proiectul !

O altă sesizare, primită din partea 
locatarilor din blocul H4 Titan, se 
referă la maniera în care înțelege 
constructorul să repare deficientele 
lăsat? în urma sa. S-au deplasat 
mai multe comisii la fața locului, 
au inventariat lucrările prost exe
cutate (căzi de la băi sparte, chiu
vete crăpate, pereți nefinisați, vop- 
sitorie superficială, broaște și clanțe 
la uși defecte, instalații incomplete 
ș.a.m.d.), au stabilit termenele re
medierilor. „Se apropie însă anul 
de cînd s-au făcut constatările, dar 
I.C.M.-2 nici nu 
remedierile" — 
soare.

„Nu sînt greu de întrevăzut 
secințele pe care le poate avea a- 
ceastă practică — observă în această 
ordine de idei locatarul Enache 
Iordache din str. Plutonier Nedelcu 
Ion nr. 4, Bloc C 15, ap. 72. M-am 
mutat într-un apartament nou, dar 
încă din primele zile ploaia a și 
reușit să treacă prin tavan. în acest 
timp mi-a degradat mobila. Mi s-a 
spus că reparațiile se vor face după 
un an de zile, dacă se vor face și 
atunci. Deci, în loc să se facă re
medierile Imediat, se așteaptă ca 
blocul să se degradeze și mai mujt. 
Nu contează nici paguba adusă sta
tului. nici . cea adusă cetă
țeanului".

O situație similară .este semna
lată și de Gheorghe Aldea din str. 
Cozla nr. 3, ap. 88. „La mutarea 
mea în apartament, adică acum 
un an și ceva — ne scrie el — 
am constatat că: 1) parchetul a 
fost montat cum s-a nimerit : 2) 
balconul este fără geam despărțitor; 
3) subsolul blocului este literalmente 
inundat, periclitînd fundația. Am 
umblat peste tot pentru a determi
na pe cei în drept să ia măsurile ne
cesare, dar degeaba. Către sfîrșitul 
anului trecut am semnalat deficien
țele și Direcției generale de cons
trucții și montaj din cadrul Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești. Mi s-a răspuns printr-o adresă 
că, pînă la finele anului, vor fi re
parate defecțiunile de la părțile ex
terioare ale imobilului, iar cele din 
apartamente, pînă la sfîrșitul tri
mestrului I 1969. Ei, bine, pînă acum 
nu a fost executată nici, o lucrare. 
Oare nu tocmai lipsa de fermitate 
din partea forurilor tutelare consti
tuie una dintre cauzele care contri
buie la perpetuarea multora dintre 
deficiențele existente pe șantierele 
de construcții?". Este o între 
asupra căreia ar trebui să rțX.wc- 
teze si Comitetul Executiv al’ Con
siliului popular 
București.

Constantin MORARU

ment, datorat, de multe ori, hazar
dului, ei își petrec, aici, volens no
lens, odihna...

In cazul specializării acestei sta
țiuni ca bază de tratament, trierea 
pacienților s-ar putea face la Amara, 
unde bolnavii ar veni direct la re
comandarea unui medic specialist. 
Sub egida unui singur beneficiar, și 
serviciile gospodărești ar putea func
ționa mai bine ; forurile locale dis
cută de ani de zile dacă de aceste 
servicii trebuie să se ocupe sau nu o 
întreprindere balneară ale cărei be
neficii sînt minime ; poate că un ad
ministrator de spital cu practică în

la fața locului, n-au ajuns încă la o 
concluzie cu privire la viitorul băi
lor de aci. Chiar și întreprinderea 
balneo-climatică Galați, care s-a ocu
pat de stațiunea Lacu’ Sărat în anii 
trecuți, n-a făcut mai nimic' pentru 
punerea la punct a băilor, deși în 
1968 au trecut pe aici circa 8 000 de 
pacienți (din cei înregistrați de ca
binetul medical). Pavilioanele, con
struite la sfîrșitul secolului tre
cut, au aspectul unor adevărate 
monumente și nimic mai mult. Există 
un plan de modernizare a Lacului 
Sărat, dar acțiunea a început cu con
strucția, Ia intrarea în stațiune, a 
unei impozante fîntînl arteziene (de-

,vine

Pentru a-mi 
mutatia in cartierul 
Titan, am avut nevo
ie de o dovadă de la 
I.A.L. din care să re
iasă că am plătit chi
ria la zi, iar vechea 
locuință (unde am 
stat împreună cu pă
rinții mei. care sînt 
titularii ' contractului 
■de ‘ ''închiriere), rămî- 
ne în stare bună de 
folosință. Am solicitat 
acum cîtva timp în 
urmă această adeve
rință de la I.A.L. — 
sector 2. Centrul nr. 
1. Dar mi s-a spus că 
adeverința nu mi-o 
poate emite decit șe
ful centrului. După 
două ore de aștepta
re. am fost invitat să 
vin a doua zi. Și așa.

timp 
tot umblat pe la a- 
cest centru, zadarnic. 
De-abia dună multe ........
insistente mi s-a co- (funcționarii), 
municat că trebuie să 
vină un tehnician la 
fata locului să Vadă 
locuința. Am obiectat 
imediat, arătînd că a- . 
cest lucru nu 'măi are 
nici 'un -. rost din mo
ment ce în casă ră- 
mîneau în continuare 
părinții mei. Degeaba 
însă. Mi s-a spus că 
așa se procedează în 
asemenea situații. In 
cele din urmă, am 
reușit să-l întîlnesc 
pe șeful centrului nr.
1 si să intru în pose
sia adeverinței. Ceea 
ce m-a surprins insă, 
in

acest domeniu ar putea face mai 
mult, cu cheltuieli mai mici.

în stațiunea Lacu’ Sărat, situată la 
cîțiva kilometri de Brăila, lucrurile 
stau altfel. Dată fiind capacitatea de 
cazare relativ redusă a stațiunii, aici 
nu există un serviciu medical-bal- 
near : un singur medic, detașat pen
tru sezonul de vară, acordă consul
tații pacienților. Sînt zile în care prin 
acest cabinet se perindă cîte 60—70 
de pacienți. în schimb, sînt o serie 
de stațiuni cu profil mixt (terapeu
tic și de agrement), ale căror ser
vicii medicale acordă un număr de 
consultații de zece ori mai mic ! 
Lacu’ Sărat este gospodărit (e un 
fel de a spune 1) de întreprinderile 
comunale Brăila. Cum agenda preo
cupărilor acestei instituții cuprinde 
un larg evantai de probleme cetă
țenești, Lacu* Sărat a trecut pe un 
plan cu totul secundar. însuși direc
torul stațiunii, Dionisie Dragomir, 
recunoaște starea precară în care se 
află această bază terapeutică și de 
agrement. Mai curios este faptul că și 
alți factori interesați — Ministerul 
Sănătății, Comitetul de Stat al Geo
logiei, Oficiul Național de Turism, 
Institutul de balneologie — deși au 
efectuat, an de an, cercetări și studii

sigur, necesară ca decor), al cărei 
cost se ridică la cîteva sute de mii 
de lei, în timp ce ștrandul termal, 
utilizat de turiști ca loc de agrement, 
așteaptă să fie luat în seamă de luni 
de zile de gospodarii Brăilei.

De „maladii" similare suferă, în 
întreaga țară, un procent de 30 la 
sută din așa-numitele stațiuni „de 
interes local", aflate într-o postură 
de adevărate cenușărese ale balneo
logiei și agrementului, între care 
Dorna-Cîndreni, Balta Albă/ Balva- 
nyos, Vata. Geoagiu, Bazna, Bucium- 
Nicolina etc.

Facem un nou popas, de astă dată 
la Băile Felix și 1 Mai, situate în 
Valea șimlăului, lîngă Oradea ; fac
torul de cură îl reprezintă aici apele 
termale cu debite foarte mari, care 
izvorăsc la o temperatură de 42—46° 
Celsius. Băile Felix s-au transformat 
într-un adevărat șantier : capacitatea 
de cazare a stațiunii va crește în 
1970 cu 1250 de locuri, grație noilor 
hoteluri și pavilioane aflate în con
strucție. Dar una e șantierul și alta 
e organizarea interioară a stațiunii 
care, și aici, lasă de dorit, deși între 
serviciul medical-balnear și între
prinderea balneo-climatică există 
raporturi de deplină armonie. Ca și

la Amara, necazul cel mare „vine 
din afară", și anume de la trimite
rile nejustificate sau contraindicate 
ale unor bolnavi în stațiune. Cele 
două stațiuni se bucură de bunul 
renume de a fi unice prin remediile 
oferite pacienților ; profilul lor este 
clar precizat; nu există nici un 
dubiu, de pildă, în privința bogate
lor resurse terapeutice d^ Ia Felix, 
totuși stațiunea nu funcționează din 
plin datorită simplilor vilegiaturiști, 
al căror număr se menține mereu 
ridicat. Discutînd despre această 
situație cu doctorul Florea Atanasiu, 
medic primar în Serviciul medical- 
balnear, acesta opina. în ce privește 
Băile Felix, pentru un regim sana- 
torial, care ar dubla realmente capa
citatea de tratament. Se mai semna
lează că întreprinderea economică 
din localitate se ocupă cu puțin zei 
și de o seamă de treburi gospodă
rești, îndeosebi igiena fiind absentă 
în acele compartimente unde pre
zența ei s-ar impune cel mai mult; 
blocul alimentar (carmangeria, bucă
tăriile, sala de mese etc.) al cantinei 
se prezintă sub orice critică. E 
adevărat că stațiunea e în momentul 
de față un imens șantier ; faptul nu 
justifică însă cu nimic abaterile de 
la normele de igienă, mai ales că 
zona respectivă nu a fost afectată de 
construcțiile în curs de realizare. 
Adevărul este că, datorită dependen
ței de mai mulți factori (o seamă de 
stațiuni se află în grija și adminis
trarea unor organisme ca O.N.T. 
Uniunea Generală a Sindicatelor, Mi
nisterul Muncii, C.P.A.L., Ministerul 
Sănătății,' Uniunea Asociațiilor Stu
dențești etc.), coordonarea treburilor 
economice și gospodărești nu se face 
în cele mai corespunzătoare condiții.

Statul investește, în continuare, 
fonduri însemnate în stațiunile bal- 
neo-climaterice, urmărindu-se valo
rificarea cît mai din plin a poten
țialului lor terapeutic, în avantajul 
unui număr cît mai mare de oameni 
ai muncii. Se dovedește însă — cum 
a reieșit și din exemplele expuse de 
noi — că în cheltuirea acestor fon
duri nu a prezidat întotdeauna sim
țul practic, gospodăresc, ideea obți
nerii unei eficiente maxime din punct 
de vedere al sănătății oamenilor 
muncii. în plus, continuă o veche 
dispută pe tema organizării interne 
a valorosului potențial terapeutic de 
care dispunem, stațiunile socotite 
prin excelență baze de tratament 
fiind puse, într-o anumită măsură, 
sub obrocul unor îngrădiri comercia
le. Din spusele interlocutorilor noștri 
s-a conturat, între altele, utilitatea 
unei reuniuni a factorilor interesați, 
cu scopul de a dezbate și hotărî 
asupra celor mai bune soluții privind 
traducerea în fapt a unuia din dezi
deratele îmbunătățirii asistenței me
dicale în balneologie șî anume ; va
lorificarea în cele mai bune condiții 
a bogatelor resurse terapeutice și cli
materice naționale.

George CU1BUJ
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Deși chestiunea care m-a deter
minat să scriu aceste rînduri mă 
privește direct pe mine, sînt sigur 
că ea prezintă interes pentru mulți 
locuitori din mediul rural, posesori 
ai diferitelor articole electrotehnice 
de uz casnic, procurate din comerț. 
Am cumpărat nu de mult de 
la magazinul cooperativei de con
sum din comună un frigider 
„Fram“. Numai după cîteva zile de 
la'cumpărare, frigiderul s-a defec
tat. Adresîndu-mă în această si
tuație magazinului de la care l-am 
cumpărat, am fost îndrumat să iau 
legătura cu atelierul de specialitate 
din str. Avrig al cooperativei meș
teșugărești „Metalo-casnica" din 
București, indicat în certificatul de 
garanție pentru remedierea defec
țiunii. Aici însă am aflat cu sur
prindere că indicația prevăzută în 
certificatul de garanție nu mai este 
valabilă : frigiderele defecte ale 
posesorilor domiciliațî în comunele 
și satele județului Ilfov le repară 
cooperativa meșteșugărească Buciu- 
meni-Buftea. Am pornit într-acolo, 
dar pînă la urmă m-am întors a- 
casă doar cu promisiunea tov. Ursu, 
șeful serviciului producție al coo
perativei respective, că va trimite 
a doua zi un tehnician să vadă fri
giderul. N-a venit nimeni. Am in
tervenit apoi prin 7 convorbiri te
lefonice, dar tot fără rezultat. M-am 
adresat din nou cooperativei
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centru : 
și ei 

Se mai 
cunosc 
regu- 
urma 

a fost

întîmplă. 
așa de 
lamentul. 
urmei, treaba .. .
rezolvată". Este ade
vărat. ■; dar cil cită 
trudăt zeci de drumuri 
bătute pe la I.A.L.. 
zeci de ore irositeJDe 
ce trebuie să tHy. 
tească cetățeanul 
asemenea tribut .pen
tru rezolvarea unor 
chestiuni atit de sim
ple ?

PĂGUBEȘTE
5

consum din comună ale cărei inter
venții. cel puțin pînă acum, s-au 
dovedit a fi la fel de zadarnice. 
Cooperativa din Buciumeni-Buftea 
cică ar avea un singur lucrător ca
re execută reparații de frigidere și, 
în plus, nu dispune nici de mijloace 
de transport pentru deplasarea a- 
cestuia la domiciliul șolicitanților. 
Aceasta înseamnă că. de fapt, ga
ranția aparatelor electro-casnice 
din comunele si satele județului nu 
este... garantată ! Este un lu
cru cu totul anormal. După cum 
tot anormal mi se pare și faptul 
că locuitorii din toate satele și co
munele județului, indiferent de po
ziția și distanțele ce le despart de 
comuna Buciumeni, trebuie să a- 
peleze doar Ia serviciile acestei 
cooperative. Comuna mea, de exem
plu, se află la 40 km depărtare de 
București, pe șoseaua care duce t 
spre Alexandria, în timp ce comu
na Buciumeni este situată spre o 
altă extremitate a județului. N-ar 
fi mai avantajos ca asemenea re
parații incluse în cadrul termenu
lui de garanție să fie executate de 
unitatea cea mai apropiată de do
miciliul solicitantului ? Atunci de 
ce nu se iau măsurile corespun
zătoare pe filiera rețelei de 
dispune în prezent cooperația 
teșugărească ?

care 
meș-

Iile ILIESCU
comuna Ghimpați, județul llfov

Premii în apartamente
Tragerea LOTO din 20 mai 

oferă șansa obținerii ca premii 
a unor apartamente cu trei ca
mere (confort gradul I) și di
ferența în numerar pînă la 
125 000 de Iei, și cu două ca
mere (același grad de confort) 
cu diferența în numerar pînă la 
100 000 de lei. Asemenea apar
tamente se atribuie în număr 
nelimitat.

Apartamentele obținute ca 
premii se vor acorda în locali
tățile unde domiciliază sau lu
crează cîștigătorii, la alegerea a- 
cestora. în cazul în care cineva 
obține ca premiu un apartament 
și domiciliază sau lucrează în- 
tT-o localitate în care nu se con
struiesc locuințe proprietate per-

sonală va primi contravaloarea 
premiului obținut: 125 000 lei 
pentru apartamentul cu trei ca
mere și, respectiv, 100 000 de lei 
pentru cel cu două camere. A- 
celeași sume le vor primi și 
cîștigătorii care mai au încă o 
locuință proprietate personală sau 
renunță la cel cîștigat. Partici
pantul care cîștigă mai multe a- 
partamente la tragere va primi 
un singur apartament, pentru 
celălalt va primi premiul în nu
merar. La această tragere se pot 
obține și diverse alte premii în 
numerar. Se vor atribui premii 
și pentru două numere câștigă
toare. Biletele de participare se 
pot procura pînă la 19 mai a. c.
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în cadrul complexu-

planul inițial fiind re- 
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urmă' producția marfă
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pagina economica
CÎND LA STABILIREA

■' ta Incidența întreprindere-for de 
«resort, o sarcină fundamentală a 
ambelor părți constă în dimensiona
rea riguroasă a cifrelor de plan, can
titativ, calitativ, pe sortimente și din 
punct de vedere financiar, în asigu
rarea optimă a condițiilor tehnico- 
materiale și organizatorice necesare 
realizării prevederilor stabilite. In 
acest sens, atribuțiile sînt bine cu
noscute. Pe de o parte, experiența 
dobîndită de colectivele întreprinde
rilor industriale, maturitatea lor e- 
conomică, atribuțiile sporite ce le au 
comitetele de direcție — sînt tot atî- 
tea premise care asigură rezolvarea 
cu succes a unei serii întregi de pro
bleme principale. în activitatea aces
tora pentru îndeplinirea exemplară a 
planului. Pe de altă parte, în aceste 
condiții, funcția forului de resort — 
cunoscînd realitatea din întreprinderi 
81 asigurînd armonizarea posibilități
lor acestora cu cerințele economiei.— 
de a stabili și defalca pe unitățile 
subordonate cifre de plan mobiliza
toare și de a crea cadrul propice pen
tru realizarea lor capătă o deosebită 
importanță.

Cum ie explică atunci cazurile în 
care se ignorează necesitatea conlu
crării judicioase între unele ministere 
și unitățile subordonate, de unde 
pornesc neajunsurile în acest do
meniu, care culminează, mai întot- 
deâ. a, cu neîndeplinirea cifrelor de 
plan Pentru a explica acest proces 
semnificativ pentru relația întreprin- 
dere-fir de resort, să încercăm o ra
diografie a colaborării dintre uzina 
„înfrățirea" din Oradea și Direcția 
(generală de mașini-unelte din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

1 Am pornit de la faptul că, la a- 
’ a

1 fi obținute în primul trimestru nu 
jiu fost realizate integral, diferența 
în minus fiind de aproape 500 000 
lei. Poate că această restanță nu

1 ne-ar fi atras în mod deosebit aten- 
I -ția — în condițiile în care ceilalți 
; indicatori de plan se îndeplinesc — 

dacă activitatea financiară defectuoa
să a întreprinderii nu ar fi continuat 
și în aprilie, planul la beneficii fiind 
realizat doar în proporție de 94,9 la 
Sută. Așadar, nu este vorba de un 
accident, ci de o deficiență de adîn- 
cimiț, care persistă, Care sînt, deci, 
c?r zele ei, ce părere au conducerea 
Im „aprinderii și forul de resort 7

Ing. Constantin Ionescu, directorul 
uzinei „înfrățirea" : „Sarcina de eco
nomii este peste puterile noastre. 
Forul de resort, atunci cînd ne-a re
partizat-o, nu a ținut seama 
propunerile făcute de noi, dar 
nu ne-a ajutat să fundamentăm 
list cifra comunicată".

Ing. Horațiu Maican, director

și din cauza neprevederii lor. O do
vadă 7 La 10 august anul trecut, uzi
na a primit o nouă mașină de recti
ficat roți dințate, dar au consumat 
pentru ea pietrele din stoc și abia 
la 10 noiembrie au cerut să li se li
vreze altele, pentru noua mașină.

— Dar cum stau lucrurile în pri
vința creșterii normativului de mij
loace circulante aferentă măririi pro
ducției în acest an 7

— Noi am anunțat întreprinderea 
că va întîrzia virarea fondurilor res
pective — ne-a amînat și pe noi Mi
nisterul Finanțelor — și, după cum- 
prevede legiuitorul, ea putea obține 
credite pe plan local în contul aces
tei creșteri. De altfel, a și primit 3,5 
milioane lei, cu dobîndă normală. 
Mai adaug că din cele 5 400 000 lei 
imobilizate în stoc supranormativ 
de materii și materiale, producție 
neterminată, produse finite, aflate în 
întreprindere la începutul anului, la

obține volumul de

Animale sub
,£,adăp©stțJ nepăsării la vreme

Ing. Horațiu Maican, director eco
nomic în direcția generală amintită : 
E drept, sarcina de economii a 
fost extrem de mobilizatoare 
(27 000 000 lei economii în plus), 
așa am primit-o și noi de la 
C.S.P. S-a considerat că putem mai 
mult. Și, ca s-o realizăm, am defal
cat-o pe întreprinderi. Cu toate aces
tea, însă, „înfrățirea" avea posibili
tăți să-și îndeplinească integral pla
nul și la acest indicator. _

Așadar, un diferendum de păreri. 
Ce-ar putea ascunde el 7 Mai întîi, 
aproximația cu care forul de resort 
a repartizat uzinei orădene și altora 
din sector 
Bau poate 
rii, care 
să ducă o viață financiară ușoară. Și 
nu este exclusă o interferență a 
acestor aspecte. Cert este, însă, că 
discutînd cu directorul uzinei despre 
modul în care' colaborează cu forul 
tutelar pentru înlăturarea lipsurilor 
ți recuperarea restanțelor, dînsul 

, ne-a spus din capul locului că nu 
, există nici un fel de conlucrare în 
i acest sens. Dar, să-i dăm mai de- 
j parte cuvîntul directorului de la „In- 
! frățirea" Oradea.
) — Nu ni s-au creat toate con-

'dițiile pentru realizarea sarcinilor de 
, plan. La noi, o mare problemă o 

constituie pietrele de polizor. Nu le 
avem în cantitate suficientă. Din 
ceastă cauză, decade și chiar luni-de 
zile, unele mașini de precizie ridl- 

I cată stau, deși au un rol deloc ne- 
, glijabil în fluxul procesului tehno

logic și au fost aduse cu bani grei 
din import. De pildă, mașinile de 
rectificat roți dințate elvețiene, ma
șini moderne, strict necesare. Fiecare 
în parte costă peste 1,2 milioane lei. 
Iar pietrele de polizor, care sînt ne
cesare funcționării lor costă... 148 lei.

Ne-am notat și noi ce consecințe 
au aceste stagnări asupra producției 
uzinei. O ritmicitate slabă, muncă în 
„asalt" care duce la rebuturi, dobînzi 
pentru credite restante. Toate aces
tea diminuează economiile. De ase
menea, ni s-a relatat că întreprinde- 

' rea nu ar fi avut asigurată din timp, 
1 de către forul tutelar, creșterea nor

mativului de mijloace circulante. Ar 
fi trebuit să primească, cel tîrziu la 
începutul trimestrului I, peste 3,5 mi
lioane lei, dar pe 12 martie de-abia 
primise mai puțin de jumătate din 
sumă. Desigur, ne spunea directorul, 
că și acest fapt a afectat situația fi
nanciară a uzinei.’

Ne-am notat și părerea inginerului 
Horațiu Maican. Iată punctul lui 
de vedere:

— In ce privește chestiunea pie
trelor de polizor, nu sîntem noi de 
vină. Le-am -comandat întreprinderii

■ de comerț exterior „Mineral import
export", încă din iunie 1968, pentru 

, ca aceasta să ne comunice, în apri
lie 1969, că se va... contracta produ
sul solicitat. Explicabilă sau nu, a- 
ceastă încetineală a unității de co
merț exterior de a răspunde cerințe
lor noastre nu poate să nu influen
țeze aprovizionarea uzinelor din sub
ordine. Am livrat, totuși, întreprin
derii din Oradea pietre de polizoi 
de la alte unități ale noastre, unde 

( acestea erau mai puțin necesare.
Acum trebuie să așteptăm. Dar nu 

; este mai puțin adevărat că întreprin
derea nu privește cu simț gospodă- 

i resc aprovizionarea sa la acest capi- 
i fol. Au rămas fără pietre de polizor

1 
l 

f

sfîrșitul trimestrului I mai existau 
la acest capitol doar 1 1 400 000 lei. 
Deci unitatea a consumat destul din 
ele. Toate acestea anulează, cred, in
fluența asupra economiilor, a dobîn- 
zilor la credite restante generate din 
„vina" forului de resort, cum încear
că să justifice uzina.

— Atunci, cum credeți că se ex
plică neajunsurile de ordin-financiar 
care se fac simțite în întreprindere 7

— Din vina lor. Ca o dovadă că 
tovarășii de aici nu posedă un simț 
financiar rațional ' este faptul că, 
o dată cu primirea fondurilor pen
tru creșterile de normativ, au sporit 
din "nou stocurile fără mișcare : la 5 
mai — 2 603 000 lei. Pot să-mi spri
jin afirmația și cu faptul că,, la a-, 
ceastă uzină orădeană, viteza de ro
tație a mijloacelor circulante este 
mai mică decît la alte întreprinderi, 
comparabile ca producție, dar cu con
diții mai dificile de lucru. Astfel, 
dacă la „înfrățirea", care fabrică 11 
sortimente și are posibilitatea să-și 
realizeze din plin o aprovizionare 
tehnico-materială judicioasă, fondu
rile circulante se rotesc cu o viteză 
de 3,15 rotații pe an, la Uzina me
canică din Roman, care produce 
anual 60 de tipodimensiuni în serii 
mici, această viteză este de 3,94, la 
„Balanța" Sibiu de 3,45, iar la 
Uzina de mecanică fină din Bucu
rești, cu dificultăți mari de aprovi
zionare, de 4,19 rotații pe an.

— Ați amintit înainte că „înfrăți
rea", chiar în condițiile create, și-ar 
fi putut îndeplini planul de econo
mii. Contraargumentele dv., opuse 
inginerului Constantin Ionescu,' sînt 
singurele 7 Sau mai aveți și altele 7

— Nu sînt deloc singurele. Uzina 
a avut rezerve pe care ar fi putut să 
le folosească pentru a-și realiza eco
nomiile planificate. Dar nu le-a fo
losit. S-a hotărît, însă, într-o ședință 
de colegiu a ministerului că planul 
pe primul trimestru trebuie reali
zat la toți indicatorii. In concluzie, 
atunci cînd ing. Constantin Ionescu 
a fost pe la noi, la minister, și a

spus că nu poate 
economii planificat, noi l-am redus 
planul și am trecut sarcina respec
tivă în contul trimestrului IV. Și a- 
ceasta. în două rînduri: o dată cu 
1,5 milioane lei, iar a doua oară 
cu 0,5 milioane lei, cu toate că uzina 
ceruse a doua oară doar o dimi
nuare de 400 000 lei. Dacă tovarășii 
din uzină ar fi cunoscut mai exact 
situația pierderilor, cît nu se poate 
realiza la economii, le-am fi redus 
planul cu cît ar fi cerut. Așa că 
este vina lor ; noi am vrut să-i a- 
jutăm.

— Ați spus că ați transferat în 
două rînduri volumul de^ economii 
redus în trimestrul IV. Există con
diții ca, în ultimele 3 luni ale anu
lui, acestea să fie realizate în uzină 7

— Nu-mi pot 
cine știe ce se . _
atunci. Există mal ales posibilitatea 
să apelăm la fondurile de rezervă 
ale ministerului. La sfîrșitul anului 
ne vom descurca noi.

Ce se desprinde 7 Este clar că, 
conducerea întreprinderii orădene are 
tendința să arunce aproape toate 
cauzele neîndeplinirii cifrei planifi
cate la economii pe umerii forului 
de resort, care i-ar fi cerut econo
mii prea mari, fără să le fundamen
teze, care nu i-a creat condiții etc., 
etc... După cum s-a văzut, aceste 
justificări au fost combătute de di
recția generală. La „înfrățirea" din 
Oradea, văicăreala a devenit un fapt 
obișnuit. De ani de zile, umblă cu 
„căciula în mînă" să 1 se reducă sar
cinile de plan, pentru a putea atinge 
la sfîrșitul anului... depășiri sub
stanțiale. Numai în anul trecut, 
de pildă, 
dus la 
pînă la 
planificată a fost depășită cu peste 
7 milioane lei. Și aceasta, în timp 
ce la o producție marfă considera
bil mai mare, „Strungul" Arad și 
Fabrica de mașini-unelte și agregate 
din Capitală — cărora nu li s-a redus 
planul — au obținut depășiri de 
circa un milion lei, iar uzinele „Uni
rea" din Cluj au realizat planul Ia 
producția marfă în proporție de 100 
la sută. Sînt ușor de înțeles:, „jocuri’ 
uzinei’din Oradea, precum și mobl-i’;
Iul lui: obținerea unor premii, fără 
prea mult efort. Pe bună dreptate, 
celelalte uzine enumerate sînt... in
vidioase de trecerea pe care „în
frățirea" o are la forul de resort

Cit privește procedeul forului tu
telar, acesta este cu totul de neîn
țeles. El întreține un climat de pro
vizorate dăunătoare în fundamenta
rea planului la un indicator impor
tant. Legal sau nu, avem de-a face 
cu fuga în fața efortului stăruitor 
pentru a răspunde unor cerințe ale 
economiei naționale, cu un cras 
arbitrariu în manevrarea cifrelor 
de plan, cu un refuz de a a- 
corda unei întreprinderi sprijin și în
drumare exigentă, la momentul opor
tun. De unde această „mică 
înțelegere" în realizarea unor 
sarcini economice stabilite prin 
planul de stat 7 Cine dă drep
tul forului de resort amintit să 
admită tergiversarea unor neajun
suri în îndeplinirea planului și să 
le mențină în suspensie pînă în tri
mestrul IV 7 Iată întrebări la care 
ar fi binevenit un răspuns clar din 
partea conducerii ministerului, pen
tru a se curma asemenea practici în 
relațiile for de resort-întreprindere.

P. DANESCU

nerale ale salariaților. Organele și 
organizațiile de partid au desfășurat 
în acest scop o intensă muncă orga
nizatorică și politică. Membrii birou
lui și comitetului județean de partid, 
activiștii comisiei economice au fosi 
prezenți sistematic în fabrici și uzi
ne, ajutînd organizațiile de partid, 
comitetele de direcție să depășească 
situațiile critice, greutățile surve
nite în producție într-un moment sau 
altul. Cînd la uzina de utilaj pe
trolier „1 Mai" Ploiești au apărut, 
în primele luni ale anului, dificul
tăți în producție generate de cauze 
organizatorice interne, dar și de în
târzierea asigurării unor materiale 
și subansamble din cooperare, mem
brii biroului județean de partid au 
intervenit prompt la fața locului, so- 
licitînd în același timp sprijinul mi
nisterului de resort și al altor orga
ne economice centrale, atunci cînd 
dificultățile depășeau posibilitățile 
locale de rezolvare. Comitetele de di
recție de la Rafinăria Brazi, Com
binatul petrochimic, Fabrica de gea
muri Scăieni și din alte întreprin
deri au fost ajutate, în mod diferen
țiat, să aplice consecvent măsu
rile menite să asigure atingerea 
parametrilor proiectați la noile in
stalații și capacități intrate în func
țiune'. S-au dovedit eficace, totodată, 
analizele decadale și lunare asupra 
mersului îndeplinirii planului și a 
angajamentelor, făcute în ședințe de 
secretariat și, uneori, ale biroului 
comitetului județean de partid. Pe 
baza cunoașterii situației din unități, 
a întreprinderilor care consemnau 
rămîneri în urmă în îndeplinirea 
planului, s-au putut lua cu operativi
tate măsuri în vederea soluționării 
problemelor dificile și înlăturării 
neajunsurilor temporare.

Prezentînd aceste cîteva realizări 
și aspecte semnificative ale muncii 
pentru îndeplinirea planului și a an
gajamentelor, ar fi nefiresc să se în
țeleagă că în fabricile și uzinele pra
hovene totul merge strună, că nu 
există încă într-un domeniu sau al
tul, în anumite compartimente ale 
producției, rezerve ce așteaptă să fie 
identificate și fructificate în scopul 
creșterii, în continuare, a eficienței 
activității economice. Aceasta a fost, 
de altfel, și concluzia ce «-a desprins

începerea oricăror lu
crări de amploare, în care 
sînt investite însemnate 
fonduri bănești și materia
le ale statului, sînt preceda
te de un studiu minuțios, 
fundamentat tehnic și eco
nomic, care să garanteze 
realizarea obiectivelor pro
puse nu numai sub aspec
tul termenelor de dare în 
exploatare, dar șl sub cel 
al bunei funcționări, al 
calității, al eficienței. Aces
te considerente au fost, în 
mare măsură, ignorate 
Complexul zootehnic 
creștere a vacilor din 
treprinderea agricolă 
stat Sf. Gheorghe, 
dețul Covasna. In acti
vitatea acestei 
continuă să se 
feste serioase
Anul trecut, planul la e- 
fectivele de animale nu 
s-a realizat cu 567 de vaci 
și 841 capete tineret taurin. 
Pe de altă parte, mortalita
tea la animale tinere este 
ridicată.

O bună parte dintre cau
zele care au generat aceas
tă situație își găsesc expli
cația în modul defectuos 
în care s-au desfășurat lu
crările de proiectare șl de 
construcție. Complexul

trebuia să fie dat în ex
ploatare cu jumătate din 
capacitate în decembrie 
1966, iar în întregime — la 
31 septembrie 1967. Din 
cauza neasigurării docu
mentației la termenele sta
bilite, a schimbării unor 
soluții tehnice, intervenite 
pe parcurs, ca și a ritmu
lui nesatisfăcător în care

noiembrie 1968.
(Urmare din pag. I)

abia 
Cele 
sosite încă din vară, multe 
într-un stadiu de gestație 
avansat, au fost ținute vre
me îndelungată, Bub cerul 
liber, fapt care a avut o 
influentă negativă asupra 
stării lor fiziologice. Ne- 
avînd certitudinea termi
nării complexului la o a-

în
peste 800 de junlnci

LA COMPLEXUL ZOOTEHNIC 
DIN SF. GHEORGHE

și-a desfășurat activitatea 
constructorul — Trustul 5 
Brașov — lucrările au ră
mas mult în urmă. In sep
tembrie 1967 au fost termi
nate abia 4 dintre -cele 11 
grajduri. Dar șl acestea 
n-au putut fi recepționate 
din cauza execuției neco
respunzătoare. în aceste 
condiții, junincile pregătite 
să populeze noul complex 
au fost îndreptate spre alte 
unități. Ritmul lent în care 
a continuat să lucreze con
structorul, a făcut ca graj
durile să poată fi populate

Standul pentru probarea podurilor rulante de la Uzinele 
mecanice din Timișoara

Foto : S. Cristian

din lucrările unei recente plenare a 
comitetului județean de partid, care 
a dezbătut cu exigență și maturitate 
problemele privitoare la ridicarea 
gradului de folosire a mașinilor șl 
utilajelor, precum și la mersul înde
plinirii sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe acest an. Plenara a 
elaborat un program concret de ac
țiune, stabilind sarcini pentru or
ganele și organizațiile de partid, pen
tru comitetele de direcție din unități, 
în așa fel ca să se asigure indici su
periori în utilizarea mijloacelor teh-

anumite rămmeri în urmă în reali
zarea planului de investiții și în 
respectarea termenelor de punere 
în funcțiune a unora dintre noile 
obiective productive.

.Acea importantă latură 
tații economice, analizată 
de plenară, privitoare la 
utilajelor și capacităților a 
minată detaliat, anterior, în 28 uzine 
și fabrici din județ, de colective de 
activiști ai comisiei economice și de 
alți specialiști. Semnificația aces
tei chestiuni lese și mai mult

o

numită dată, nici Trustul 
zonal I.A.S. Brașov nu s-a 
grăbit să asigure din timp 
întregul efectiv de juninci 
prevăzut pentru populare. 
Toate acestea au avut drept 
rezultat faptul că nu toate 
junincile livrate comple
xului îndeplineau condiții
le prevăzute. O parte din
tre acestea se aflau abia 
în primele luni de gestație, 
ceea ce a dus la nerealiza- 
rea planului de viței.

După cum ne-a declarat 
medicul veterinar Marin 
Popescu, era necesar ca, în 
momentul populării, com
plexul să dispună de ma
ternități și creșe de viței. 
Or, Departamentul între
prinderilor Agricole de 
Stat a ignorat oportunita
tea acestora, hotărînd asi
gurarea lor ulterioară prin 
amenajarea unora dintre 
vechile grajduri. Ca urma
re, vițeii nou-născuți au a- 
juns direct pe cimentul u- 
med și rece, fără așternut, 
într-un mediu viciat. Nu-i 
de mirare că multi dintre 
ei se îmbolnăveau, murind 
după cîteva zile.

Complexul nu dispune de 
un sistem eficient de eva
cuare a apelor provenite 
din ploi și zăpezi. Din a- 
ceastă cauză, mai ale» 
toamna și primăvara, o 
bună parte dintre căile de 
acces se transformă în 
bălți, neexistînd posibilita
tea evacuării' apel. Nein
spirat s-a doyedit proiec
tantul, mai ales în cazul si
lozurilor. la care o singură 
celulă are o capacitate de 
2 500 de tone. Umplerea a 
durat, în mlădie, o săptă- 
mînă, timp în care în siloz 
au pătruns ploaia și aerul. 
Toate acestea, ca și lipsa 
unor canale de evacuare a 
apei, au , dus la deprecierea 
nutrețului.

Totodată, multe din
tre neajunsurile și greută
țile existente au la bază șl 
lipsa inițiativei și a spiritu
lui gospodăresc al condu
cerii complexului. Deosebit 
de pregnant se manifestă a- 
ceste neajunsuri în dome
niul reproducției. Datele 
arată că, anul trecut, pro
centul de natalitate a 
de numai 65 la sută, 
sfîrșitul anului trecut, 
evidenta complexului 
gurau circa 220 de 
sterile.

„La conducerea I.A.S. se 
observă multă lipsă de in
teres și de inițiativă fată 
de bunul mers al comple
xului — ne-a declarat ing.

A. Huniade, directorul teh
nic al Trustului zonal Bra
șov. Nu se zbate să rezol
ve, prin propriile-i forțe, 
anumite probleme șl chiar 
cînd 1 se acordă ajutor nu-1 
folosește. în toamnă, trus
tul a repartizat I.A.S. Sf. 
Gheorghe 400 tone de po
rumb. Directorul întreprin
derii n-a vrut să ridice 
decît 200 de tone, deși dis
punea de capacități pentru 
depozitarea lui".

Lipsa spiritului gospodă
resc se manifestă șl în ce 
privește grija pentru păs
trarea furajelor. O bună 
parte din sfecla furajeră a 
înghețat, ca urmare a 
proastei depozitări, Iar 
cîteva vagoane de colete de 
sfeclă s-au transformat în 
gunoi. Un alt aspect al 
lipsei de spirit gospodăresc 
îl constituie modul cum 
se face distribuirea silozu
lui. Deși complexul dispu
ne de remorci ce permit ca 
silozul să fie distribuit 
direct în iesle, el se descar
că mal întîi pe intervale, 
de unde apoi este dus în 
iesle. Și aceasta pentru că 
nimeni nu se învredniceș
te să pună la punct remor
cile. In ce privește faptul 
că unele vaci nu dau 
lapte după fătare, sau 
că la altele perioada de 
lactație este scurtă, 
ceasta se datorește 
măsură și faptului 
sînt mulse la timp, 
ce unii îngrijitori 
adesea de la program. Din 
această cauză, zilnic se 
pierd sute de litri de lapte. 
Consiliul de administrație, 
organizația de partid s-au 
ocupat puțin de educarea 
îngrijitorilor. In general, a- 
portul 
tid la 
melor 
ridică 
lui. este aproape inexistent. 
Ce-i drept, comitetul de 
partid pe I.A.S. a analizat 

.■ de cîteva ori unele aspec
te din sectorul zootehnic, 
deci și disciplina în muncă. 
Au fost stabilite șl unele 
măsuri. Dar totul s-a oprit 
aici. Nu s-a urmărit 
carea Ipri

Neajunsurile care 
manifestat în activitatea 
complexului puteau fi li
chidate dacă Trustul zonal 
I.A.S. Brașov ar fi acordat 
un ajutor mai substanțial 
acestei unități. în ultimul 
timp, ca urmare a interven
ției hotărîte a comitetului 
județean de partid s-a fă
cut simțit într-o mal mare 
măsură acest sprijin. Intre 
altele, Departamentul I.A.S. 
a preconizat la Sf. Gheor
ghe o largă dezbatere pen
tru rezolvarea unor proble
me stringente, privind în
deosebi mecanizarea șl fu
rajarea care trebuie rezol
vate. învățămintele vor fi 
valabile și pentru alte com
plexe de același profil. Este 
un prilej bun pentru con
ducerea I.A.S. Sf. Gheorghe 
de a aplica cu toată răs
punderea măsurile de care 
depind înlăturarea defi
ciențelor semnalate, crește
rea producției de lapte și 
reducerea prețului de cost.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

cooperativelor agricole sprijiniți 
de mecanizatori au reușit să execu
te prima prașilă la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui pe sute de 
hectare și a doua prașilă la sfecla 
de zahăr. Concomitent, a fost pli
vită aproape jumătate din supra
fața cultivată cu grîu din toamnă 
și s-au aplicat tratamente de pre
venire a atacurilor de boli și dău
nători pe mari suprafețe. In jude
țul Covasna, datorită bunei organi
zări a muncii, a fost recuperată 
rămînerea în urmă a lucrărilor 
agricole, determinată de condițiile 
climatice și meteorologice nefavo
rabile. In prezent, eforturile sînt 
concentrate asupra lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

Cu prilejul raidului organizat în 
județele Arad și Constanța s-a 
constatat că, aproape peste tot, 
oamenii mundii din agricultură se 
străduiesc să facă la timp și de 
bună calitate lucrările de întreți
nere a culturilor. In întreprinderile 
agricole de stat din județul Arad, 
de exemplu, prima prașilă la sfecla 
de zahăr și cartofi timpurii s-a e- 
fectuat în proporție de 90 la sută. 
La unele unități, printre care cele 
din Pecica, Sagu, Lipova și Utvin, 
se execută acum prașila I la po
rumb. Tov. loan Coroiu, președin
tele Uniunii județene a cooperatl- 

‘ : de producție Arad, 
...... sublinieze că ploile și 

căldura din ultimele zile au favo
rizat răsărirea și dezvoltarea vi
guroasă a culturilor prășitoare, dar, 
în același timp, și a buruienilor. 
In aceste condiții, organele agrico
le au luat măsuri pentru mobili
zarea tuturor forțelor mecanice și 
manuale și prășitul florii-soarelui, 
cartofilor și porumbului. Măsurile 
luate s-au dovedit eficiente. Pînă 
în ziua de 12 mai, în cooperativele 
agricole din județ, prima prașilă la 
sfecla de zahăr șl la cartofii timpu
rii ■ a fost efectuată pe 80 la sută 
din suprafața insămînțată. De două 
zile a început și prășitul porumbu
lui Ia cooperativele agricole Și- 
mand, Zimand, Chelmac, Șiria, Sîn- 
tana, Olari, Chișineu-Criș și altele. 
In numeroase unități au fost mo
bilizați toți cooperatorii la execu
tarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Ing. Gh. Rusu, directo
rul I.M.A. Pecica, ne-a declarat că 
acolo unde porumbul este mic șl 

se folosește sapa 
acolo unde terenul nu 

permite prășitul se execută manual 
cu atelajele.

. I pe ogoarele județului Constan
ța se lucrează din plin la Intreți- 

Rezultate bune 
i care folo- 

_ . mecanice. La
I.A.S. Amzacea au fost grăpate 

cele 3 400 ha semănate cu 
>. Pe întreaga suprafață de 

1400 ha cu floarea-soarelui, ca și 
pe solele cu porumb s-au executat 
lucrări de combatere a dăunători
lor. De vreo două zile a început 
șl prașila mecanică la floarea-soa
relui, care s-a executat, pînă acum, 
pe 400 ha. La ferma Potîrnichea, 
din cadrul I.A.S. Agigea, se execu
ta luni combaterea dăunătorilor pe 
ultimele suprafețe cu porumb șl se 
încheia prașila mecanică pe toate 
cele 150 ha cu floarea-soarelui.

Consiliile de conducere din co
operativele agricole, sprijinite în
deaproape de uniunile cooperatiste, 
sînt chemate să organizeze temei
nic munca în actuala campanie de 
întreținere a culturilor, astfel ca 
prășitul și celelalte lucrări de se
zon să poată fi făcute la timp șl 
de cea mai bună calitate.

I
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velor agricole 
a ținut să su
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schimburi la 2,2 — lucru pe deplin 
posibil de realizat — s-ar putea crea 
o capacitate disponibilă de circa 
145 000 ore-mașină. ceea ce echiva
lează cu un spor de producție de 
piese de schimb în valoare de 7 mi
lioane lei. Insuficient utilizate sînt 
și mașinile-unelte din atelierele me
canice ale rafinăriilor Brazi și Plo
iești, întreprinderii de reparații 
capitale rafinării și întreprinderii de 
foraj Ploiești, Schelei Boldești.

Calea sigură de creștere a gradu
lui de utilizare a mașinilor șl lnsta-

EFORTURI SUSȚINUTE

PENTRU REALIZAREA PLANULUI

nice din industria județului, o înaltă 
eficientă economică a producției.

Analiza a pornit de la realitatea 
că sarcinile ce revin colectivelor 
de întreprinderi pe primul semestru 
și pe întregul an sînt mai mari și 
mai complexe decît cele de pînă 
acum, că unele unități industriale, cu 
tot sprijinul ce li s-a acordat, nu au 
reușit să se ridice la nivelul exigen
țelor planului pe 1969 și nu au rea
lizat integral toți indicatorii prevă- 
zuți. în perioada care a trecut de la 
începutul anului, spre exemplu, șase 
întreprinderi industriale (printre care 
uzina „Neptun“-Cîmpina, Fabrica de 
ciment Comarnic și Uzinele ceramice 
Ploiești) nu au îndeplinit planul 
producției marfă vîndută și încasată 
cu 10 milioane lei, șapte întreprin
deri nu șj-au onorat în întregime o- 
bligațiile la export, iar cinci între
prinderi nu au realizat integral sar
cina de creștere a productivității 
muncii. In același timp, au apărut

în evidență dacă relevăm că ri
dicarea cu numai 1 la sută a 
indicelui extensiv de utilizare a par
cului de mașini de care dispune uzi
na „1 Mai“-Ploiești asigură obținerea 
unui spor, de producție de cîteva tni- 
iioane lei pe an. Dar această necesi
tate se pune cu acuitate nu numai 
în uzinele constructoare de mașini, 
ci și în atelierele mecanice ale în
treprinderilor petroliere si chimice, 
care sînt .dotate cu sute de mașini 
și utilaje moderne. La Combinatul 
petrochimic Ploiești, indicele de uti
lizare a mașinilor-unelte de la ate
lierul mecanic este de numai 40 la 
sută. Cu toate acestea, comitetul de 
direcție a solicitat fonduri de inves
tiții pentru a achiziționa încă șapte 
mașini-unelte noi. La plenara comi
tetului județean de partid s-a de
monstrat conducerii combinatului, 
prin calcule concrete, că aceasta ar 
fi o decizie neeconomică, deoarece 
prin creșterea coeficientului de 

i»

lațiilor constă în încărcarea lor 
completă în două și trei schimburi. 
Există însă dificultăți datorită lip
sei de cadre calificate, printre care 
strungari, frezori, rectificatori. De 
aceea, conducerilor întreprinderilor 
li s-a recomandat să pregătească noi 
cadre, prin cursuri de calificare, să 
asigure continua perfecționare teh- 
nico-profesională și specializarea 
muncitorilor ca și condiții propice 
pentru stabilitatea oamenilor la 
locurile de muncă. într-o discuție cu 
directorul general al Rafinăriei 
Brazi, ing. Bujor Olteanu, acesta 
sublinia și un alt neajuns, acela că 
se planifică productivitatea muncii 
valorică în rafinării la nivelul pro
ducției de bază, care este mult su
perioară celei ce se realizează în 
atelierele mecanice. Din această 
cauză conducerile rafinăriilor și ale 
altor întreprinderi sînt tentate să nu 
mărească coeficientul de schimburi

în aceste ateliere, pentru că, în acest 
caz, s-ar afecta direct nivelul pro
ductivității muncii. Este de așteptat 
ca ministerele de resort și organele 
economice centrale să soluționeze 
această evidentă anomalie într-un 
mod favorabil și cît mal urgent po
sibil.

Importante rezerve există șl în do
meniul folosirii mai productive a 
Instalațiilor, și utilajelor tehnologice. 
La uzina chimică din Valea Călu-. 
gărească, instalația de superfosfat 
are planificat pentru acest an 
un Indice de utilizare de nu
mai 80 Ia sută, față de 96,7 la sută 
cît s-a realizat în anul 1967. Conse
cința : producția prevăzută pe acest 
an este mai miță cu 14 300 tone față 
de cea obținută cu doi ani în urmă. 
Cu această soluție a fost de acord șl 
Ministerul Industriei Chimice, în 
loc să ajute uzina în rentabilizarea 
produsului 
zare mal 
nologice.

Unde se 
de creștere a capacităților de pro
ducție în întreprinderile din 1u- 
deț 7 Analiza folosirii fondului de 
timp de lucru planificat al utilaje
lor duce la concluzia că. pînă acum, 
cîteva procente s-au irosit prin în
treruperi accidentale generate de 
defecțiuni mecanice, precum sl de,, 
numărul însemnat de absente ne
motivate. Aceste întreruperi sînt 
mai mari la uzina ..Neptun“-Cîm- 
pina (6 la sută). întreprinderea „Fe- 
roemail“-Ploiesti (18,7 la sută) și 
uzina „1 Mai“-Ploiești (9,7 la sută). 
Pentru fructificarea acestor rezerve 
interne, comitetele de direcție ale 
întreprinderilor au îndatorirea să 
îmbunătățească aprovizionarea locu
rilor de muncă cu materii prime 
si materiale, să aplice măsurile din 
studiile de organizare superioară a 
producției si a muncii, să urmă
rească execuția riguroasă a lucră
rilor de întreținere si reparații s. a. 
Important este ca toate aceste mă
suri să fie cu promptitudine în
făptuite. să se elimine orice fisuri 
care „macină" neproductiv timpul 
de lucru al utilajelor 
torilor.

Nu este mai puțin 
în unele din aceste 
nevoie de un sprijin 
tlal din partea forurilor de resort 
din ministere. La plenara comite-

respectiv. printr-o utili- 
bună a instalațiilor teh-
localizează alte rezerve

si al munci-

adevărat că. 
domenii, este 
mai substan-

tulul județean de partid s-au sub
liniat anumite urgente, pe care re
prezentanții ministerelor, prezent! la 
dezbateri, le-au reținut cu siguran
ță. Intre altele, s-a arătat că uzi
nei „1 Mai" nu i s-au asigurat din 
timp anvelopele necesare pentru re
morci, motoarele, pompele si elec- 
tropompele pentru instalațiile de 
forai, iar în prezent nu este solu
ționată problema ridicătoarelor hi
draulice ale benelor de la remorci: 
acestei uzine, ca si Fabricii de ci
ment Comarnic, nu 11 s-au asigurat 
comenzi la export în valoare de mai 
multe milioane lei; Ministerul 
Căilor Ferate nu pune la dispo
ziția întreprinderilor vagoanele 
solicitate pentru livrarea ritmică a 
producției; unele întreprinderi ale 
industriei locale sînt vitregite dese
ori în aprovizionarea cu materii pri
me de strictă necesitate, deși pro
dusele lor sînt menite să acopere a- 
numite cerințe ale pieței interne sau 
sînt destinate exportului. Credem că 
toate aceste aspecte — și altele de 
acest gen — vor fi rezolvate de mi
nisterele respective, în deplină con
cordanță cu nevoile întreprinderilor 
în cauză, cu interesele generale ale 
economiei naționale.

Rezervele din întreprinderile in
dustriei județului Prahova sînt mul
tilaterale. Concomitent cu valorifi
carea posibilităților de sporire a gra
dului de utilizare a capacităților d( 
producție, colectivele întreprinderiloi 
din acest județ au în vedere să asi
gure o gospodărire mai rațională i 
materiilor prime și materialelor, dii 
care să obțină produse de calitate su
perioară, într-o gamă sortimentali 
mereu diversificată, să sporească vo 
lumul economiilor la prețul de cosi 
al acumulărilor, bănești. Există garan 
ția că toate aceste rezerve și posi 
bilități vor fi tot mai larg puse îi 
valoare. întrecerea socialistă ce s 
desfășoară între organizațiile jude 
țene de partid, stimulată de apropia 
ta aniversare a eliberării patriei, d 
pregătirile în vederea Congresului i 
X-lea al partidului — iată terenii 
fertil pe care se dezvoltă l^rg iniția 
tlva și forțele creatoare ale munci 
torilor, tehnicienilor și inginerilc 
din întreprinderi și pe care se vor ot 
ține rezultate tot mai importante î 
înfăptuirea sarcinilor economice și 
angajamentului în acest an hotărîte 
al cincinalului.
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VIAȚA DESCHIDE
UN CÎMP LARG

DE AFIRMARE GRAFICII
r
Actualul salon republican de de

sen și gravură își depășește condiția 
I sa — de manifestare anuală a artiș- 
i tilor în „alb-negru" — pentru că 
, poartă în el, nemărturisit direct, dar 

vizibil în amploarea și calitatea lu
crărilor, semnul omagiului. Prin a- 
ceastă expoziție, artiștii plastici ro
mâni încep seria de manifestări con
sacrate jubileului patriei — împlini
rea a un sfert de veac de la elibe
rare, un sfert de . veac de construc
ție a societății noi, socialiste. Acest 
salon de desen și gravură nu este 
un bilanț al celor mai importante 
lucrări create în acești ani, dar el 
semnifică poate mai mult decît atît: 
faptul că, în condițiile de dezvoltare 
create de orînduirea socialistă artei 
românești, personalitățile artistice 
și-au găsit un făgaș propriu, stiluri 
personale, bine individualizate, care 
acoperă o bogată substanță de viață.

Grafica este prin excelență genul 
exprimării directe, în care apropie
rea sufletească șl spirituală nu se 
lasă așteptată, tocmai pentru că prin 
calitățile ei poate întruchipa sintetic 
realitatea, poate semnifica, cu mij
loace lapidare, gîndurile, viața inte
rioară a omului, pentru că prin mo
bilitatea ei poate reflecta direct 
modificările din structura socială. 
Multe din lucrările văzute în ulti
mii ani, prin metafore sugestive, 
prin suprapunerea unor viziuni si
multane, prin modificarea premise
lor spațiale, demonstrează că grafi
ca nu poate fi considerată un gen 
specios, cu posibilități afective și 
estetice mai reduse. Spunem acest 
lucru pentru că ni se pare, de 
exemplu, că acest ultim salon de 
gravură și desen demonstrează cit 
de interesante pot fi acele lucrări în 
care se aliază firesc un conținut cu
prinzător, irigat de propriile gîn- 
duri și simțăminte ale artiștilor, cu 
un limbaj modern, suplu, capabil de 
a nu pierde sau elimina subtilitățile, 
nuanțele.

Prima constatare care se impune 
vizionînd acest ultim salon este ideea 
excelentă a organizatorilor lui de a-1 
consacra unei teme generoase: 
„Aspecte ale vieții societății româ
nești contemporane". Ideea a a- 
vut numeroase implicații în planul 
artistic pentru că a pretins eforturi 
mult mai mari, dat fiind nivelul ac
tual al graficii românești. Actualul 
salon impune cu acuitate faptul că nu
mai printr-o rudimentară înțelegere a 
ceea ce înseamnă conținut pot apă
rea lucrări la fel de rudimentare, 
exterioare și fără implicații. Cînd 
ideile conținute aparțin în mod fi
resc și intim artistului, cînd acesta 
se pătrunde de problemele grave 
ale poporului său • și ale umani
tății, atunci asistăm la o feri
cită osmoză, la, un fericit aliaj care, 
impun artisticul și care dezvoltă. în 
privitor 6 stare de înălțare sufleteas
că, intelectuală.

Am recunoscut în multe din lucră
rile expuse acest efort, am recunos
cut o diversificare tematică demnă 
de subliniat, demonstrînd o acuitate 
remarcabilă a observației, un interes

susținut de a privi realitatea și, 
mai ales, de a o cunoaște. Ilustra
țiile banale, făcute cu mînă sigură, 
dar cu ochi rece, au dispărut pentru 
a face loc fie expresiei spontane, 
calde, fie elaborării mai grave . în 
care s-a păstrat fiorul primului con
tact cu realitatea.

Se evidențiază în mod deosebit 
cele din mediul citadin, din viața 
orașelor, aspectele din febrila activi
tate industrială.

Mi se par astfel cu totul remarca
bile cele două, lucrări intitulate „Un 
nou cartier" și „Concert" din ciclul 
„1969“ aparținînd Valentinei Bardu. 
Cu o deosebită intuiție a spațiului 
grafic modern, folosindu-se de mij
loacele graficii simultaneiste, artis
ta reușește ca, pe o suprafață de 
hîrtie nu prea mare, să sugereze pu
ternic freamătul vieții contemporane 
din orașele patriei.

Inspirîndu-se din modalitățile na
rative ale folclorului, lucrările lui

ÎNSEMNĂRI DESPRE SALO
NUL REPUBLICAN DE DESEN 

Șl GRAVURA

din viața satelor, sînt de asemenea 
numeroase, multe de un înalt nivel 
artistic. Alături de imagini directe, 
surprinse din realitatea agrară, în- 
tîlnim bogate întruchipări din co
moara de tradiții, obiceiuri, reali- 
zîndu-se astfel o incizie complexă în 
structura sufletească a civilizației 
noastre rurale.

Constantin Baciu surprinde prin 
vivacitatea detaliilor (de pildă, în 
lucrarea „în curtea gospodăriei"), pe 
cînd Traian Brădean, mai ales prin 
caracterul sintetic al desenului (în 
lucrarea „Anotimp și tradiție"). 
Tinerii Dimitrie Gavrilean, Nicolae 
Groza, Toma Roată, Emilia Boboia 
opresc în lucrările lor imaginile 
inefabile ale basmului românesc, ale 
milenarelor tradiții folclorice. Numai 
în alb-negru sau utilizînd potentele 
expresive ale culorii, astfel de lu
crări aduc în cadrul expoziției de 
față o notă de exuberanță și farmec.

Un capitol deosebit de fructuos și 
pregnant manifest este constituit de 
acele lucrări în care se exprimă o 
poziție, un raport esențial al omului- 
artist fată de vremea sa, în care re
zonanțele contemporaneității nu sînt 
estompate prin divagații adiacente 
fenomenului de viață, ci sînt aduna
te ca într-un receptacul de semnifi
cații. Ele demonstrează tot mai mult 
prezenta artistului intelectual din 
preocupările căruia nu lipsesc marile 
idei ale timpului — pacea, aspirația 
către echitate socială și demnitate 
națională, înțelegerea idealurilor so
cialiste pentru care militează între
gul nostru popor. Sînt de asemenea 
lucrări care denunță claustrarea, lip
sa de comunicare dintre oameni, ca 
în creațiile unei tinere graficiene din 
Galati, Ana Maria Andronescu, sau 
în cele ale lui Ion Stendl, care de
nunță războiul, agresiunile, ca în 
cele intitulate „Pasăre de fier" și 
„Agresiune" datorate talentatului ar-

Mihai Mădescu exprimă aceeași plă
cere de a cuprinde cit mai multe 
date ale povestirii pe care vrea s-o 
comunice, așa cum este demonstrată 
de gravurile „Impresii din Constan
ța" sau „Tractorist".

Dacă Gheorghe Ivancenco în lu
crarea „Galați, port la Dunăre" se 
bazează pe o redare multiplă a pla
nurilor, preocupare mai veche în 
creația sa Cornel Petrescu redă în . „^B1CB1UUC ualuxale «x-
cele trei ^lucrări intitulate „Vase și > tîst sătmărean Vasile Paulovics. După 

lucrările lui Ionescu T. Va
lentin, ale lui Mircea Dumitrescu, 
Nicolae Săftoiu sau Ion Donca și 
Csutak Levente impun personalități 
mature, meditative, deloc indiferen
te la destinul și viata oamenilor de 
azi. Sînt ecouri grave care se simt 
în operele amintite și ele se configu
rează cu o desăvîrșită forță de ex
presie. Un artist nu poate fi indife
rent, iar arta nu poate fi neutră. De 
aceea nu putem omite faptul că mul
te din lucrările expuse au în cen
trul lor prezența umană, că portre
tul cunoaște un reviriment al obser
vației psihologice.

O pagină din carnetul de schite al 
maestrului Corneliu Baba este un 
exemplu convingător a ceea ce în
seamnă căutare pasionantă în des
cifrarea mesajului ce se ascunde în 

___________ __ ____ _____ . trăsăturile unei figuri omenești. Cu 
listică, care impun o. maturitate .e- . farmecul spontaneității, capetele de^-: 
xemplară, este lucrarea lui Vioreî 3 J 3" " "" ~u~ '
Mărginean „La Borzești", Alături de 
vestigiile arhitecturale ale artei feu
dale se profilează marile construcții 
industriale ale orașului moldovean 
într-un ton de remarcabil lirism.

Lucrările care oglindesc aspecte

macarale", „Port" și „Peisaj por
tuar" imaginile care l-au impre
sionat, într-o viziune decorativă, 
slujindu-se si de virtuțile culorii. 
Spre deosebire de aceștia, Nicolae 
Drăgușin, Adrian Benea, Corina Beiu 
Angheluță sau Dragoș Morărescu se 
simt atrași mai degrabă de varia
tele aspecte ale tehnologiei moderne, 
pe care reușesc să le întruchipeze 
păstrînd un ritm viu, așa cum se află 
în înseși structurile industriale.

Se cuvin remarcate pentru consis
tența tratării grafice lucrările Iuliei 
Hălăucescu „Iarna pe lacul Bicaz" 
și „Amfiteatrul Bicazului", văzute 
dintr-o perspectivă panoramică mo
numentală, sau cele ale lui Con
stantin Plăcintă „Cetățile petrochi
miei" și „Observatorii cerului".

De o impresionantă sinceritate ar
tistică și mai ales de o fermitate sti-

I

mai puțin de 15 unități școlare, în 
timp ce în alte județe (Mureș, Cluj, 
Bacău, Brașov) numărul acestora era 
de cîteva ori mai mare. Chiar dacă se 
lua în considerație o oarecare dife
rențiere între condițiile existente în 
aceste județe, disproporția dovedea o 
insuficientă studiere și apreciere a 
posibilităților concrete, reale. Drept 
care s-a recomandat inspectoratelor 
școlare județene să-și reexamineze 
propunerile pentru fixarea rețelei 
școlare.

Din păcate, asemenea recomandări 
nu au eradicat însă manifestările de 
comoditate de care dau dovadă și 
alte inspectorate școlare. Bunăoară, 
în județul Suceava au fost stabilite 32 
de unități școlare generale — 13 în 
mediul urban, restul în mediul rural 
— care vor organiza în toamnă clasa 
a IX-a cu circa 1130 elevi. Discutînd 
cu prof. Eugen Pleșca, inspector ge
neral la Inspectoratul școlar județean, 
acesta ne-a declarat că atît numărul 
de cadre didactice calificate cît și 
indicele de folosire a spațiului de 
școlarizare oferă posibilități în plus 
pentru cuprinderea unui număr mai 
mare de absolvenți ai clasei a VIII-a 
în noile clase ale școlii generale de 
10 ani. Dacă aceasta este situația, de 
ce nu se solicită organelor de re
sort aprobările necesare pentru a 
crea încă din toamnă clase a IX-a 
ale școlii generale într-un număr 
mai mare, potrivit posibilităților e- 
xistente în județ 7

Evident, se impune rezolvarea o- 
perativă, cu maximă atenție, a unor 
asemenea neajunsuri în organizarea 
noilor clase a IX-a ale școlii gene
rale, cu grija ca, în timp ce se asi
gură condițiile necesare cuprinderii 
tuturor tinerilor de vîrsta școlarității 
obligatorii, să nu se planifice pentru 
studiul clasei a IX-a un număr mai 
mare sau mai mic de elevi decît 
permit condițiile reale. Aceasta cu 
atît mal mult cu cît, așa cum am con
statat cu prilejul anchetei noastre, în 
județele în care-nu a fost definitiva
tă rețeaua școlară sînt tergiversate 
sau chiar neglijate cu tottîl celelalte 
acțiuni concrete legate de înființarea 
claselor a IX-a. In județul Suceava, 
bunăoară, pregătirile pentru deschi
derea acestor clase se rezumă la... 
redistribuirea scriptică a materiale
lor didactice. într-o serie de județe — 
Gorj, Vrancea, Hunedoara ș.a. — se 
remarcă o serioasă rămînere în urmă 
a lucrărilor de construcții școlare 
destinate noilor clase. Cu foarte rare 
excepții, nu există cît de cît o preo
cupare din partea Inspectoratelor 
școlare județene pentru elaborarea 
vreunui plan de pregătire pe plan lo
cal a cadrelor didactice care vor pre
da la clasele a IX-a. Nu-i mai pu
țin adevărat că 
rul învățămîntului nu a difuzat 
încă recomandări 
privire Ia profilul acestei clase, la 
conținutul diferitelor discipline ce vor 
fi predate, pentru a servi dreDt 
puncte de reper în pregătirea, din 
timp, a personalului didactic. Mal 
multi inspectori școlari și cadre di-

vorbă 
ca la- defini
se tină mai 
real de cu- 
își vor cori- 

obligatorii, 
buni absol- 
vor reuși la 
în licee sau

s

nici Ministe-

mai clare cu

dactice cu care am stat de 
au subliniat necesitatea 
tivarea programelor să 
mult seama de nivelul 
noștințe al elevilor ce 
tinua studiile generale 
știut fiind că cei mai 
venți ai clasei a VIII-a 
concursul de admitere 
școli profesionale.

Trecerea la școala generală de 10 
ani începînd din toamna viitoare 
presupune, totodată, și o amplă acti
vitate de popularizare a perspecti
velor pe care ea le deschide tinerilor, 
de lămurire și convingere a părin
ților și elevilor aflați în pragul ab
solvirii școlii generale asupra nece
sității unei mai ample pregătiri în 
etapa actuală de dezvoltare a tării. 
Ce se face în această direcție în 
școli 7 La Liceul nr. 4 din Arad (di
rector prof. Petre Clepe) s-a inițiat 
o interesantă formă de popularizare. 
Aici există în prezent 6 clase a
VIII- a (în limbile română și germa
nă). Pentru a aduce la cunoștința pă
rinților că începînd din anul școlar 
1969—1970 va fi înființată o clasă a
IX- a a școlii generale de 10 ani. Ie-a
fost expediată o scrisoate în care li 
se explică pe larg condițiile de șco
larizare, avantajele frecventării a- 
cestei clase (în cazul cînd elevul nu 
urmează să intre în liceu sau într-o 
școală generală), posibilitatea de a-și 
continua — prin susținerea unor exa
mene de diferență — studiile liceale, 
după absolvirea școlii generale de 
10 ani etc. Din păcate, această preo
cupare pentru pooularizarea 
clase 
vilor 
nare, 
timp 
solvi _ _
locuri, din atenția ______  _
scoli, a cadrelor didactice și profeso
rilor diriginți. Prelungirea duratei 
școlarității obligatorii de la 8 la 10 
ani prezintă multiple și puternice 
argumente pentru a-i convinge pe 
părinți și pe elevi de utilitatea în
scrierii acestora din urmă în clasa 
a IX-a. în presă au apărut nume
roase materiale care pot servi ca
drelor didactice în acest scop. (De 
remarcat ciclul de articole publicate 
de „Gazeta învățămîntului" sub titlul 
„Școala de 10 ani în actualitatea ime
diată"). Acestor argumente de prin
cipiu trebuie însă să li se alăture 
argumentele concrete, palpabile, con- 
stînd în asigurarea , condițiilor opti
me de învățătură.
Reprezentînd un substantial pas 

înainte în dezvoltarea pregătirii și 
educării tineretului, cu efecte deo
sebit de favorabile asunra lăr
girii orizontului de cultură al 
întregului nostru popor, cores
punzător cerințelor actuale și 
de 
trecerea 
torie de 
cu toată 
dere de

' tărîmul
Anchetă realizată de
Florien D1NULESCU, Aurel POP 
Ion MANEA

noilor 
în rîndul părinților și al ele- 

— acțiune care nu suferă amî- 
deoarece peste foarte puțin 

elevii claselor a VIII-a vor ab- 
cursurile — a scăpat, în multe 

conducerilor de

de favorabile 
orizontului de 

nostru popor, 
cerințelor actuale 

viitor ale societății socialiste, 
la școala generală oblisa- 
10 ani se cuvine pregătită 
grija și spiritul de răsoun- 
toti acei care activează pe 
școlii.

oameni desenate de Corneliu Baba ' 
pregătesc și anunță perfecțiunea com
poziției ulterioare.

Un portret de o sobrietate a mij
loacelor, dar și de o maximă concen
trare a sensurilor mi se pare a fi 
„Pescarul" semnat de Dimitrie Ga- 
vrilean.

Evocarea istorică . nu lipsește nici 
ea ca o latură necesară compoziției 
tematice. Lucrările Elenei Bronitki, 
ale lui Gheorghe Adoc, Kremer Hil- 
de, Marcel Olinescu, Iulius Șuteu 
indică tot atîtea posibilități de con
figurare grafică a temei.

Ilustrația de carte, afișul și cari
catura sînt celelalte zone ale aces
tei expoziții și vom încerca și aici 
să delimităm cîteva din personali
tăți. Ilustrația de carte urmează și 
ea drumul ascendent al artelor gra
fice. Solicitarea impusă de tirajul 
imens al editurilor, exigența ceru
tă de nivelul aparițiilor au de- 
termint și în ilustrații o permanentă 
căutare a calității. Deși mai specios 
— artistul trebuind să se supună nu 
numai unor reale pretenții profe
sionale, dar șl specificului autorului 
ilustrat — genul se remarcă în 
expoziție prin lucrările lui Val Mun- 
teanu, Francisc Deak sau Vasile So- 
coliuc. Afișul, ca în toți anii cu 
excelente rezultate „teoretice" — să 
amintim mai ales pe cele semnate de 
Napoleon Zamfir, Ana Maria Smi- 
ghelski. Constantin Nițulescu, Maeda 
Ardeleanu, Dan Cioca sau Vasile 
Olah — dar care vor continua, pa- 
re-se, din cauze pe care le-am mai 
semnalat, să rămînă cel mult în ate
lierul propriu. Selecția de caricaturi, 
deși mai bună /ca în anii trecuti, ră- 
mîne neconvingătoare pe planul rea
lizării artistice, chiar dacă se 
simtite eforturi de îmbogățire 
matică.

Fără să epuizăm complexitatea 
melor abordate, fără să fi amintit 
pe toți cei care au participări real
mente interesante la această expozi
ție, trebuie să conchidem că dome
niul graficii ni s-a părut a fi din 
ce în ce mai amplu. Lucrările ex- . 
puse se apropie efectiv de un pos
tulat necesar : acela că grafica este 
prin excelentă un limbaj al actuali
tății. Si din acest unghi de vedere 
am văzut succesele acestei impor
tante manifestări artistice.

fac 
te-

te-
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Prezintă Eugen Atapasiu.
1 20.55 : — Chită Mireille Matliieu.

V

ta
• Filarmonica de stat „G.eorge 
Enescu" (Sala Mică a Palatului) : 
Concert de sonate dat de violo
nista Ercse Bacs Gyongyver, la 
plan — Suzana Szoreny ; recital 
de lieduri susținut de soprana 
Elena Andrei, la pian Nicolae 
Rădulescu — 20.
• Opera Română : Rlgoletto —
19,30.
O Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
O Teatrul „C. 1. Nottara“ (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19.30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
• Teatrul Giulești : visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 16.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Bacantele —• 19,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17; (sala din str. 
Academiei) : A fugit nn tren — 
17.
« Teatrul „AI. Davila" din Pitești 
(la Teatrul „C. I. Nottara" — sala 
Studio) : Mica dramă ; Vin BOlda- 
țli — 17 ; (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Un scurt 
program de bossanove — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Ță
ri ase" (sala Savoy) : Tănase revue 
— 19.30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Hanul melodiilor popu
lare — 20.
• Circul de stat; Selecțlun! de 
primăvară — 19,30.

t V

10,06 — Limba franceză. Lecția 
58 (reluare). 10,30 — Limba engleză 
Lecția 57 (reluare). 11,00 — Ce-ațl 
dori să revedețl T Spectacolul de 
teatru „Jocul dragostei și-al în- 
tîmplării" de Marivaux. în distri
buție : Rodica Tapalagă, Dorina 
Lazăr, Alexandru Repan, Dumi
tru Furdui, Marian Hudac, Gheor
ghe Ropovlci-Poenaru. Adaptare 
pentru televiziune șl regia : Lidla 
Ionescu. 12,10 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Limba 
germană. Lecția 55. 18,05 — Lumea 
copiilor : „O fetiță caută un cîn- 
tec* (II) — poveste cu păpuși — 
de Alecu Popovlcl. Regla : Brîn- 
dușa Zaița-Silvestru. 18,25 — Pen
tru școlari : „Fantastice meta
morfoze". Delta Dunării — îm
părăția apelor. Pămînt născut din 
ape. Relicve ponto-caspice. Me
serii vechi și noi. 18,45 — Tribuna 
economică. Pe traseele unor in
venții. 19,00 — Telejurnalul de 
seară. — Buletinul meteorologie. 
19,30 — Tele-clnemateca : „Hoții 
de biciclete" — producție a stu
diourilor italiene. Scenariul Ce
sare Zavatini. Regia : Vittorio de

21,10 — Reflector. 21,25 — Fotbal : 
Elveția-România. Transmisiune de 
la Lausanne, tn pauză : Publici
tate. 23,15 — Telejurnalul de 
noapte. 23,25 — închiderea emi
siunii.

Motivul etic predilect, 
care se întoarce obsesiv în 

. toate piesele lui AI. Miro
dan, este oroarea de falsi
tate. Tema neîmpăcării cu 
falsitatea domină și recen
ta piesă a sa — „Trans- 

inimii necu- 
Personajul care, 
lui Cheryl din 

702" sau Magda- 
„Șeful sectorului

plantarea 
noscute".
asemenea 
„Celebrul 
lenei din ...
suflete", va trebui să-și re
considere existența în urma 
constatării de a fi trăit în 
eroare, în minciună, face 
parte din aceeași familie 
a automistificaților ca și 
eroii comediilor mai vechi 
ale dramaturgului. Deza- 
buzat, cinic, transformîn- 
du-și propriile neputințe și 
neîmpliniri în principii de 
viață, neînțelegîndu-și rata
rea din cauza imensului său 
orgoliu și amînînd mereu 
dialogul decisiv cu sine în
suși, pictorul Don ajunge să 

-creadă că lumea spirituală 
falsă pe care și-a con
struit-o este nu numai ade
vărată, dar chiar mai bună 
decît cea reală. Găsește jus
tificări pentru penibilul său 
refugiu într-un fel de artă 
publicitară, rezolvă cu pa
radoxuri vioaie problemele 
sentimentale, ocolește cu 
un calambur, cu o vagă vor
bă de duh chestiunile fami
liale și, în vanitatea sa ab
surdă, se consideră, prin'in
diferență și duplicitate ra
finată, superior celorlalți 
oameni.

Mecanismul de readucere 
a personajului la realitate, 
de demistificare este dife-

• La dolce vita s patria — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, SALA PALATULUI — 19,30 
(seria de bilete — 2891).
• Tarzau, omul junglei : REPUBLICA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,15, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
Ia grădină — 20. FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, STADIONUL DINAMO — 
20.
• In umbra coltului : LUCEAFĂRUL
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21, GRADINA DOINA - 20.
• Căsătorie pripită ? : VICTORIA — 8.45 ; 
10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
• Crăciun cu Ellsabeta : CENTRAL —
17 ; 19 ; 21.
• Topaze : CINEMATECA — 10 ; 12,30 î
14.30 ; 16,30.
• Eclipsa : CENTRAL - 9,30 ; 12 ; 14,30.
• Profesioniștii : LUMINA - 9—15,45 tn 
continuare : 18,15 ; 20.45.
• Program pentru copii — desene ani
mate : DOINA - 9 ; 10.
• Ceasul căpitanului Enrico : DOINA —
11.30 ; 13 : 14,30.
• Feldmareșala : DOINA — 16 ; 18,15 ;
20.30, MUNCA — 14 : 16.
• Prietenele : MUNCA — 20.
e Apele primăverii : UNION — 15.30 ;
18 ; 20,30. MOȘILOR - 15.30.
A Bună ziua, contesă : MOȘILOR — 18 ;
20.30.
• Pe cer sînt numai fete ; înger bă-
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l mânia, vor „face tc
V " 'pundă, prin creația

\

în sala de festivități a Palatului 
culturii a avut loc, ieri, un eveni
ment deosebit de important pentru 
creatorii ieșeni ;■ adunarea generală 
de constituire a asociației scriitorilor. 
Alături de scriitorii ieșeni și din alte 
centre ale țării, la adunare au luat 
parte conducători ai filialelor locale 
ale uniunilor de creație și instituții
lor de cultură, oameni de cultură și 
artă, cadre didactice, ziariști.

Primit cu viu interes, în cuvîntul 
de deschidere, rostit de scriitorul 
Laurențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, s-a relevat sem
nificația deosebită a acestui eveni
ment pentru viața literară a lașului 
și a Moldovei, tradițiile de mare 
prestigiu pe care scriitorii ieșeni sint 
chemați să le continue, climatul so
cial fertil marilor creații de care 
beneficiază azi și scriitorii asociației 
ieșene, asemeni tuturor scriitorilor 
patriei.

După validarea adunării generale, 
scriitorul Dtimitru Ignea, secretarul 
filialei, a prezentat dar.ea de seamă, 
în cadrul căreia a fost înfățișată ac
tivitatea creatoare a scriitorilor 
ieșeni, arătîndu-se că, în ultimii ani, 
scriitorii din această parte a țării au 
publicat peste 50 de titluri de cărți, că 
în această perioadă, pe lîngă scriitori 
mai vîrstnici, s-au afirmat noi și 
numeroase talente în poezie, proză, 
dramaturgie. Pentru scriitorii lașu
lui contemporan — s-a arătat în 
darea de seamă — constituie un titlu 
de onoare slujirea prin creații du
rabile, inspirate din viața și aspira
țiile poporului, a operei de edificare 
socialistă ă patriei, sprijinirea măre
țelor țeluri socialiste, în numele că
rora acționează Partidul Comunist 
Român.

în agelașl spirit, rostind cuvinte 
de adeziune deplină la politica par
tidului, au vorbit Ion Istrati, Ha- 
ralamble Țugui, Corneliu Ștefă- 
nache, Mihai Novicov, Ion Omescu, 
Corneliu Sturzu, directorul Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri", 
conf. univ. Alexandru Husar, pre
ședintele Comitetului județean Iași 
pentru cultură și artă, Mircea Radu 
lacoban, Georgeta Sauciuc, Ion Chi- 
riac. Lucian Dumbravă, Stelian Ba
boi, Mihai Ursache, prof. univ. dr. 
docent Constantin Ciopraga, cont, 
univ. Vasile Arvinte, decanul Facul
tății de filologie a Universității ieșe
ne, Ion Hușți, secretar al filialei lo
cale 
care 
de

a Uniunii Compozitorilor, 
și-au exprimat hotărîrea 

a depune toate eforturile, 
de a folosi toate posibilitățile pentru 
ca arta și cultura, aceste bunuri spi
rituale, să devină larg accesibile 
oamenilor muncii, pentru ca lucră
rile literare să înmănunchezea în 
structura lor. la un înalt nivel de 
realizare artistică, problemele majore 
ale contemporaneității, viața nouă 
a patriei socialiste, a poporului an
gajat într-o vastă operă de înălțare 
a tării pe culmile progresului șl ci
vilizației. Vorbitorii au arătat că, 
păstrînd în inimi și în conștiințe 
prețioasele cuvinte rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Aduna
rea generală a scriitorilor din Ro
mânia. vor „țace totul, ca ,șă răs- .

;:.L. — —,1a și activitatea 
lor, acestor îndemnuri, să se dove
dească Ia înălțimea încrederii și res
ponsabilităților ce le revin.

In încheierea lucrărilor, tovarășul 
Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al’P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, a tran
smis Asociației scriitorilor din Iași

salut și urări de 
sa activitate, 

pe
un călduros 
succese în nobila 
apreciind realizările obținute 
tărîmul artei de scriitorii ieșeni, 
precum șl contribuția acestora la 
desfășurarea vieții soclal-obștești a 
județului. Constituirea asociației 
scriitorilor din acest prestigios cen
tru al culturii, — a spus tovarășul 
Miu Dobrescu — vine să edifice ca
drul organizatoric necesar, menit să 
stimuleze mișcarea literară din a- 
ceastă parte a țării. La Iași există 
toate premisele pentru ca activita
tea scriitoricească să înregistreze noi 
succese.

Solicitînd asociația să întărească 
permanent și să dezvolte legăturile

cerințelor actuale a întregii 
. tăti literare. Dorim deci ca 
asociații să devină un motor . 
întreaga mișcare literară din aceste . 
locuri.

Am venit de puține ori la Iași, 
dar de 
pentru 
despre 
rari — 
cu, Slavici etc. 
dragoste despre 
Este bine să ne 
venerăm. Dar o 
noi trebuie să ne gîndim că trăim 
în al 25-lea an de la eliberarea pa
triei, timp în care poporul nostru.

actîvi- 
aceste 
pentru

fiecare dată am avut emoții, 
că la tot pasul mi se spune 
marii noștri înaintași lite- 
Maiorescu, Creangă, Emines- 

Ieșenii vorbesc cu 
înaintașii noștri, 

gîndim la ei și să-l 
dată cu acest lucru

într-o atmosferă de viu entuziasm, ■ dului Comunist Român, tovarășului 
scriitorii ieșeni au adresat o telegra- NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
mă Comitetului Central al Parti- general al C.C. al P.C.R. :

Asociația scriitorilor din Iași, întrunită în ședință plenară de constituire, 
își mărturiseșto sentimentele statornice de dragoste și profund devotament 
față de Comitetul Central al partidului Comunist Român, fată de dum
neavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aducindu-vă cele 
mai fierbinți mulțumiri pcn,tru grija permanentă ce o purtați obșteî scriito- 

’ ricești, dezvoltării și înfloririi continue a culturii României sooialiste.
Noi, scriitorii prezenți la Iași ou prilejul acestui eveniment, sîntem pe 

deplin conștienți că toate succesele noastre pe tărîmul scrisului se datoreso 
sprijinului și îndrumării Partidului Comunist Român, forței sale de mo
bilizare și însuflețire a tuturor energiilor creatoaro. Un, asemenea climat 
efervescent se conjugă cu dorința unanimă » oamenilor de litere de a 
realiza opere durabile, demne de glorioasa noastră tradiție și de geniul 
artistio al poporului român. Pe temeiul acestor adevăruri și în virtutea 
acestei nestrămutate convingeri, vă făgăduim că și pe viitor vom răspunde 
încrederii ce ni se acordă ca fiecare pagină scrisă în lumina marxisin- 
leninlsmului și a umanismului socialist să fie un dar spiritual adus celor co 
muncesc.

La Iași, veche cetate de scaun a slovei românești, și-au desfășurat 
activitatea mari cronicari și gînditori politici, poeți și prozatori de geniu, 
care prin opera lor au dat strălucire patrimoniului national și au pătruns 
în circuitul valorilor universale. De-a lungul unor decenii de mari frămîn- 
tări sociale, lașul a constituit un tărim fertil pentru afirmarea celor mai 
generoase idei de democrație și progres. Continuînd și valorifioîndu-șî 
bogatele tradiții, orașul nostru a știut în anii de după eliberare să se 
angajeze pe noile coordonate ale socialismului biruitor și să-și afle locul 
bine definit între centrele importante ale scrisului și artei contemporane 
românești. Păstrăm vie în memorie vizita dumneavoastră la Iași din toamna anului ' - - - -
nouă : 
despre 
mului, __  __  _______
de arte de azi".

Vă făgăduim că membrii Asociației scriitorilor din Iași, polarlzîndu-sl 
talentele și simțirea, vor răspunde acestei nobile sarcini. în această oră 
solemnă pentru noi, gîndiil nostru se îndreaptă către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, către dumneavoastră personal, scumpe.'tova- 
rășe Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă că vom face din asociația m ^’ă 
un for activ al vieții literare și nu vom precupeți nici un efort pent 
scrisul nostru să contribuie Ia dezvoltarea și înflorirea scumpei nVastre 
patrii. Republica Socialistă România.

ASOCIAȚIA SCRIITORILOR DIN IAȘI

trecut si vibrează în noi acel cuvînt ce ne-a fost adresat îndeobște 
„Artiștii au datoria să lase scris urmașilor peste veacuri mărturii, 
ceea ce au fost în stare să creeze oamenii, constructorii socialis- 
despre ceea ce au fost în stare să realizeze oamenii de litere și

oamenilor de litere cu ceilalți Inte
lectuali din localitate, mai ales cu 
acei ce lucrează în domeniul învă- 
țămîntului universitar, al căror aport 
la ridicarea creației noastre literare, 
la elevarea spirituală în genera 
poate fi deosebit de valoros, vorbito
rul a asigurat participanții de spri
jinul și solicitudinea organelor lo
cale de partid și de stat, în așa fel 
îneît acești ani favorabili unor mari 
creații să rodească în opere în care 
poporul să se recunoască pe. declin, 
așa cum este, angajat într-un efort 
măreț pentru traducerea în viată a 
politicii'partidului.

Luind cuvîntul în încheierea lu
crărilor adunării, acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor, a spus printre altele : „S-a 
prevăzut în noul statut al Uniunii 
Scriitorilor să se întemeieze în toa
te orașele, unde sînt mai multi scrii
tori, asociații menite să conducă la 
o dezvoltare continuă șl la nivelul

condus de partid, a schimbat din te
melii fața tării. Tot ce a fost bun în 
trecut să păstrăm, să pomenim me
reu, dar să nu uităm că 
menii secolului nostru, 
construiește epoca nouă. 
Deci, ca scriitori trebuie 
păm cu toată forța la opera de con
struire a socialismului; să partici
păm și ca scriitori și ca cetățeni, să 
scriem despre eroii zilelor noastre.

Fiecare - scriitor al epocii noastre 
are datoria de a cunoaște bine po
porul nostru și bogata sa activitate 
de ridicare a patriei noastre pe. . 
culmile cele mai înalte, de a o reda ' 
fidel șl clar în operele sale".

Comitetul de conducere al aso
ciației este alcătuit din Andi 
drieș, Nicolae Țațomir, Consta, un 
Ciopraga, Dumitru Ignea, Nicolae 
Barbu. Ca secretar al Asociației 
scriitorilor din Iași a fost ales Du
mitru Ignea.

Manole CORCACI

sîntem oa- 
că poporul 

socialista, 
să partici-

LA TEATRUL DE STAT DIN BACĂU

Transplantarea
O • ©o „
immii neaunseute

de Al. MIRODAN

rit aici față de piesele an
terioare ale autorului. In 
aceste, piese se petrecea un 
proces, o mutație. Persona
jul își modifica optica în 
urma unor revelații suc
cesive. Aici, ca 
„Noaptea e un 
bun", schimbarea 
tică și atitudine 
duce în urma unui 
dent" dramatic. Soluția este 
mai comodă, firește. Lui 
Don i se transplantează ini
ma generoasă a unui necu
noscut. (Mirodan, fidel vo
cației sale reportericești, 
recepționează și de data 
aceasta, cu promptitudine, 
faptul senzațional, „eveni
mentul zilei"). Transplanta
rea, act simbolic, reprezin-

și in 
sfetnic 
de op- 

se pro-
„acci- tă pentru Don momentul de 

întrerupere a continuității, 
saltul spre umanitate, re- 
cîștigarea sentimentelor și 
valorilor morale. De aici 
pînă la gestul sacrificiului 
final — prin care Don își 
dăruiește inima pentru a 
salva o viață — este un alt 
drum al personajului, dru
mul întoarcerii la oameni 
și la sine.

Ca idee și ca tehnică dra

trîn ; Fulg de zăpadă ; Gustav face or
dine ; Gustav șl elefantul : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Comedianțli : FEROVIAR — 9—14,30 în 
continuare ; 17,30 ; 20,30, EXCELSIOR — 
9 ; 12 ; 16 ; 19. GRĂDINA EXPOZIȚIA - 
20.
• Noaptea e făcută pentru... a visa: 
GRIV1ȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;

15,30, la grădină — 20, PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Numai o singură viață : UNIREA — 18.
• Crimă în stil personal : LIRA — 15,30. 
O Recompensa : LIRA — 18 ; Ia grădină 
— 20.
• Riscurile meseriei s DRUMUL SĂRII 
— 15 ; 17,30 ; 20.
O Rio Bravo : FERENTARI — 16 ; 19.
O Tată de familie : CIULEȘTI — 15,30 ; 
18 1 20,30.
O

cinema
Rolls Royce-ul galben : COTROCENI 
15,30 ; 18.
Tandrețe : COTROCENI — 20.30.
Pe plajele lumii : CRINGAȘI — 15,30 ; 
; 20,15.
A trăi pentru a trăi : MELODIA —

20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,3ă, la grădină — 19,45.
• Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Pipele : BUZEȘTI - 15,30 ; 18, Ia gră
dină — 20 ; POPULAR — 15,30 ; 18 :
20.30.
• La est de Eden : DACIA — 8—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, la grădină — 20, 
VOLGA — 8,30—16,30 în continuare ;
18.30 ; 20,45,
• Pentru încă puțini dolari : UNIREA —

o
o
18
O . _________
9,30 ; 12,38 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Paradisul îndrăgostițllor : FLOREASCA
— 9 ; 11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18.30, la gră
dină — 20.
• Pașa : VIITORUL - 15,30 ; 18.
• Vîrsteîe omului : VIITORUL -
O Pe urmele șoimului î GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA — 9—14 în continuare ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
• Vremuri minunate Ia Spessart s MIO
RIȚA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 
20,45, ARTA — 9—15,45 în continuare
18.15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Becket : FLACARA — 15,30 ; 1».

20,30.

matică se reeditează în a- 
ceastă comedie sensurile șl 
formula cu care ne-a obiș
nuit teatrul lui Al. Miro-'' 
dan : nu se poate trăi în 
disprețul adevărului, nu-ți 
poți falsifica viața, senti
mentele ; se ivește un mo
ment critic în care mistifi- 
cațli sau automistificațli 
îsi dau seama că ■ trebuie 

. să-și arunce masca ((egois
mului, vanității, cinismului, 
neîncrederii), pentru a nu 
se sufoca.

Orice reîntîlnire cu dia
logul inteligent, dinamic, 
scînteietor al lui Mirodan 
— și ni se confirmă cu fie
care nouă piesă că mai 
ales în replică stau puterea 
de seducție și originalita
tea acestui scriitor — este 
reconfortantă. Unele me
canisme ale dialogului de
vin însă vizibile, căci re
petă pe altele mai vechi, 
ba ai pe alocuri senzația 
că replicile-paradox, repli- 
cile-aforism, replicile-ca- 
lambur sună cunoscut, pre
luate parcă identic din co
mediile anterioare. Desi
gur, există un stil Miro
dan ; este obligatoriu să 
existe și o manieră Miro
dan ? Se întîmplă că, pur
tat de aceste mecanisme pe 
care nu mai vrea sau nu 
mai poate să le stăpînească, 
dramaturgul își ascultă ex
taziat propriile replici, le 
savurează, le adoră și pier
de controlul dramei »pro- 
priu-zise : piesa demarează 
încet, îndelung expozitiv, 
se vorbește imens si cam 
la fel în acest interminabil 
început, amînîndu-se me
reu declanșarea conflictu
lui. Pentru ca abia la ju
mătatea piesei să porneas
că motoarele dramei, să se 
definească termenii con
flictului.

Dincolo însă de repetări, 
dincolo de sublinierea cam 
groasă a finalului, pe care 
totul ni-1 anunța abstras în 
simbol și nu adus într-o

realitate de fapt divers 
(Don care se aruncă de la 
etaj, „sirena ambulantei 
urlînd" etc.), piesa Iui 
Mirodan vorbește cu umor 
și .gravitate despre nevoia 
de coeziune umană, despre 
necesitatea vitală a since
rității. a generozității și a 
deplinei comunicări în ra
porturile dintre

★
Teatful de Stat 

cău nu a devenit 
teatru 
precum 
Piatra Neamț. Dar simțim 
în ultimul timp și aici am
biția regenerării, dorința 
de a ieși din amorflsm. Iar 
spectacolul cu „Transplan
tarea inimii necunoscute" 
se înscrie în această ten
dință către personalizare.

George Rafael a montat 
un spectacol fluid, ritmat, 
condensînd cu efecte feri
cite partea expozitivă și 
rezolvind mai bine decît 
o face textul atît momen
tul, cumva eterogen, al 
transplantării, cît și finalul, 
din care a eliminat am
bianta de fapt divers pen
tru a-1 proiecta în simbol. 
Textul lui Al. Mirodan so
licită o anume finețe și 
discreție în joc, ceea ce re
gizorul n-a reușit să obțină 
de la interpret! pe tot par
cursul spectacolului. Ion 
Buleandră (Don) a fost 
rece, tern, monoton în pri
ma parte (trezindu-ne 
nostalgia interpretului ideal 
care e Beligan), ceva mai 
colorat în episoadele de 
tensiune, dar fără umor. 
Surprinzător, nici Eva Pă- 
trășcanu (Irina) — actrită 
a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", invitată 
pentru acest rol — nu și-a 
apropiat incandescenta spi
rituală a personajului, fără 
a-1 dezice totuși, adaptîn- 
du-se într-o măsură tonului 
coborit al lui Ion Bulean
dră. Dimpotrivă, Puiu Bu- 
nea (în rolul colaboratoru
lui lui Don, numit de autor 
— de ce oare ? — Socrate) 
a rechemat în memorie, 
prin jovialitate și exube
ranță, pe interpreții lui 
Costică. adjunctul Șefului 
sectorului suflete. Aici am 
simțit un veritabil personaj 
mirodanian, cu umor, de
zinvoltură, suplețe scenică. 
Kitty Stroescu (Mara) si 
Liviu Russ (Băiatul) au dat 
relieful tuvenit unor per
sonaje care suferă din cau
za egoismului lui Don. în 
contextul scenografic ac
tual, doriiinat de experi
mentarea unor stilizări și 
sugestii uneori fără acope
rire în idee, decorul geo
metric, sobru, exact, de 
caracterizare balzaciană aș 
spune, al lui Giulio Tincu, 
aduce o notă de siguranță 
și seriozitate.

Dumitru SOLOMON

oameni.
din Ba- 
încă un 

cu personalitate, 
vecinul său din

6
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI.

A FAVORITISMULUI
Șl CONCESIILOR

o criză 
ce era 
Baicu 7). 
rău...

ancheta socială

ssezse

de

luat 
fost 
mai 
tre- 
Este

in- 
in- 
din 
în 

ge-

f 'Am în față două scrisori către re
dacție, declarații, memorii, un dosar 
de cercetare întocmit de o comisie 
a Comitetului de partid al sectorului 
4, transcrierea unor convorbiri cu 
salariați ai fabricii de medicamente 
„Biofarm" din Capitală. O radiogra
fie care proiectează, în prim plan, o 
maladie acută —•* abdicări de la rela
țiile de muncă, agravate de practica 
concesiilor — o maladie ce nu se 
poate vindeca cu nici unul dintre 
medicamentele produse aici.

La prima vedere, acuzațiile con
verg, în principal, către un singur 
om : șeful secției extracte, farma
cistul Nicolae Baicu. Ce se spune 
despre el 7 Să rezumăm cîteva din
tre concluziile dosarului întocmit de 
Comitetul de partid al sectorului' 4. 
I se atribuie mereu unul și același 
calificativ : apucături de patron. Abu
zând de funcția sa, N. B. are mani
festări dictatoriale și-i amenință con
tinuu pe muncitori; este nedrept în 
aprecierea muncii oamenilor, păs- 
trîndu-șî dreptul de a împărți pri
mele de producție după criterii cu 
totul arbitrare. In felul acesta, în ju
rul lui au apărut, ca o adevărată floră 
microbiană, protejați!. Reține atenția, 
între alții, Eugenia Lăzărescu ; ex
clusă din partid pentru imoralitate, 
ea a cumpărat grațiile șefului de sec
ție Nicolae Baicu adueîndu-i carne 
de la măcelăria la care bărbatul ei 
este responsabil. Devine astfel per
manent abonată la prime de produc
ție și, după cum vom vedea, se 
bucură și de alte privilegii. Un alt 
protejat al său este șeful de echipă 
Gheorghe Chițiga ; condamnat la doi 
ani închisoare corecțională pențru 
furt și diluare de băuturi pe cînd 
lucra ca barman la restaurantul 
„Dîmbovița", el își „profesează" ne
stingherit îndeletnicirile alcoolice.

Discutăm cu Maria Voinea, una 
dintre muncitoarele care au avut de 
suportat consecințele practicilor in
staurate aici:

— Cu timpul am început să am ne
plăceri. M-a supărat în special fap
tul că prime de producție luau unii 
care nu erau nici pe departe cei 
mai buni. In schimb alții... Am să 
vă spun o întîmplare. Am.avut ne
voie de un medicament care tiu se 
găsea pe atunci în comerț. Știam că 
șeful nostru de secție, tovarășul 
Baie, are relații la Ministerul Să
nătății — toată lumea știa asta — și 
l-am întrebat dacă nu poate să-mi 
procure medicamentul. Mi l-a adus 
imediat. Cîteva zile după aceea ci
neva m-a întrebat cît a costat și i-am 
spus. „Atît de mult 7“ „Da —am răs
puns eu — ce era să fac, îmi tre
buia 1“ Probabil, Baicu a aflat că eu 
am divulgat prețul cerut de el pen
tru medicament și, din clipa aceea, 
am fost sistematic ținută sub obser- _ 
vația lui, pusă la index. S-^ mai 
adăugat și faptul că într-o zi mi-a 
cerut să-i spăl cu acetonă din fa
brică unele obiecte de îmbrăcăminte. 
Am refuzat. Pînă la urmă am cerut 
să fiu mutată în altă secție.

Iată ce declară o altă muncitoare, 
Tereza Nicodim :

— într-o după-amiază, abia intra
sem în schimb, cînd mă pomenesc 
cu: Eugenia Lăzărescu. Ea își tet- 
minase orele de program, dar s-a în
tors țn fabrică. A venit cu pretenția 
să * :reze în locul meu. „Și eu ce să 
fac ?■ — am întrebat-o. „Nu mă in
teresează, să stai 1“ Ea aranjase cu 
Baicu să lucreze cîteva ore în acea 
după-amiază, ca să primească liber a 
doua zi. De ce 7 Nu știu... Am pro
testat ; am spus și la conducerea sec
ției, și la organizația de partid că 
procedeul a fost nejust, necinstit — 
și ce credeți că mi s-a răspuns 7 „Tre
buia s-o Iași în pace și să stai pe 
un scaun pînă seara!“... în luna 
aceea mi s-a tăiat prima. Pentru „in
disciplină".

Nu este singurul exemplu care de
monstrează „contabilitatea dublă" a 
bunului plac în relațiile de muncă. 
Eugenia Lăzărescu a stricat o șarjă 
din produsul „Eto“, șarjă pentru care 
laboratorul a trebuit să muncească 
din nou cîteva zile. Ea a primit to
tuși, în luna aceea, procentul maxim 
de premiere. A spart vase de labora
tor și nimeni n-a plătit daunele ; ba, 
a fost iarăși recompensată cu prime 
de producție.

înregistrînd consecințele _ acestui 
sistem care ultragiază conștiința oa-

multă reținere (7!) Și eu 
avut neplăceri în relațiile 
dar... (textual !) cînd ești 

din gură și-ți vezi de

cut-o cu 
poate am 
cu Baicu 
mio taci 
treabă...

Din ce subsoluri a răbufnit această 
„filozofie" 7 Cum a putut un comu
nist, un secretar de partid să-și piar
dă în acest mod busola 7

Argumentează senin : ,
' — Oamenii se tem de sistemul de 
relații al lui Baicu. Și de faptul că 
tovarășa Militaru, secretara comitetu
lui de partid din fabrică, nu va ac
ționa în nici un fel. Vedeți dv., unul 
mic se teme să nu-și piardă prima,

de către șeful biroului personal, cu 
știrea comitetului de partid. Faptul 
că Nicolae Baicu este susținut de 
către secretara comitetului de partid 
a rezultat din discuțiile avute cu 
circa 30 de salariați ai fabricii..?'.

— Cum motivați aceasta 7 o între
băm pe tovarășa Adriana Militaru.

— Tovarășul Baicu a făcut unele 
servicii fabricii... Avînd relații (7 1 7) 
pe la Ministerul Construcțiilor, pe 
la Ministerul Metalurgiei șl pe la 
alte ministere, de foarte multe ori 
cînd fabrica avea nevoie de un ma
terial greu de procurat, el s-a in
teresat, a făcut rost... Că între timp

să nu aibă alte neplăceri... Aici cred 
că a fost greșeala noastră: am 
lăsat să cîștige teren această menta
litate... De fapt, eu am avut iniția
tiva de a pune în discuția organiza
ției de partid asemenea lucruri, dar 
am fost descurajat prin atitudinea 
comitetului de partid...

Să cităm din concluziile comisiei 
însărcinate de Comitetul de partid 
al sectorului 4 să cerceteze situația 
de la „Biofarm" :

„...deși comitetul de partid a cu
noscut atitudinea și comportarea lui 
Baicu față de muncitori, nu a luat 
nici o măsură. Membrii de partid 
au adus la cunoștința comitetului 
de partid aceste fapte și au propus 
să fie analizată comportarea aces
tuia. însă tovarășa Adriana Militaru, 
secretara comitetului, nu a dat curs 
sesizării acestora, considerîndu-i 
rău intenționați, angajați într-o ac
țiune de defăimare. Mai mult, Maria 
Frusina — pentru că a îndrăznit 
să-1 critice în cîteva rînduri pe 
Baicu — a ajuns să fie anchetată

a mai făcut și servicii personale 
unor tovarăși din fabrică, asta e 
altceva... Obține aprobări pentru 
rețete, medicamente rare... 
Am văzut și cu cît 
face !). Chiar și pe 
anul trecut să mă 
tal pentru 
(n. n. : de 
venția lui 
asta nimic

Cu cîtă seninătate' se lansează se
cretara comitetului de partid al fa
bricii în apologia relațiilor 1 Cu cîtă 
candoare ne vorbește despre un soi 
de misitie practicată la lumina zilei 
și menită să indigneze pe orice om 
cinstit. Nu cumva această optică vi
cioasă a inspirat atitudinea secreta- 

. rei comitetului de partid față de se
sizările privind faptele lui Nicolae 
Baicu și ale protejaților săi 7. Este 
de datoria Comitetului de partid al 
sectorului 4 să găsească răspunsul 
întreg la această întrebare.

Comitetul de partid al fabricii nu 
este însă alcătuit dintr-un singur

POS
ABUZUL Șl URMĂRILE LUI

(n. n.
„dezinteres" o 

! mine m-a ajutat 
i internez în spi- 
i de_ dlscopatie 

nevoie de inter- 
I. Dar nu văd în

om. E, așadar, de neînțeles cum au 
putut ceilalți membri ăi' comitetului 
să subscrie la. un asemenea „stil de 
muncă", să accepte o stare de lu
cruri intolerabilă, în loc să inter
vină combativ și la timp pentru lo
calizarea și îndepărtarea florei mi- 
crobiene a favoritismului și conce
siilor. Au fost și cazuri — membrii 
comitetului de partid o confirmă —. 
cînd în ședințe ale acestui comitet 
unii tovarăși au adus organizației’ 
de bază din secția extracte acuzația 
că „prea l-a criticat pe Nicolae 
Baicu".

Ce rațiune a stat la baza acestei 
atitudini de conciliere 7 Era vorba 
despre un conflict care se cerea 
nu aplanat, nu înăbușit, ci, dim
potrivă, supus dezbaterii, scos în 
lumina clară și curativă a opiniei 
colective. Ce a rezolvat .comitetul 
de partid prin încercarea lui de 
„tocire" a înfruntării dintre două 
concepții morale de neîmpăcat 7 N-a 
făcut dăcît să întîrzie nepermis era
dicarea unor mentalități și a unor 
practici profund dăunătoare spiri
tului sănătos al muncii în fabrică, 
activității educative desfășurate de 
organizația de partid. Procesul de 
educație, de formare a conștiinței 
socialiste exclude aprioric și necon
diționat orice tentativă de conci
liere a dreptății cu nedreptatea, a 
adevărului cu neadevărul. Datoria 
comitetului de partid era de a ana
liza cu înaltă principialitate aba
terile, de a înarma Pe membrii 
de partid, întregul colectiv împotri
va unor astfel de manifestări. Edu
cația comunistă, munca politică 
pusă tn slujba promovării și con
solidării conștiinței socialiste repre
zintă o piatră unghiulară în apre
cierea activității oricărei organiza
ții de partid, se înscrie ca o sar
cină permanentă pe agenda coti
diană.

De asemenea, nu poate fi ocolită 
nici răspunderea ce revine condu
cerii fabricii pentru perpetuarea si
tuației din secția extracte. Majori
tatea abuzurilor săvîrșite aici sînt 
de natură administrativă, sînt încăl
cări ale sistemului de organizare și 
de retribuție a muncii — sistem re
glementat și supus controlului direct 
al conducerii.

Este pozitiv faptul că, în ultimul 
timp, Comitetul de partid al sectoru
lui 4 a interceptat și a cercetat cu 
seriozitate situația creată la „Bio
farm". Avem temeiuri să credem 
că măsurile pe care urmează să le 
ia acum comitetul de partid al sec
torului ca și acțiunea hotărîtă a co
muniștilor de la „Biofarm" vor fi 
de natură să însănătoșească grabnic 
relațiile de muncă din cadrul aces
tui colectiv, să instaureze un climat 
moral corespunzător, să ridice activi
tatea educativă la nivelul exigențe
lor actuale ale vieții de partid.
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menilor cinstiți și surpă ideea co
rectitudinii și a echității în relațiile 
de muncă, trebuie subliniat, totoda
tă, că practicile favoritismului, după 
cum am văzut, aduc și serioase daune 
producției. , „ , , , .,Care a fost reacția colectivului fața 
de aceste practici străine climatului 
nostru de muncă 7 Cum s-a putut în
tinde „flora microbiană" a favoritis
mului 7 Stăm de vorbă cu un tînăr 
inginer, Mitrea Pătru, care a lucra} 
o vreme în secția extracte. După 
ce în adunările generale ale orga- 
nizației de bază de partid a criticat 
de cîteva ori stările de lucruri din 
secția condusă de N. Baicu, a fost 
victima unor șicanărl vizibile, insis
tente. I s-a făcut un referat cuprin
zând acuzații care — verificate ulte
rior de o comisie — s-au dovedit 
născociri.

— Am semnalat aceste practici to
varășului inginer Iacob Bărbos, se
cretarul organizației de partid din 
secție, dar acesta ml-a răspuns ca 
Baicu are prea mare influență în fa
brică și în alte părți și că... se teme 
să intre în conflict cu dînsul. Atunci 
— conchide inginerul Pătru — m-am 
hotărît să trec într-o altă muncă.

O situație aproape identică a avut 
de înfruntat tînăra ingineră Maria 
Frusina. Ea a condus atelierul 2, l-a 
pre’uat într-un moment critic, atunci 
cînd unuia dintre produsele de bază 
(„Rovidrat") nu i se găsise încă for
mula optimă de fabricație. A pus la 
punct producția de „Rovidrat , a fă
cut și o inovație, pînă cînd — da
torită conflictului cu Baicu, declanșat 
din cauza aceluiași „sistem de re
lații bazate pe favoritism, — 1 s-a 
găsit și ei un alt „plasament .

Firesc ar fi fost ca, în fața unei 
astfel de situații, organizația de 
partid — nu o dată sesizată de co
muniști, de muncitorii cinstiți — să 
reacționeze cu fermitate și prompti- 
tudine, să extirpe cauzele răului. 
Cine altcineva dacă nu organizația 
de partid este cea menită să»veghcze 
ia sănătatea morală a relațiilor de 
muncă, să promoveze o critică con
structivă, eficientă, educînd membrii 
de partid în spiritul înaltelor valori 
ale moralei comuniste 7

Numai că, din pricini diverse, ce
lor care au cerut ajutorul organiza
ției de partid li s-au opus argu
mente străine de normele vieții de 
partid, vădind o mentalitate bizară. 
Stau de vorbă cu inginerul Iacob 
Bărbos, secretarul organizației de 
bază din secția extracte, și sînt uluit 
de ceea ce îmi este dat să aud. Pe 
un ton umil, îmi spune :

— Da, au venit Ia mine muncitori 
și s-au plîns de comportarea lui 
Baicu și a acoliților lui, dar au fă-

Am citit cu interes articolul „O casă zi
dită pe abuz și necinste". Sînt mulțumit că 
în coloanele ziarului se combat cu tărie 
abuzurile de orice fel.

In ce-1 privește pe inginerul Vasile Vlad, 
nu înțeleg logica măsurilor ce s-au 
după ce i s-a descoperit abuzul. A 
trecut în altă muncă, dar cu salariu 
mare decît înainte, pe motiv că „nu 
buie să-i dăm în cap". Ciudată logică 1 
vinovat sau nu 7 Dacă NU este vinovat, de 
ce a foșt destituit 7 Dacă ESTE vinovat, de 
ce a fost dat la o muncă superioară (de 
vreme ce retribuția reflectă importanța 
unei munci) celei dinainte 7

Nu trebuie să-i dăm în cap unui om care 
a greșit, dar cel puțin trebuie să-1 facem 
să simtă că a greșit, iar cel care încalcă 
legile țării nu trebuie „pedepsit" cu un sa
lariu mai mare decît acela dinainte 1 (Ilie 
IORDACHE, comuna Celaru — Dolj).

JUSTIFICĂRI Șl MĂSURI
In legătură cu articolul «Bunuri nejustifi

cate și justificări „bune"» (care semnala as
pecte negative din activitatea comisiei ară- 
dene menite să examineze proveniența unor 
averi), conducerea Ministerului Justiției a 
dispus următoarele : (...)

Președinții tribunalelor județene să efec
tueze un control al activității desfășurate de 
către comisiile de cercetare și instanțele jude
cătorești în aplicarea dispozițiilor legii nr. 18 
(1968) și să analizeze la nivelul fiecărei in
stanțe lipsurile reținute.

S-a dispus ca articolul publicat în ziarul 
„Scînteia" să fie discutat cu toți judecătorii, 
pentru a se evita, în viitor, pronunțarea unor 
hotărîri greșite. De asemenea, s-a dispus ca 
organele de control ale ministerului să veri
fice, cu ocazia deplasărilor, modul de soluțio
nare a cauzelor privind controlul provenienței 
bunurilor (s. n.).

(Adresa examinează fiecare din cazurile 
citate în articol ; se confirmă exactitatea ce
lor publicate și se comunică măsurile ce s-au 
luat. De pildă, s-a stabilit că în cazul lui 
Teodor Raevschl comisia de cercetare și ju
decătoria Arad au reținut greșit că valoarea 
bunurilor nejustificate ar fi de numai 43 OQO 
lei, cînd în realitate valoarea e mai mare ; 
organele procuraturii vor declara deci recurs). 
(Direcția tribunalelor civile. Director : Iulian 
POPESCU).

OAMENII, DESPRE NEOMENIE
Am 20 de ani, <înt lăcătuș mecanic la 

„Energo-reparații", locuiesc împreună cu fa
milia mea.

. Am fost zguduiți aflînd în articolul „Cer
tificate de omenie... și de neomenie" des
pre felul în care procedează doctorul Spiru 
Prossi pentru a o determina pe văduva 
cardiacă să părăsească odaia pe care o 
ocupă în locuința sa.

Pe deasupra, soții au în casă și,un tînăr 
de 17 ani. Să nu se mire dacă mai tîrziu 
propriul lor copil va folosi față de ei — 
cînd vor fi devenit bătrîni fără putere — 
metodele pe care a văzut că le aplică ei 
față de chiriașa nedorită. (Constantin ENE, 
str. Corbița 43 București, 6).

Trăiesc la țară, sub poala masivului Rod- 
na. Țăranii de aici, fără multe alte școli, 
știu ce-nseamnă omenia. Nu pot să înțeleg 
cum un om cu o profesiune ca a dumnea- 

■ voastră — domnule doctor stomatolog Spiru 
Prossi — poate chinui o bătrînă suferindă, 
îmi cer scuze că vă admonestez prin ziar, 
dar sînteți un caz ciudat de neomenie, cum 
bine se zicea în articol. (Profesor Traian 
POP, Școala generală Feldru, Bistrița-Nă- 
săud).

Socot că B. M. — soțul persoanei perse
cutate azi de Spiru Prossi — a murit, dacă 
se poate spune așa, asasinat. Pentru că 
mizeriile ce i s-au făcut de către soții 
Spiru Prossi echivalează cu un asasi
nat moral. Omul era vechi membru de 
partid, principial, devotat, între altele or
ganizator al grupei de partid din bloc. A 
trăit pînă la 56 de ani într-o singură ca
meră întunecoasă, agonisind un dulap, un 
pat și două etajere cu cărți. Muncea mult, 
și nu avea o muncă ușoară, era contabil. A 
murit, în timp ce proprietarul care îi fă
ceai mizerii trăiește „bine merți". și-a cum
părat mașină și va prospera probabil și 
după ce va reuși 
lui M.

E foarte bine că 
fi bine dacă s-ar 
salvarea văduvei 
după un scurt răgaz, 
tiune vor reveni 
MON, conferențiar universitar, doctor în 
matematici).

să răpună pe văduva

ați publicat articolul. Ar 
putea face ceva pentru 

pentru că, presimt, 
proprietarii în ches- 

la atac. (Liviu SOLO-

In cursul anului 1957, lui Constantin 
Nițoiu, angajat al Exploatării miniere 
Filipeștli de Pădure, fost miner, fost 
maistru instructor, fost redactor de 
ziar regional, fost director de club 
al minei, i se depistează o boală de 
plămîni.

în conformitate cu drepturile legale, 
i se acordă concediu medical de că
tre dispensarul T.B.C. Moreni. La 1 
septembrie, fără a fi scos din evi
denta dispensarului de la Moreni, Ni- 
țoiu intră și în evidența celui de la 
Pucioasa. Acesta îi acordă, ușor și 
ilegal totodată, un concediu de 24 
de luni. (Legea prevedea ca după 12 
luni de concediu să urmeze pensio
narea pentru invaliditate de gradul 
II. Pensia însă ar fi fost mai mică. 
Nițoiu prefera concediul).

Luna mai 1959 : consumatorul de 
concedii se prezintă din nou la dis
pensarul T.B.C. Pucioasa. Este înar
mat cu o adeverință în care stă scris 
negru pe alb : ....deoarece numitul se
află în concediu de doi ani consecu
tiv. conform H.C.M. 1292/56 mai are 
dreptul la 5 luni concediu medical. 
I s-a dat aprobare si de către C.C.S. 
și M.S.P.S. cu nr...“.

Pentru oricine, cît de cît fami
liarizat cu legislația muncii, adresa 
apărea ca fiind evident fără noimă. 
„H.C.M.-ul" cu pricina era de mult 
înlocuit cu un altul ; nimic din aceas
tă adresă nu stătea în picioare. A- 
probările forurilor menționate nu pu
teau exista, în lipsa legii. Insă Mi
hai Chelaru și Gh. Chițu. președintele 
și secretarul comitetului sindical de 
la Exploatarea minieră Filipești, 
semnaseră adresa fără s-o citească. 
(„Tovarășul a lucrat cu noi. e un om 
de încredere, nu puteam să-1 bă
nuim..." vor declara ei mai tîrziu). 
Medicii care, prin natura serviciului 
lor, trebuiau să cunoască reglemen
tările în vigoare la acea dată, au 
trecut și ei peste flagrantele nepotri
viri dintre adresă și realitate.

Din -acest moment, Nițoiu se con
vinge că poate mînca o pîine mul
țumită celor cu care avea de-a face. 
E un moment crucial, urmat de opt

ani de „creație", opt ani rodnici în 
născociri, certificate, falsuri și hîrtii 
semnate de tot felul de binevoitori, în 
cel mai bun caz neglijenți și nepri- 
cepuțl.

16 februarie 1960 : cu o carte de vi
zită, confecționată la moment, „ex
pertul" se prezintă la dispensarul 
Cîmpina în calitate de activist U.T.M. 
Cere concediu și tratament. Nimeni

ani în urmă, știau că boala lui nu 
poate fi la început, aveau evi
dență, fișe. Aș ! „Boala a apărut a- 
cum o lună", declară Nițoiu. Și pleacă 
.înarmat cu un nou certificat: conce
diu medical pînă la sfîrșitul anului.

Rezumăm, căci în zece ani se string 
multe certificate. Iată-1 la Pucioasa, 
cu o adeverință eliberată de comi
tetul sindical al minei (care va con-

î

SFlRȘITUL

Atenția sociologilor 
moderni este îndeosebi 
îndreptată asupra ra
porturilor complexe 
dintre indivizi și socie
tate, asupra modalită
ților de participare ac
tivă a oamenilor la de- 
săvîrșirea tot mai 
mare a corpului social. 
O strînsă interdepen
dentă leagă între ei pe 
oamenii orînduirii noa
stre socialiste, o subti
lă osmoză creatoare 
care face să se răsfrîn- 
gă asupra tuturor efor
turile și valorile pur
tate de fiecare în par
te. De aceea strădaniile 
noastre de a dezvolta 
o personalitate umană 
multilaterală, armoni
oasă, se încadrează în 
ambianța, în aura so
cială înconjurătoare și 
este de dorit ca acest 
fenomen să se petrea
că voit, conștient, ca 
un fenomen superior de 
inserție socială. Doar 
astfel efortul indivi
dual devine rodnic, 
creator, doar astfel se 
realizează dialogul 
dispensabil dintre 
divid și societate 
care face parte, 
slujba progresului 
neral.

Procesul acesta 
profunzime prezintă 
nenumărate fațete, din 
care, aici, m-aș opri la 
una singură : rigurosul 
examen critic al fapte
lor și comportărilor 
personale, care se cade 
să devină o adevărată 
obișnuință a vieții noa
stre lăuntrice. Exame
nul -"critic în lumina 
datoriei sociale este 
condiția esențială cu 
care se pornește și cu 
care se ajunge la mo
delarea etică a perso
nalității, operație grea 
și de durată (aș zice 
chiar că e fără sfîrșit 
în cursul unei existen
te), menită să armoni
zeze tot mai bine, tot 
mai exact structura 
insului cu sistemul de 
valori etice ale lumii 
socialiste.

Nu'este suficient să 
trăim pur și simplu 
într-o anumită lume 

anumit sistem 
• de valori ca 

să fim exponenți ai 
acestor valori. Esențial 
este efortul nostru, lu
crarea asupra naturii 
noastre. Fără îndoia
lă, în lumea modernă, 
tinerea la curent cu

Dificultățile declan
șării sau ale continuă
rii examenului critic 
— și care stau mai cu 
seamă în lipsa de cu
raj, în blazare și indi
ferență — sînt com
pensate de bucuriile u- 
nice ale recunoașterii 
erorilor, ale perfecțio
nării morale. Totalita
tea datelor psihologiei 
noastre alcătuiește un 
amestec variabil de 
pozitiv și negativ, a- 
mestec în care este e- 
sențiai (nu numai pen
tru viața noas
tră individuală dar și 
pentru cea socială) ca

n 
i 
i 
i 
i 
i
8r cu un t 

f superior 
> să fim i
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I
I) descoperirile științei, 

\ instrucția multilaterală 
X sînt de o mare însem

nătate și nimeni nu se 
mai poate dispensa de 
ele. Dar ceea ce le 
fructifică, ceea ce le 
dă strălucire și auten
ticitate este însoțirea 
lor cu modelarea etică, 
trudnic obiect de stu
diu individual, dar dă
tător de cîte și ce no
bile satisfacții !

cale și rescrise cu procedee perfec
ționate. în falsurile lui figurează tot 
felul de sanatorii și policlinici „spe
ciale", tot felul de foruri. Dai- 
chiar cînd mai greșește, tot capătă 
„concediu". In 1964, de pildă, aduce 
la Moreni o „adeverință" scrisă de 
mînă (cu greșeli de ortografie). Dr. 
loan Constantinov de la dispensarul 
Moreni semnează : la fel alții, apro-

„DECENIUL UI EL ORI0S“ 
AL BOLNA VULUI ÎNCHIPUIT

nu are curiozitatea să-1 întrebe de 
unde vine și cine este în realitate. 
Bravo, medicii de la dispensarul Cîm
pina !

Declară (după patru ani de boală) 
că are o formă de debut, Este con
sultat. Medicii de la dispensarul Cîm
pina n-au putut deosebi, după consult, 
o boală veche, tratată, de una inci
pientă. Sau, poate, le-a fost mai ușor 
să completeze un certificat medical, 
decît să stabilească un diagnostic 
real 7

Ianuarie 1961 îl găsește pe omul 
nostru prezentîndu-se la dispensarul 
din Moreni. Veți spune că era o 
imprpdență. Veți spune că medicii 
de aci îl mai consultaseră cu patru

tinua să tot scrie si să semneze a- 
deverințe). Adeverința afirma că în 
ultimul an veșnicul scutit nu ar fi 
avut decît 20 de zile de concediu me
dical. Președintele și secretarul au 
semnat acest act fără să-1 citească. 
(„Tovarășul era cunoscut de noi, om 
de încredere, cine ar fi crezut 7“ etc. 
etc.) Medicii de la Pucioasa, care 
în această perioadă îi dăduseră con
cediu 12 luni, citesc (sau nu citesc) 
adeverința și zic : „Da".

Intre timp, Nițoiu și-a perfecționat 
metodele. Acum folosește cu priori
tate arsenalul tehnic al escrocilor de 
profesie : falsuri, ștampile confecțio
nate de el însuși, parafe de medici, 
antete de instituții șterse cu chimi-

bă, pun diagnostice, desfășoară pen
tru Nițoiu o energie uluitoare, cu 
care ar fi putut vindeca zeci de 
bolnavi.

După zece ani se ivește 
mîntul. Consiliul Sindical 
Ploiești face un control la 
Filipești și descoperă 
Const. Nițoiu, fugit la Motru, 
găsit de miliție. Cu acest episod își 
încheie el prelungitul concediu me
dical plătit, intrînd, ca un mare 
amator de concedii, în altul, neplă
tit.

Falsurile sînt falsuri și nu mai ■- 
vem ce comenta aici. Cum stăm 
însă cu boala 7 In ce măsură era 
falsificatorul realmente bolnav 7 C»>

deznodă- 
Regional 

mina din- 
neregula, 

este

noi să facem ordine, 
veghind ca impulsu
rile, stările, sentimen
tele, cuvintele și chiar 
gîndurile negative să 
se afle în scădere. Da
torită fluxului perma
nent al vieții interioa
re, veghea noastră, a- 
tenția noastră asupra 
propriei structuri, lup
ta noastră împotriva 
potențialului negativ 
trebuie să fie neîntre
rupte.

Examenul critic este 
un dialog făcut cu noi 
înșine într-o continuă 
raportare la valorile" 
sociale. Iar rezultatul 
refuzului de a între
prinde dialogul etic cu 
sine (și implicit ou cei
lalți oameni) 
conduce la fapte anti
sociale. Nu poți fi bun 
cetățean dacă înăun
trul tău stăpînește 
haosul, dacă nu-ți con
trolezi mișcările interi
oare, subordonîndu-le 
necesității vieții în co
mun și acordîndu-le cu 
tabla de valori a co
lectivității. Să-ți disci
plinezi mersul gînduri- 
lor. să nu le lași cople
șite de porniri anar
hice sau egoiste. Căci 
și în mecanica inefa
bilă a gîndurilor există 
un moment cînd ele se 
supun energiei exerci
tate asupra lor.

Dar se poate într-a- 
devăr realiza disciplina 
vieții interioare 7 Fără 
îndoială. De aceea re
putate școli filozofice 
din trecut insistau asu
pra ei, mai cu seamă 
acelea aparținînd po
poarelor care au dat 
buni cetățeni lumii, 
grecii și romanii. Pita- 
gorienii, de pildă, a- 
veau obiceiul excelent, 
obligator pentru toți 
membrii școlii, de a-și 
rememora seara, îna
inte de culcare, toate 
acțiunile, vorbele si 
gîndurile emise în 
cursul zilei, pentru a

le supune unui sever 7 
examen critic în lu- J 
mina idealului lor mo- S 
ral. Dacă rezultatele > 
analizei se dovedeau •*, 
satisfăcătoare, ei își 
propuneau să continue 
în același fel ; dacă 
erau nemulțumitoare 
se străduiau din răspu
teri să-și impună mai 
mult control, mai mul
tă stăpînire de sine. 
Marcarea cu o pietri
cică albă sau neagră 
a zilei care a trecut 
nu însemna oare și la 
romani o similară a- 
tenție îndreptată asu
pra calității faptelor 
săvîrșite 7 Și o con
centrare a puterilor 
intelectului și spiritu
lui în sensul unei bune 
evoluții a ființei în an
samblul ei 7

Dacă un emițător de 
un anumit fel de raze 
sau unde ar începe Ia 
un moment dat să răs- 
pîndească în jur alte 
produse, neașteptate, 
nocive, ar fi oprit și 
supus unei reparații de 
către un specialist. 
Dar dacă un ins de
vine, printr-o lipsă 
gravă de control asu
pra sa, purtător al u- 
nor inferioare tendințe 
în ce face, ce spune, 
ce gîndește, atunci ci- 
ne-1 va drege, cine va 
măsura efectul nefast 
al invidiei sale, al bîr- 
felilor, al disprețului 
pentru ceilalți oameni? 
De aceea rolul edu
catorilor este de a sti
mula în tineri exame
nul critic, de a pune în 

-t lucru „fermentul"
poate? prețios, de a trezi re

flecția morală. A-l în
văța pe tînăr cumpă
tarea în toate, măsura 
în vorbe (și ce însem
nată este puterea cu- 
vîntului 1) și în fapte, 
noblețea gîndulul bun 
despre ceilalți, în
seamnă a-l da într-a- 
devăr cheia unei vii
toare personalități e- 
chilibrate, aptă să stîr- 
nească în jur admira
ția, respectul și mai 
presus de orice exem
plul de urmat. Disci
plinat de timpuriu, tî- 
nărul va deveni mal 
tîrziu în stare să se 
supună singur propriu
lui său control, riguros 
șl eficace. Iar perso
nalitatea sa va crește 
ca un fruct bun, neros 
de contradicții sterile 
ori porniri nesăbuite, 
antisociale.

Fără rigoarea exa
menului critic exerci
tat asupra noastră cli
pă de clipă, nu putem 
înălța ființa noastră po 
scara nesfîrșită a valo
rilor spirituale, nu pu
tem dobîndi marile 
puteri morale cu care 
etica socialistă ne pro
pulsează, ins și colec
tivitate, pe orbita pro
gresului social.

rem părerea unui expert, dr. Anton 
Popovici, de la Direcția Sanitară a 
județului Prahova :

— Evoluția și fazele bolii îndrep
tățeau din 1958 pensionarea de gra
dul II. După 1961 boala se stabili
zează, permițîndu-i lui Nițoiu even
tuala pensionare de gradul III, cu 
drept de muncă de 6 luni pe an, pînă 
în martie 1962. La această dată evo
luția bolii ar fi dus la reintegrarea 
definitivă în cîmpul muncii.

Ce părere are despre toate acestea 
Nițoiu însuși 7 îl întrebăm dacă în 
tot acest lung timp, vindecat fiind, 
n-a simțit nevoia să muncească. Nu, 
n-a simțit nevoia :

— Eu sînt o fire meditativă. Vreau 
să citesc, să scriu...

Intr-adevăr, a scris : a scris o lun
gă serie de certificate. Izolat nu s-a 
simțit, datorită contactelor nume
roase cu medicii și toți cei care îi 
semnau certificatele. Impresiona prin 
telefoane date de la București în nu
mele unor lucrători ai C.C.S. : „A- 
veți grijă de Nițoiu. E activistul 
nostru !“ Contabilul-șef al minei a 
dat ordin să i se calculeze concediul 
medical în continuare,, spunîndil-le 
subalternilor :

— E o persoană importantă.
Ne așteptam ca toți cei care au 

concurat la facilitarea escrocheriei să 
răspundă în fața legii. Dar dintr-o 
(să-i zicem) scăpare, în actul de acu
zare nu apar nici binevoitorii medici, 
nici credulii președinți de sindicat, 
nici influențabilul 
trecuți ca vinovați nu cei cu aprobă-' 
rile, ci executanții, doi calculatori de 
salarii. Nu pentru 
ci pentru erori — culmea 1 — prin 
care Nițoiu încasase sume chiar mai 
mari decît cele ce 1 s-ar fi cuvenit 
pentru concediul ilegal.

Aflăm părerile celor în cauză. Ion 
Popescu — contabil-șef :

— Eu verific certificatele doar prin 
sondaj. Ale lui Nițoiu n-au intrat în 
verificare. Avea aprobări de la foruri 
superioare.

Ion Gh. Rusu — calculator :

calcula-

contabil-șef. Sînt

concediile ilegale,

— Am fost mirat că 1 se dă un 
concediu atît de lung. L-am întrebat 
pe contabilul-șef. Mi-a epus că e un 
caz special.

Georgeta Ștefănescu 
toare :

— Așa se făcuse pînă atunci, așa am 
făcut și eu.

_ Ni s-a părut îndreptățită observa
ția tovarășului Aurel Bejan, preșe
dintele Tribunalului județean Pra
hova :

— Medicii și organele gestionare, în 
speță conducerea întreprinderii, poar
tă răspunderea pentru întregul pre
judiciu cauzat. Ei au fost „scutiți da 
vină" în mod nejustificat.

Prejudiciul material adus de Nițoiu 
este de 80 000 lei. Fără mari efor
turi, el ar fi putut căpăta o pensie, 
apoi ar fi putut reveni într-o muncă 
oarecare. S-a lăcomit însă, și i-a plă
cut inactivitatea ; o existență parazi
tară clădită pe falsuri. Nu ai ce dis
cuta în privința lui.

Cum rămîne însă cu președintei» 
șl secretarul sindicatului, cu prea nu
meroșii medici ai dispensarelor 7 De 
ce atîta generozitate voioasă, cînd e 
vorba de banul public 7 Nu ar fi oare 
mai precauți și mai competenți, dacă 
li s-ar imputa fiecăruia o cîtime 
din paguba cauzată 7 O întrebare 
pe care mai au timp să și-o pună or
ganele de justiție. E cazul deci ca 
fiecare din „colaboratorii" lui Ni
țoiu să fie tras la răspundere, vina 
fiecăruia să fie analizată și cîntă- 
rită.

Dincolo de aspectul său particular, 
acest caz ' ~ _ . ’ ’ “
principiu : ușurința condamnabilă pe 
care o vădesc unii în mînuirea și 
semnarea unor acte — în speță cele 
privind acordarea, cu ochii închiși, a 
concediilor medicale. Grijă, solicitu
dine față de cel bolnav — da ! Insă 
ce are asta a face cu nepăsarea și 
lipsa de răspundere din drojdia că
rora se naște cîte un parazit de gen 
Nițoiu 7 Trebuie închise toate posibi
litățile pentru amatorii de sinecură !

ne relevă o problemă de

Radu GHEORGHIU ,

t

A
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ENERGETICA
ancheta internațională a „Scînteii“

cu o viteză suficient de mare printr-un 
cîmp magnetic destul de intens, apare în 
el forță electromotoare. Dacă electrozii 
amplasați într-un mod anume de-a lungul 
canalului plasmic sînt racordați cu sarcina 
exterioară, atunci forța electromotoare va 
furniza curent.

în generatorul M.H.D., mișcarea ga
zului se realizează datorită propriei sale 
dilatări, adică fără să fie nevoie de un 
motor și, de aceea, transformarea energiei 
termice în electrică reprezintă, în acest 
caz, o transformare de energie fără ma
șină. O mișcare analogă a gazului elec
troconductor într-un cîmp magnetic se 
produce, după cum am arătat, în ionos
feră — stratul ionizat al învelișului gazos 
al Pămîntului.

în timpul rotirii Pămîntului In jurul 
propriei sale axe, atmosfera și suprafața 
sa sînt iluminate uniform și regulat de 
către Soare. O parte din energia radiației 
solare (circa 1 la sută) este absorbită da 
ionosferă. în partea iluminată, sub acțiu
nea razelor X și ultraviolete ale Soarelui, 
se produce o intensificare a disocierii șl 
ionizării moleculelor și atomilor — apare 
plasmă. Pămîntul însă, după cum se știe, 
posedă un cîmp magnetic. în consecință, 
dilatîndu-se, plasma din ionosferă va tra
versa liniile de forță ale acestui cîmp. De 
aceea, în plasmă, ca într-un conductor, se 
induce o putere electromotoare. Acesta 
este modul în care apare curentul electric 
continuu despre care am vorbit.

Pămîntul și ionosferă, despărțite prin- 
tr-un dielectric (stratul de aer rău con
ducător de electricitate), reprezintă un gi
gantic condensator sferic. La o grosime a 
stratului de aer de aproximativ 100 de 
km, diferența permanentă a potențialelor 
este de circa 10 milioane de volți. Pentru 
comparație, amintim că, în generatoarele 
electrice clasice, tensiunea curentului nu 
depășește 20 000 de volți.

Ne apropiem de problema principală : 
cum anume să folosim această diferență 
de potențial, pentru efectuarea unui tra
valiu util pe Pămînt ? Soluția o constituie 
crearea unor conductori care să unească 
sarcina utilă cu ionosferă. în acest scop, 
ne Dutem imagina folosirea unor stîlpi de

Promisiunea cea mare: fuziunea
termonucleară controlată

dr. R. S. PEASE
Laboratorul de cercetâri în domeniul plasmei și fuziunii nucleare Culham 

Marea Britanie ' ,
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Combustibilii clasici
în retortele valorificării moderne

dr. ing. Ion CARABOGDAN
Institutul de energetică al Academiei Republicii Socialiste România

Dezvoltarea continuă a civilizației uma
ne, creșterea producției materiale și a ni
velului de trai determină o mărire aproxi
mativ în progresie geometrică a consumu
rilor globale de energie. Pe plan mondial 
— după cum rezultă din lucrările Confe
rinței mondiale a energiei, ținută anul tre
cut pe tema : „Resursele mondiale de ener
gie și utilizarea lor în folosul omenirii" — 
consumul de energie se dublează în me
die la fiecare 20 de ani, iar cel de energie 
electrică la aproximativ 10 ani.

In țara noastră, angajată într-un susți
nut proces de industrializare socialistă, 
dezvoltarea economiei s-a reflectat și în 
creșterea producției și. consumului de ener
gie, care a înregistrat ritmuri superioare 
mediei mondiale : consumul total de ener
gie s-a dublat în circa 10 ani, iar cel de, 
energie electrică în 5 ani. Consumul total 
a sporit de la aproximativ 12 milioane tone 
combustibil convențional, în 1950, la apro
ximativ 40 milioane tone în 1965, adică de 
3,5 ori, iar producția de energie electrică 
de la circa 2,1 miliarde kWh, la 17,7 mi
liarde kWh, deci de aproape 9 ori. Pe 
locuitor, consumul anual global de energie 
primară s-a mărit, în aceeași perioadă, de 
aproape 3 ori, iar cel de energie electrică 
de 6,65 ori.

Pe baza Directivelor Congresului al IX- 
lea al P.C.R., investițiile pentru dezvolta
rea bazei energetice și a electrificării țării 
reprezintă astăzi aproape o treime din in
vestițiile în industrie și circa 20 la sută 
din investițiile totale pe economie, ceea ce 
asigură menținerea și pe viitor a ritmuri
lor ridicate de creștere a producției și con
sumului de energie, a avansului energetic 
necesar industrializării susținute a țării, 
avîntului impetuos al economiei naționale. 
Astfel, se va asigura în 1970 o producție 
de 32—34 miliarde kWh și aproximativ 
55—60 miliarde' kWh în 1975. Puterea 
nou instalată în centralele electrice, în 
perioada 1966—1975, va fi de patru ori mai 
mare decît puterea instalată în cei 10 ani 
anteriori (1956—1965). Orientarea politicii 
energetice a țării pe perioada 1966—1975 
continuă linia generală a partidului de 
mobilizare a tuturor resurselor și posibili
tăților proprii pentru satisfacerea necesi
tăților crescînde de energie ale econo
miei.

Din punct de vedere al dotării cu re
surse „ " .
tuație complexă, caracterizată prin pre
zența aproape a tuturor purtătorilor de e- 
nergie primară. Această structură polie- 
nergetică conferă economiei noastre ener
getice suplețe și siguranță. O dovadă o 
constituie și faptul că, ținînd seama de 
avantajele valorificării superioare a pe
trolului și gazelor naturale în diverse ra
muri ale industriei chimice, va fi posibil 
ca ponderea lor în balanța energetică a 
țării să se micșoreze. Realizarea sarcinilor 
planului de 10 ani de valorificare a sur
selor energetice și de electrificare a țării 
va determina schimbări importante, din 
acest punct de vedere. Aportul cărbunilor, 
al energiei apelor și al energiei nucleare 
va reprezenta în 1975 aproape 28 la sută, 
față de 15 la sută în prezent. Se fac totuși 
cercetări ample și în vederea soluționării 
problemelor complexe ridicate de utiliza
rea unor combustibili lichizi nefolosițî 
pînă în prezent. în această categorie intră 
țițeiurile brute și în special cele cu un 
conținut ridicat de sulf, precum și nume
roasele reziduuri ale industriei petroliere.

Deși dispunem de rezerve însemnate de 
combustibili solizi (numai lignitul din Ol
tenia se ridică la peste trei miliarde tone/, 
ponderea cărbunilor în balanța energetică 
este de numai 13 la sută.. Aceasta se da- 
torește, pe de o parte, prețului de cost ri
dicat al cărbunilor, în comparație cu cei
lalți combustibili, iar pe de altă parte, pro
blemelor deosebit de dificile pe care le 
pun instalațiilor energetice. Pentru mic
șorarea prețului de cost, în industria car
boniferă se fac mari eforturi de concen
trare a producției în unități mari, de me
canizare și automatizare a proceselor de 
extracție, dezvoltarea carierelor, îmbună
tățirea condițiilor de transport, înnobila
rea combustibililor solizi.

Dezvoltarea termoenergeticii, necesita
tea folosirii combustibililor solizi inferiori 
au impus cercetării științifice să se pre
ocupe de găsirea celor mai eficace metode 
de a arde combustibilii autohtoni. Astfel, 
în U.R.S.S. s-au realizat instalații de mare 
putere pentru arderea șisturilor bitumi
noase și a fost pusă la punct o metodă de 
uscare cu aburi a combustibililor din Si
beria cu un conținut de umiditate de peste 
35 la sută. în Bulgaria și Cehoslovacia 
s-au elaborat soluții interesante care per
mit folosirea combustibililor inferiori pro
prii, cu un conținut ridicat de cenușă, în 
instalații energetice de mare putere. în 
S.U.A. se examinează uscarea cărbunilor 
transportați la mare distanță prin con
ducte.

în țara noastră, cercetările efectuate de 
Institutul de energetică al Academiei asu
pra arderii ligniților românești s-au con-

energetice, țara noastră are o si-

cretizat în proiectarea și realizarea de că
tre uzina „Vulcan" a unor cazane de 2 t/h, 
6,5 t/h și 10 t/h, echipate cu grătar cu 
împingere răsturnată și a unor instalații 
mai mari de 50 t/h, echipate cu mori ven
tilator. Ținînd seama de faptul că produc
ția brută totală de cărbuni va crește pînă 
în 1975 de peste 3 ori față de nivelul anu
lui 1965, în prezent se fac cercetări ample 
asupra modelării și studierii proceselor in
time de ardere intensificată a combustibi
lilor solizi în focare-ciclon. Aceste insta
lații, caracterizate prin încărcai termice 
de peste 10 ori mai mari decît cele ale 
instalațiilor clasice, vor permite realiza
rea în țară a unor cazane energetice de 
mare putere, cu performanțe tehnico-e- 
conomice ridicate și cu investiții substan
țial reduse. Merită menționate, de aseme
nea, preocupările de îmbunătățire a pro
cedeelor de transformare a căldurii în 
lucru mecanic, de mărire a gradului de 
recuperare a căldurii prin folosirea unor 
cicluri termice complexe (ciclul CESAS). 
sau binare.

Toate aceste preocupări de viitor, cumu
late cu cele de folosire economicoasă a 
resurselor energetice secundare (gaze 
combustibile din furnale înalte, converti- 
zoare de oțel, cuptoare, deșeuri de la pre
lucrarea lemnului, căldura sensibilă a ga
zelor de ardere, a cocsului fierbinte, a 
zgurii, energia potențială a gazelor aflate 
sub presiune) vor permite o economisire 
a resurselor superioare de energie primară 
și dirijarea lor către acele domenii care 
asigură o valorificare superioară, în inte
resul economiei naționale. '

Resursele noastre hidroenergetice, com
parabile cu mediile mondiale pe lo
cuitor și pe km!, intervin, în prezent, în 
mică măsură în balanța de energie. Prețul 
de cost scăzut al energiei obținute și re
zervele hidro de care dispunem determină 
eforturile financiare de dezvoltare rapidă 
a rețelei de hidrocentrale.

în anii din urmă a fost amenajat între
gul curs al Bistriței, a intrat în funcțiune 
hidrocentrala de pe Argeș, iar în prezent 
se lucrează la „salba" de centrale de pe 
acest rîu. Una dintre cele mai bogate re
surse hidroenergetice ale țării, Lotrul, se 
află într-o perioadă de intensificare a efor
turilor de amenajare. In sfîrșit, anul acesta 
se execută lucrări complexe pe șantierul 
Sistemului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, pentru a asigura pu
nerea în funcțiune în 1970 a primului grup 
de 170 MW. în general, producția de ener
gie hidroelectrică va ajunge la 2,5 miliarde 
kWh în 1970 și la aproximativ 10 miliarde 
kWh în 1975, cînd vom valorifica mai mult 
de 40 la sută din potențialul hidroelectric 
amenajabll economic, de care dispune 
țara noastră.

Trebuie să menționăm că realizarea sar
cinii din planul de 10 ani pentru dez-

Fenomenul fundamental al fuziunii 
termonucleare — controlate sau necon
trolate — se produce cînd două nuclee 
ale unor atomi ușori se ciocnesc și se 
unesc pentru a forma un nucleu mai greu, 
proces întovărășit de degajarea unor e- 
norme cantități de energie. Unor astfel de 
reacții li se atribuie energia Soarelui și a 
altor stele. Pe Pămînt, această energie nu
cleară este degajată, deocamdată, numai 
sub formă explozivă, în bombele H. Fizi
cienii se străduiesc însă s-o domesticească.

Pot fi imaginate multe tipuri de 
reacții de fuziune nucleară. Se preferă 
însă reacțiile între nucleele izotopilor hi
drogenului, ale căror sarcini electrostatice 
sînt mai mici decît ale tuturor nucleelor 
celorlalți atomi; ca urmare, în cazul lor, 
energia cinetică necesară amorsării pro
cesului va fi de asemenea cea mai mică, 
fără a fi însă foarte mică. Astfel, în ce 
privește reacția termonucleară deuteriu- 
tritiu (izotopi al hidrogenului), este nece
sară obținerea unei temperaturi a masei 
de gaz de 100—200 milioane grade. Doar 
astfel frecvența reacțiilor de fuziune de
vine destul de ridicată pentru ca energia 
eliberată să prezinte un interes practic.

în mod firesc, la asemenea temperaturi 
atomii își pierd electronii, devenind ioni 
pozitivi, iar materia trece în stare de 
plasmă, lin gaz de ioni pozitivi și de elec
troni. Problema fundamentală a contro
lului fuziunii constă în a ști cum trebuie 
conservat, sau mai exact izolat, un ase
menea gaz cu o temperatură atît de 
ridicată, un timp destul de îndelungat în 
care să aibă loc un număr suficient de 
reacții de fuziune.

Este evident că nici un material termo- 
rezistent cunoscut pînă azi nu ar putea 
fi folosit ca recipient pentru izolarea 
plasmei. S-a făcut uz atunci de faptul că 
particulele încărcate, care constituie plas
ma, interacționează puternic cu cîmpurile 
magnetice. Cercetătorii s-au gîndit deci 
să utilizeze aceste cîmpurl, pentru a izola 
termic plasmele de mediul înconjurător. 
Este direcția în care a-a realizat pînă a- 
cum majoritatea lucrărilor în domeniul 
fuziunii. Ca fenomenul de reținere a 
plasmei într-un volum dat să aibă loc, 
este necesar — In principiu — ca presi
unea magnetică asupra purtătorilor de 
sarcină electrică să fie echivalentă cu 
presiunea exercitată de plasma caldă.

Plecînd de la aceste relații se poate 
estima — foarte aproximativ — ordinul 
de mărime a parametrilor de funcționare 
a ceea ce ar putea fi un viitor reactor 
termonuclear. La 100—200 milioane grade 
și la o densitate de 10“—IO'3 nuclee/cm’, 
timpul de izolare a plasmei ar fi de circa 
1 secundă, iar cîmpul magnetic necesar 
obținerii efectului ar fi cuprins Intre 10 
și 100 kilogauss.

Esența problemei
Izola plasma prin ___r__ __ ______
în unele experiențe, a putut fi creată o 
presiune magnetică mai mult sau mai pu
țin egală cu cea a plasmei; în altele, 
presiunea magnetică totală era chiar da 
un milion de ori mai mare. Totuși sîntem 
încă departe de soluții care Bă deschidă 
drumul aplicațiilor.

Cîteva rezultate ala unor lucrări expe
rimentale vor putea ilustra în oarecare 
măsură stadiul actual. Tetatronul, de 
pildă, reprezintă un solenoid (bobină ci
lindrică) lung și drept, străbătut de un 
tub coaxial izolant, umplut cu gaz rece, 
prealabil ionizat. Cînd se stabilește rapid 
un cîmp solenoidal, se obține în tub o

plasmă densă șl caldă, prin efectul com
binat al încălzirii și al compresiei.

Fotografia obținută cu ajutorul luminii 
emise de plasmă arată că ea este real
mente menținută la distanță de pereții 
tubului de către cîmpul magnetic, dar un 
timp mult prea scurt — abia 30 micro- 
secunde. Motivul stă în aceea că plasma 
se scurge cu viteza sunetului pe direcția 
axei tubului, de-a lungul liniilor de forță 
ale cîmpului magnetic de izolare.

După cum se vede, cu un aparat atît de 
simplu nu se poate realiza o izolare a 
plasmei care să prezinte o durată accep
tabilă pentru un reactor termonuclear 
(circa 1 secundă). Cercetătorii caută deci 
forme mai adecvate și, implicit, mai com
plexe.

S-a constatat că pierderea particulelor 
la extremitățile zonei de izolare poate fi 
limitată prin utilizarea unui efect de refle
xie de origine tot magnetică. Acest „efect 
de oglindă" se obține prin întărirea cîm
pului magnetic, adică prin îndesirea linii
lor de forță la aceste extremități. Deși sis
temul este astăzi foarte folosit pentru stu
dii asupra izolării plasmei, el este departe 
de a oferi prin el însuși o soluție de viitor.

Metoda cea mai directă pentru evitarea 
pierderilor la extremitățile aparatului de 
izolare ar consta evident în suprimarea 
acestor extremități. Cîmpul produs de un 
inel izolat, parcurs de un curent, repre
zintă sistemul cel mai simplu care înde
plinește aceste condiții.

Au fost elaborate diferite variante, mal 
cunoscute fiind sistemul sovietic „Toko- 
mak" și sistemul britanic „Zeta". Există 
și alte sisteme, cum ar fi aparatul denu
mit „Harmonica", pus la punct în Franța, 
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constă, deci, tn a 
cîmpurl magnetice.

sistemul denumit „M“ și „S“ 
publica Federală a Germaniei șl
altele. în toate experiențele care au fost 
făcute pînă acum, valoarea numerică a u- 
nuia sau altuia (măcar a unuia) dintre pa
rametrii plasmei este mai redusă cu cîteva 
ordine de mărime, în comparație cu aceea 
care ar trebui să se realizeze. în afară de 
aceasta, rezultatele obținute cu plasme 
„obișnuite" (ca cele studiate, acum), nu se 
aplică poate, la plasmele „active", care vor 
fi sediul proceselor termonucleare. în 
ciuda acestor incertitudini, s-a creat, da
torită lucrărilor din ultimii ani, impresia 
unui real progres pe calea rezolvării pro
blemelor izolării magnetice.

S-au efectuat șl unele lucrări prelimi
nare în domeniul ingineriei unui reactor 
cu fuziune deuterlu-tritiu. Cele două pro
iecte mai „specifice" care au fost luate 
recent în considerație sînt sisteme toroi- 
dale pentru o producție de 2 000 și 10 000 
megawați. Costul lor depinde de perfor
manțele ce trebuie atinse și de acela al 
magneților supraconductorl (deocamdată 
aceștia sînt foarte scumpi) ; totuși, pare 
posibil ca, dacă problemele izolării mag
netice vor fi rezolvate, costul unui reactor 
cu fuziune să fie competitiv față de cele 
mai perfecționate reactoare cu fisiune, a- 
dică cele nucleare exploatate în prezent.

Studiile despre care am vorbit mai sui 
continuă să se afle, în momentul actual, 
încă în faza incipientă dar, pe măsură 
ce problemele izolării magnetice încep să 
cedeze la eforturile fizicienilor, se poate 
prevedea momentul cînd ideile noi ba
zate pe rezultatele cercetărilor creatoare 
vor duce la unirea principiilor fizice alo 
fuziunii controlate și ale progresului teh
nic, pentru a ne furniza baza pe care va 
putea fi concretizată realizarea practică a 
unui reactor de fuziune.

Pot fi „dresați" electronii
din carburanți?

FRANCOIS DE CLOSETS 
redactor al revistei „Sciences et Avenir* — Paris

voltarea energeticii, de a se da? în func
țiune, pînă în 1975, o putere instalată de 
aproximativ 1 000 MW în centrale electro- 
nucleare, va situa România în rîndul ță
rilor care utilizează pe scară largă energia 
nucleară în scopuri pașnice.

Prezentarea sumară a perspectivelor fo
losirii combustibililor clasici, precum și a 
structurii actuale a balanței energetice a 
țării noastre arată că, pentru o etapă 
viitoare de cel puțin 20 de ani, resur
sele clasice vor rămîne predominante. Ac
centul va cădea, deci, asupra valorificării 
moderne a acestor resurse, condiție a sa
tisfacerii necesităților crescînde de ener
gie ale țării noastre, aflate în plin proces 
de desăvîrșire a construcției socialiste.

Din ionosferă curent
de un milion de volți

P. POLETAVKIN
candidat în științe tehnice, cercetător științific principal la Institutul de temperaturi 

înalte al Academiei de știinfe a U.R.S.S.

Viața pe Pămînt, cu toată diversitatea el, 
este legată direct de activitatea Soarelui, 
reactor termonuclear de proporții gigan
tice. Este deci cu totul firesc ca folosirea 
mai intensă a acestei surse de energie, 
practic nelimitată, să-i preocupe p'e oa
menii de știință, pe Ingineri, pe inventa
tori.

Heliotehnica tinde de veacuri să gă
sească o utilizare mai rațională energiei 
ce parvine de la Soare. Dar există încă o 
posibilitate cu perspective deosebit de cap
tivante : utilizarea acelei părți din energia 
solară care nu mai ajunge pînă la planeta 
noastră, circa jumătate din întreaga can
titate de energie solară „adresată" Pămin- 
tului pierzîndu-se în spațiu.

Cercetările de fizică efectuate în Cos
mos în ultimul deceniu de către Uniunea 
Sovietică și S.U.A. au arătat că absorbirea 
în ionosferă a radiației X și ultraviolete a 
Soarelui generează, fără întrerupere, cu
rent electric continuu. El se scurge în ju
rul globului în direcția vest, în zona Ecua
torului, la o distantă de cîteva raze de 
suprafața Pămîntului. După toate proba
bilitățile, acest curent există de tot atîta 
vreme ca și Pămîntul, iar energia se risi
pește în spațiul înconjurător.

Cum apare energia electrică în ionos
feră ?

Se știe că, o dată cu deplasarea într-un 
cîmp magnetic a unui conductor, apare în 
acesta o forță electromotoare, 
extremitățile conductorului sînt 
contact, prin circuitul format va 
rentul. Pe acest principiu al 
electromagnetice, descoperit de 
cu vreo 140 de ani în urmă, se bazează 
funcționarea tuturor generatorilor de cu
rent electric, care transformă energia me
canică de mișcare în cîmp magnetic al 
conductorilor, în energie electrică. La ter
mocentrale, generatoarele electrice 
acest tip sînt acționate de turbine 
aburi, iar la hidrocentrale — de turbine 
hidraulice.

în ultimii ani, în multe țări din lume se 
cercetează transformarea directă a ener
giei termice în energie electrică, fără in
termediul turbinelor, în „generatoare 
M.H.D.", adică magnetohidrodinamice. în 
generatoarele M.H.D., conductorul care 
traversează cîmpul magnetic este plasma, 
un gaz încălzit pînă la vreo 2 500 de grade 
și conținînd adaosuri de substanțe ușor 
ionizabile (pentru sporirea conductibilită- 
țli electrice). Cînd un astfel de gaz trece

iar dacă 
puse în 
trece cu- 
inducției 
Faraday

de 
cu

aer ionizat Astfel de stîlpi pot fi creați 
pe culmile munților la distanțe de cîteva 
mii de kilometri unul de celălalt, încălzind 
pe un platou oarecare aerul (cu un adaos 
ușor ionizabil) prin ardere de combustibil. 
Dar instalația necesară ar fi foarte scum
pă, iar consumul de combustibil extrem de 
mare. Soluția cea mai‘ simplă ar fi de a se 
folosi diferența naturală dintre potenția
lele condensatorului Ionosferă-Pămînt, 
pentru a înfăptui percutarea stratului de 
aer și pentru a crea „stîlpi" de plasmă, în 
două locuri diferite de pe suprafața Pă
mîntului. Calculele arată, însă, că această 
percutare ar pretinde o diferență de po
tențial de cel puțin 1 miliard de volți. 
Pentru a o obține, ar trebui construită o 
instalație gigantică, mai complicată decît 
cele mai puternice acceleratoare moderne 
de particule.

Să vedem însă dacă nu ne putem lipsi 
de ea.

Se știe că dacă stratul de aer este în 
prealabil ionizat, diferența de potențiale 
necesară percutării sale poate fi substan
țial micșorată. După cum arată calculele, 
pentru aceasta ar fi de ajuns ca stratul de 
aer dintre Pămînt și ionosferă să fie ira
diat cu un flux puternic de cuante-gama 
foarte tari, cu o energie de peste 6 mili
oane eV.

Cum vom obține iradierea ? Probabil că, 
în două locuri de pe Pămînt, la o distanță 
de mii de kilometri unul de celălalt, vor 
fi construiți doi reactor! nucleari speciali, 
„deschiși" în direcția cerului. în zona lor 
activă, folosind de exemplu reacția de 
captare a unui neutron de către nucleul 
azotului15, se va forma nucleul instabil al 
azotului16 care, la fisionare, emite parti
cule beta și cuante-gama cu o energie de 
6,0—6,7 eV.

în cursul trecerii prin atmosferă a cuan- 
telor-gama rigide, în urma interacțiunii 
dintre ele și electronii atomilor din me
diu, vor apare numeroase particule încăr
cate. La rîndul lor, ele vor determina io- 
nizarea moleculelor de azot și oxigen. Prin 
acești „stîlpi" în prealabil ionizați se va 
produce percutarea stabilă a aerului. După 
percutare rezistența „stîlpilor", va scădea 
considerabil și din ionosferă va porni cu
rent spre Pămînt.

Aceasta este, în linii cum nu se poate 
mai generale, schema principială a unui 
grandios generator M.H.D.. ionosferic, o 
mașină electrică naturală cu curent elec
tric constant, cu tensiune de circa 1 mi
lion de volți. Un astfel de curent ar putea 
fi transportat fără nici un fel de transfor
mări la distanțe extrem de mari și folosit, 
de pildă, în electrometalurgie, chimie, co
municații, transporturi. Cînd omul va găsi 
procedeele necesare transmiterii lui — 
„ceea ce nu mi se pare fantastic", a de
clarat academicianul A. A. Blagonravov — 
vom avea o nouă posibilitate eficientă de 
folosire a energiei solare.

Astăzi se acceptă ideea că neuroflziologia 
ar putea inspira cercetările în domeniul 
calculatoarelor. Pare însă surprinzător că 
fiziologia ființelor vii poate ghida și pe 
inginerii care lucrează în domeniul auto
mobilului electric. Totuși, pe această linie 
se desfășoară eforturile care tind spre per
fecționarea pilei cu combustibil, spre scoa
terea ei din laborator, pentru a face ca 
automobilul electric să se răspîndea/că în 
orașele noastre.

Inițial, dispunem de energie chimică, a- 
i dică de două corpuri din care unul poate 

da, iar altul poate primi electroni. Pri
mul este un combustibil, al doilea un oxi
dant. Combinația lor, arderea, este însoțită 
de o eliberare de energie. Se poate provo
ca o ardere intensă printr-un aport brutal 
de căldură, obținîndu-se caloriile necesare. 
Dar cum să realizăm același efect, evitînd 
producția de căldură ? Prin încercarea de 
a se determina electronii din carburanți să 
lucreze într-un circuit electric, înainte de 
a se recombina cu oxidantul, în molecu
lele produse. Ceea ce se obține este o pilă.

Să luăm cazul cel mai simplu : pila oxi- 
gen-hidrogen. Pentru a ioniza mole
culele, trebuie ca oxigenul și hidrogenul 
să fie puși în contact cu catalizatori po
triviți, iar ionii produși să migreze pen
tru a se recombina. Acest lucru se poate 
face într-un lichid acid, neutru sau bazic : 
un electrolit. Un electrolit foarte acid va 
fi puternic coroziv, atacînd catalizatorii. 
In mod practic, la acțiunea lui rezistă nu
mai platina, sau metalele din familia ei. 
Dacă ne putem permite luxul de a echipa 
pilele cabinei „Gemini" cu platină, nu 
credem că acest metal prețios va fi utili
zat la automobilele electrice. Cele 50 de 
tone extrase anual nu ar fi suficiente nici 
măcar pentru a mia parte din producția 
mondială...

Pe.de altă parte, folosirea unui electrolit 
puternic bazic permite utilizarea unor ca
talizatori mai ordinari, dar interzice utili
zarea unor combustibili ieftini. Pînă acum, 
în centrul atenției cercetătorilor a stat hi
drogenul pur. Evident acesta este un com
bustibil mult prea scump pentru un pro
dus destinat marelui public, mai ales că 
este și foarte dificil de stocat. Ne lovim 
aici de considerații contabile pe care in
dustriile din domeniul spațial le ignoră. 
Pilele spațiale care folosesc platina și hi
drogenul produc într-adevăr curent, dar 
la prețuri astronomice. Trebuie deci vizați 
combustibilii ieftini : hidrocarburile și de
rivatele lor imediate. Or, acestea conțin 
carbon. în afară de apă, arderea va pro
duce și bioxid de carbon. Se vor forma 
carbonați care alterează electroliza și fac 
ca performanțele pilei să fie foarte slabe.

Aceste dificultăți l-au determinat pe un 
cercetător de la „Alsthom", Bernard Wars
zawski, să-și spună că a fost aleasă o cale 
greșită. El mărturisește că a fost inspirat 
de exemplul vieții. într-adevăr, organis-

!

mele provoacă arderi, operînd „în mod 
lin", fără să fie nevoie de o intervenția 
„brutală", fără a utiliza temperaturi înalte, 
sau medii „agresive".

Viața disociază diferitele operații. Oxi
genul reacționează în plămîni pe un corp 
intermediar, hemoglobina, în timp ce, în 
tubul digestiv, carburantul — alimentele — 
sînt, de asemenea, transformate treptat în 
corpi mai reactivi. Corpii aceștia, puși 
față în față în momentul reacției, sînt, 
deci, foarte reactivi și astfel se evită mun
ca în faze multiple.

Concepută în urmă cu mai mulți ani, 
pila „Redox", în ciuda unor avantaje, ră
mîne complicată și greoaie, datorită orga
nelor anexe, care ocupă mult loc. Or, pila 
cu combustibil nu va putea cuceri piața 
decît dacă va răspunde unor criterii foarte 
precise. în laboratorul de cercetare și de 
dezvoltare de la „Alsthom", prima opera
ție a constat în eliminarea regeneratoare
lor exterioare. S-a ajuns la un kilowat pe 
dm3, dar cu foarte slabe densități de cu
rent obținute pe fiecare electrod : 70—100 
miliamperi/cm2. Pila a devenit mai com
pactă, dar a pierdut din eficacitate.

Să revenim la spiritul „bionic" care 
Inspiră întreaga acțiune. Warszawski vrea 
să imite condițiile vieții : temperatură 
joasă, pH moderat etc. Or, viața catali
zează zi de zi în fața noastră oxidarea 
hidrocarburilor. Numeroase bacterii sînt 
capabile de acest lucru. Cum ? Știm astăzi 
că ele folosesc substanțe organice : enzi- 
mele. Este vorba de macromolecule com
plexe și active, în genera/, sub formă de 
atomi metalici și înzestrate cu puteri cata
litice foarte eficace. Ele sînt pe Cît de nu
meroase, pe atît de prost cunoscute. Cît 
privește cataliza enzimatică propriu-zisă, - 
sîntem încă departe de a fi pătruns mis
terele ei, dar eficacitatea i-o vedem în 
fiecare zi. •

Pentru a se lansa în acest studiu, „Alst
hom" a creat la centrul său de la Massy 
catalizatronul, adică un laborator semi
automat, în care pot fi experimentați zeci 
de catalizatori în același timp. Cercetăto
rii urmăresc, de asemenea, cu cea mai 
mare atenție, lucrările biologilor în mate
rie de cataliză enzimatică. Poate că soluția 
rezidă, în realitate, în utilizarea directă a 
unei enzime, sau a unei serii de enzime...

Numeroși cercetători, atît din domeniul 
pilelor cu catalizatori foarte activi, cît șl 
din acela al aparatelor Ia temperatură ri
dicată, par a fi foarte aproape de rezul
tat. Optimismul, originalitatea soluțiilor 
propuse, coerența concepțiilor, efortul de 
industrializare, întreprins înainte chiar ca 
problemele fundamentale să fi găsit o so
luție — iată o realitate ce poate într-ade- 
văr impresiona și care deschide calea suc
cesului.

Anchetă realizată de 
Gh. BARBU

Pe.de
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PRIMIRE LÂ CONSILIUL DE MISTUI
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
marți pe ministrul federal al cercetă
rii științifice al R. F. a Germaniei, 
dr. Gerhard Stoltenberg, care se află 
într-o vizită oficială în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o at-
★

La 13 mal dr. Gerhard Stoltenberg, 
ministrul cercetării științifice din R.F. 
a Germaniei, și persoanele care 1-âu 
însoțit au părăsit Capitala. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost conduși de Nicolae Mur- 
guleț, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, și 
membri ai conducerii C.N.C.S.

Au fost de față dr. E. Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei Ia 
București, și membri ai ambasadei. .

După cum s-a anunțat, vizita a 
prilejuit un schimb util de păreri în 
legătură cu posibilitățile dezvoltării 
relațiilor cultural-științifice între Ro
mânia și R. F. a Germanie’

și ministrul 
iintifice au

moșieră cordială, a luat parte Nicolae 
Murguleț, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice.

A fost de față dr. E. Strătling, am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

★

Președintele C.N.C.S. 
federal al cercetării ț
confirmat listele de schimburi cultu
rale și științifice, între Republica 
Socialistă România și Republica Fe
derală a Germaniei pe anii 1969—1970, 
stabilite cu prilejul tratativelor avute 
între experți în luna martie a.c. Se 
au în vqdere vizite reciproce de oa
meni de știință, cadre didactice, cer
cetători științifici pentru documen
tare, precum și acordări reciproce 
de burse de studii și specializare. Sînt 
prevăzute, de asemenea, schimburi pe 
linie artistică, expoziții de artă și 
documentare, turnee artistice, vizite 
ale unor oameni de artă și cultură.

(Agerpres)

Lucrările unor comisii
permanente ale M.A.N.

La Palatul Marii Adunări Naționale 
se desfășoară ședințe de lucru ale 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, care, din însăr
cinarea Consiliului de Stat, au dez
bătut proiecte de decrete ce le-au 
fost trimise spre examinare.

Comisia pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale, întrunită sub pre
ședinția tovarășului Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele comisiei, a exami
nat Proiectul de decret privind orga
nizarea și funcționarea Ministerului 
Sănătății. Proiectul de decret a fost 
prezentat de tovarășul Eugen Mareș, 
adjunct al ministrului sănătății.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură, prezidată de tovarășul 
Gheorghe Roșu, a analizat Proiectul 
de decret pentru trecerea atribuțiilor 
privind ramura silviculturii, precum

și a Departamentului silviculturii, de 
la Ministerul Economiei Forestiere la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
proiect expus de tovarășul Filip To- 
mulescu, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere.

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale a dezbătut, sub președinția 
tovarășului prof. univ. Traian Ionaș- 
cu, proiectele de decrete discutate de 
celelalte comisii, prezentate în fața 
comisiei de reprezentanți ai condu
cerii ministerelor. De asemenea, a 
fost luat în discuție Proiectul de de
cret privind organizarea și funcțio
narea Comitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Locală, care 
a fost expus de tovarășul Petre Bla- 
jovici, președintele acestui comitet.

Lucrările comisiilor continuă.
' (Agerpres)

PLECAREA DIRECTORULUI GENERAL 
AL ORGANIZAȚIEI MONDIALE A SĂNĂTĂȚII

După o vizită de zece zile în țara 
noastră, dr. Marcolino Candau, di
rectorul general al Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.), a părăsit 
marți dimineața Bucureștiul.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

*
înainte de plecare, dr. Marcolino 

Candau a făcut o declarație presei, 
pe care o redăm în relatarea redac7. 
torului Agenției „Agerpres", S. Lu- 
cian :

De la început doresc să exprim 
deosebi*"! plăcere de a fi vizitat din 
nou mânia, țară membră a 
O.M.S. irică din anul 1948. Consider 
că între țara dv. și Organizația Mon
dială a Sănătății s-a încetățenit, in 
ultimii ani, o foarte bună colabora
re. Mai bine de 30 experți români 
lucrează în prezent în colaborare 
directă cu O.M.S. și există foarte' 
multe proiecte pentru dezvoltarea 
în continuare a cooperării cu oa
menii de știință români. Organizația

Mondială întreține totodată relații 
excelente cu o serie de institute de 
cercetări medicale din București, Iași 
și Cluj.

Referindu-se la întrevederile pe 
care le-a avut cu conducători de 
stat și cu personalități ale vieții 
științifice din România, directorul 
general al O.M.S. a spus : .Am avut 
ocazia foarte fericită să fiu primit 
de către președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu care am 
conferit asupra unor domenii de in
teres comun pentru organizația noas
tră și guvernul României. Totodată, 

, m-am . înțîlnit cu miniștrii Corneliu 
Mănescu’.și Aurel Moga și- cu multe 
alte oficialități din România care 
mi-au prilejuit, de asemenea, intere
sante schimburi de păreri privipd 
problemele noastre comune și întări
rea relațiilor de colaborare între 
România și O.M.S.

în încheiere, dr. Marcolino Candau 
a exprimat vii mulțumiri pentru pri
mirea caldă, prietenească, de care 
s-a bucurat în timpul vizitei sale în 
țara noastră, precum și pentru de
cernarea înaltului titlu de „Doctor 
honoris causa" al Institutului bucu- 
reștean de medicină și farmacie.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII

A P.C. DIN AUSTRALIA
Marți a sosit în Capitală o dele

gație a Partidului Comunist din 
Australia, alcătuită din tovarășii 
Laurie Aarons, secretar national al 
partidului, si Bernie Taft, membru 
al Comitetului Executiv Național al 
partidului care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. va face o Vizită în tara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa.

delegația a fost salutată de tova
rășii Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela 
Vass si Vasile Vlad. șefi de sec
ție Ia C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid.

Telegramă
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Gerald Get
ting, cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al Camerei 
Populare a Republicii Democrate 
Germane.

Cronica zilei
PRIMIRE

LA MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE

SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMÂNO-IUGOSLAVE
M

La Consiliul de Miniștri au început 
marți dimineață lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-iugoslave de colaborare' econo
mică.

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar delegația guvernamentală 
iugoslavă de Mustafa Șabici, mem
bru al Vecei Executive Federale.

La ședința plenară a sesiunii a luat 
parte Iakșa Petrici, ambasadorul Iu
goslaviei ia București.

Sînt trecute în revistă principalele 
realizări obținute, de la ultima se
siune, în colaborarea și cooperarea 
economică, industrială și tehnică ro- 
mâno-iugoslavă. Comisia examinează 
totodată noi posibilități de lărgire și 
diversificare în continuare a cola
borării și cooperării dintre cele două 
țări în diferite ramuri de activitate, 
printre care energia electrică, con
strucțiile de mașini, industriile side
rurgică, de petrol, chimie, turism.

(Agerpres)

VIZITELE PĂRTICIPANȚILUR LA ȘEDINȚA COMISIEI
PERMAWE C. A. L R. PENTRU CONSTRUCȚII

Ministrul industriei construcții
lor, Dumitru Mosora, a avut o între
vedere marți după-amiază cu miniș
trii construcțiilor și conducătorii din 
instituțiile centrale în domeniul 
construcțiilor din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S., partici- 
panți la cea de-a 25-a ședință a Co
misiei permanente pentru construc
ții a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, care se desfășoară la 
București între 11 și 18 mai.

Cu acest prilej, ministrul român a 
făcut o prezentare a activității mi
nisterului și a preocupărilor actuale 
ale specialiștilor din țara noastră în 
domeniul industriei construcțiilor și 
al producției de materiale de con
strucție.

Seara, în cinstea participanților Ia 
ședința Comisiei permanente pentru 
construcții a C.A.E.R., Dumitru Mo
sora a oferit o recepție în saloa
nele Casei Centrale a Armatei.

Au luat parte Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, Nicolae 
Bădescu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, conducători de in
stituții centrale.

★
In cursul zilei de marți, miniștrii 

și conducătorii instituțiilor centrale 
din domeniul construcțiilor, din ță
rile amintite, au vizitat întreprinde
rea de prefabricate „Progresul" și 
Fabrica de prefabricate-București 
Militari, precum și întreprinderea de 
produse din ceramică fină pentru 
construcții din Capitală. (Agerpres)

Național al orașului Praga
sociai-culturală și de gospodărire a 
orașului. La încheierea vizitei, mem
brii delegației au semnat în cartea 
de aur a consiliului popular.

In continuare, delegația a făcut o 
vizită prin noile cartiere de locuințe 
ale Bucureștiului.

Construcțiile 
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Astăseară, Elveția România, la fotbal

Optimism în ambele tabere
LAUSANNE (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Apropierea 
orei de începere a meciului El
veția — România nu este sen
sibila. decît prin scurgerea timpu
lui. Înconjurați mereu de aten
ția gazetarilor elvețieni, 'jucăto
rii noștri își pregătesc cu calm 
această partidă atît de importantă, 
si ceea ce mi se pare ca fiind tră
sătura dominantă a lotului fotba
liștilor noștri este spiritul de e- 
chipă care îl domină — titulari sau 
rezerve. Este evident că tot a- 
cest univers festrîns la mai pu
țin de 20 de oameni vrea un sin
gur lucru: realizarea unui rezul
tat pozitiv, aici la Lausanne, re
zultat care să-i îngăduie să aș
tepte cu inima deschisă celelalte 
două meciuri din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal.

„Sînt convins că nu va fi un 
meci mai greu decît altul susținut 
în deplasare, la Petroșani de pil
dă — ne declară T-ufan, proaspă
tul titularizat alături de Dumitra
che — și cred că împreună cu 
Dumitrache și Lucescu voi reuși 
să contribui la cucerirea ..puncte
lor". de care avem atîta nevoie".

Intr-o lungă convorbire pe care 
am avut-o cu antrenorul Angelo 
Niculescu. acesta mi-a. spus prin
tre altele: „Vom căuta să luăm 
noi inițiativa, fortînd marcarea go
lului (asigurîndu-ne bineînțeles 
totodată o apărare fermă). Este 
singura cale ce ne poate duce spre 
obținerea rezultatului dorit. Sț 
asta au înteles-o foarte bine ă’. 
jucătorii. Sînt mulțumit * de at
mosfera care există in rindul lor 
și dacă vom reuși s-o păstrăm și 
de-a lungul celor 90 de minute, se 
poate afirma că echipa noastră a 
făcut un mare pas înainte, nu nu
mai spre Mexico, ci si spre afir
marea ei ca o entitate precis de
terminată". De la doctorul D. To- 
mescu am cerut ultimele noutăti 
tn privința stării de sănătate si a 
capacității de efort: „Toată lu
mea este în regulă, chiar si Dinu, 
ce părea oarecum marcat de ner
vozitate sau oboseală duminică sea
ra la București. Orele care ne-au 
mai rămas pină la începerea parti
dei le vom folosi exclusiv pentru 
odihnă, deconectare, pentru pregă
tirea psihologică a megiului".,

O mare surpriză a produs aici 
renunțarea la Ion Ionescu. si ast
fel obiectul tuturor solicitărilor 
ziariștilor elvețieni a devenit Tu
fan. care i-a luat locul. Sînt ce

rute amănunte de tot felul în le
gătură cu „anonimul" mn Constan
ța. El nu este considerat doar 
„moștenitorul" lui Ionescu și al 
lui Dobrin. ci si „arma secretă" 
a echipei noastre, ceea ce a dus 
la ridicarea cotei sale în fata ga
zetarilor de aici. Mi s-a părut in
teresantă observația ziaristului V. 
Borghini de la „Tribune de Lau
sanne". care, scriind despre a- 
ceste lucruri, sublinia: „Renunța
rea la Dobrin si la Ionescu nu 
înseamnă probabil altceva decît 
faptul că echipa României, aceas-. 
tă uimitoare familie de fotbaliști, 
a renunțat pentru totdeauna la 
poezie. în favoarea unei proze de 
eficacitate".

Marți după-amiază, jucătorii 
noștri s-au antrenat pe un teren 
din apropierea celui pe care se 
va desfășura jocul. A fost un an
trenament de menținere în efort. 
Stadionul pe care va avea loc par
tida a fost vizitat, cu reflectoarele 
aprinse. Stadionul olimpic din Lau
sanne. sau Pontaise cum i se mai 
spune, a fost construit în preajma 
campionatelor . mondiale din 1954 
și are 38 000 de locuri. Biletele au 
fost vîndute aproape în întregime. 
Este bine iluminat si are un ga
zon excelent.

Cîteva lucruri în legătură cu 
pregătirile formației lui Ballabio^ 
Ea va r amine la Macolin pină 
miercuri la ora 10 dimineața, de 
unde va pleca la Château d'Ouchy, 
unde va aștepta ora începerii par
tidei. Ziarele elvețiene se strădu
iesc să demonstreze jucătorilor lui 
Ballabio că sînt favoriti în a- 
ceastă partidă si că nu sînt cu ni
mic mai prejos din punct de ve
dere tehnic jucătorilor români.

In fine, iată si componenta ce
lor două formații, sub rezerva u- 
nor modificări de ultimă oră:

Elveția : Prosperi — Ramseier, 
Michaud. Tacchella. Stierli — Sig
norelli, Odermatt, Kuhn — 'Quen
tin, Kunzli. Vuilleumier. Rezerve : 
Kunz (portar). Chapuisat. Weibell. 
Balmer.

România : Răducanu — Sătmă- 
reanu. Boc, Dan. Deleanu — Radu 
Nunweiler. Dinu — Dembrovschi, 
Tufan. Dumitrache. Lucescu. _ Re
zerve : Ghiță (portar). Hălmăgea- 
nu. Lupescu. Anca. Domide. Crăi- 
niceanu.

Potrivit regulamentului competi
ției vor putea fi schimbați doi ju
cători în tot timpul partidei.

Valentin PĂUNESCU

O vests cate, credem, va bucura mult pe iubitorii fotbalului din țara 
noastră : radiotoloviziunea română a făcut toate diligențole nece
sare (și a reușit să ptimească garanțiile cuvenite) pentru a trans
mite în întregime, atît la radio (program I) cît și pe „micul ecran", 
meciul de la Lausanne. Transmisia începe in jurul orei 21,30 (ora 
Bucureștiului).
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Delegația Comitetului Național ai 
orașului Praga, condusă de Ludvik 
Cerny, primarul orașului, a făcut 
marți dimineață o vizită la Consiliul 
popular al municipiului București, 
unde a fost primită de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului Exe
cutiv, primarul general al Capitalei.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească, au 
luat parte Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte, și alți membri ai 
Comitetului Executiv.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, oaspeților le-au 
fost prezentate o serie de aspecte 
din activitatea economică edilitară,

vremea
Ieri In țară : vremea a fost in general 

frumoasă, cu cerul variabil. Ploi Izo
late s-au semnalat în Transilvania, Mun
tenia șl nordul Moldovei. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, cu intensificări 
locale în Moldova. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 19 grade Ia 
Borsec șl 27 grade la Rădăuți, Berzeas- 
ca, Tr. Severin șl Brăilești. In Bucu

(Urmare din pag. I)

în timpul mersului, șine de oțel și 
sîrme de grosimea unui braț de om, 
foi de metal și bare — totul într-o 
mișcare de perpetuum mobile. La 
prima vedere pare un univers în 
plin haos, lipsit de orice lege, de 
orice regulă. Cîteva macarale înalte 
glisează ușor pe șine sprijinindu-se 
pe niște picioare stranii, încovoiate, 
de păianjen, amintind de modulul 
lunar văzut recent pe ecranele tele
vizoarelor din lumea întreagă.

Și totuși, o ordine teribilă guver
nează acest aparent haos, legi și 
norme severe conduc totul conform 
unor planuri riguroase, precizate cu 
o exactitate de milimetru și de se
cundă, ca în laboratoare sau ca în
tr-o ceasornicărie. O ceasornicărie 
întinsă pe o suprafață de zeci de hec
tare, cu mașinării atingînd zeci de 
metri, cu sute de mîi de motoare, a- 
parate, instalații și cu mii de oa
meni a căror inimă, minusculă inimă, 
transmite prin pulsul ei ritmul exact, 
precis al acestui gigantic și plin de 
forță ceasornic. Un ceasornic care 
numără și pregătește acum ultimele 
clipe' ale Dunării, fluviul care nu se 
vede decît ceva mai departe, din
colo de incintă, alergînd între cele 
două batardouri — român și iugo
slav — cu iuțeala unui rîu de munte.

După o asemenea imagine, atît de 
densă, vibrînd de o uriașă, incalcu
labilă energie, dominată de metal, 
beton, motoare, macarale imense și 
din nou metal, beton, motoare... ai 
senzația că oamenii sînt mici, prea 
mici în comparație cu construcția, că 
se află într-un raport inegal față de 
ea, un raport de .inferioritate. Și, 
pentru o clipită, te încearcă o între
bare naivă, ca dinaintea Piramidelor 
egiptene : „Oare niște oameni niște 
simpli oameni au reușit să creeze a- 
cest peisaj de o condensată și tulbu
rătoare forță ?“

Pentru a răspunde la o asemenea 
întrebare am simțit nevoia unui in
terlocutor competent și lucid, pe 
care l-am găsit în persoana directo

jv.r

După-amiază. oaspeții cehoslovaci 
au vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare si democratice din Româ
nia. Expoziția „Columna lui Tra
ian" si Muzeul Satului.

Seara, primarul general al Ca
pitalei. Dumitru Popa, a oferit o 
masă în cinstea delegației Comite
tului National al orașului Praga.

(Agerpres)

rești : vremea a fost ușor Instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult noros după-a
miază, cînd a plouat. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru 15—16—17 mal. 
In țară : vreme frumoasă șl călduroa
să, cu cerul mal mult senin. La sfîrși- 
tui intervalului, cerul va prezenta înnou- 
rări mal accentuate în vestul țării, unde 
vor cădea averse izolate. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 21 șl 31 grade, izolat 
mai ridicate. In București : vreme fru
moasă șl călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vînt în general slab. Tempera
tura continuă să crească ușor.

rului general al grupului de șantiere, 
tovarășul inginer Nicolae Mănescu.

— Oamenii de pe șantier se împart 
în trei categorii: 1. entuziaștii, sau, 
cu un termen familiar, „sufletiștii" 
construcției; 2. oamenii obișnuiți, cei 
„nici prea-prea, nici foarte-foarte" ; 
3. cei ce-și închipuie că pe un șantier 
mare banul se cîștigă repede și ușor. 
Ultimii pleacă, de obicei, așa cum 
au venit, fără să lase urme ; cei din 
categoria a doua muncesc cinstit și, 
în multe cazuri, prind rădăcini; cît 
îi privește pe primii, ei dau totul, tot

La 13 mai, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a primit pe 
Paul Fischer, secretar general al 
M.A.E. al Danemarcei, care între
prinde o vizită în țara noastră la 
invitația primului adjunct al minis
trului afacerilor externe, George 
Macovescu.

Oaspetele danez a purtat, de ase
menea, convorbiri cu primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

In cursul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, a 
avut loc un schimb de vederi privind 
stadiul relațiilor dintre România și 
Danemarca, perspectivele de dezvol
tare a acestora, precum șl unele 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

Secretarul general al M.A.E. danez 
a fost însoțit de R. W. Hanseri, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

★
Marți dimineața, tovarășul Ion 

Iliescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, a primit delegația Uni
unii Tineretului Comunist (K.I.S.Z.) 
din R. P. Ungară, condusă de Laszlo 
Orosz, șeful secției culturale a C.C. 
al K.I.S.Z., care, la invitația C.C. al 
U.T.C., a vizitat țara noastră.

în cursul aceleiași zile, delegația a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-sa spre 
Budapesta.

EXPOZIȚIA „ARHITECTURA 
CONTEMPORANA IN ELVEȚIA"

Institutul elvețian de relații cul
turale cu străinătatea „Pro Helve
tia" a deschis marți Ia amiază, în 
sala Centrului de documentare pen
tru construcții, arhitectură și siste
matizare din București, expoziția 
„Arhitectura contemporană în Elve
ția".

La deschidere au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, cadre de condu
cere ale . unor institute de cer
cetări, proiectări și de învățămînt, 
arhitecți și ingineri, ziariști. Erau de 
față șefi ai unor misiuni diplomati
ce acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul acestei manifestări au 
rostit scurte cuvîntări prof. arh. La- 
dislau Adler, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, dr. 
Michael Stettler, președintele Insti
tutului „Pro Helvetia", și Charles 
Albert Dubois, ambasadorul Elve
ției la București.

Expoziția este organizată în sala 
din B-dul Magheru 34—36, în pe
rioada 13 mai — 1 iunie, fiind des- 

• chisă în toate zilele între orele 10 
și 20, cu excepția zilei de luni.

Cu prilejul prezentei în țara noas
tră a președintelui Institutului elve
țian de relații culturale cu străină
tatea „Prtf Helvetia", dr. Michael 
Stettler, care a participat la deschi
derea expoziției „Arhitectura con
temporană în Elveția", ambasadorul 
acestei țări la București, Charles 
Albert Dubois, a oferit marți după- 
amiază un cocteil.

Au participat Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și, Artă, membri ai 
conducerii Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și Siste
matizare. ai Institutului român pen
tru relațiile culturale cu -străinăta
tea, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

★
In ziua de 13 mai a avut Ioc la 

București ședința de lucru a Comi
siei profesionale a Organizației In
ternaționale a Ziariștilor. Au parti
cipat reprezentanți ai uniunilor și 
asociațiilor naționale de ziariști din 
Bulgaria, Columbia. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Venezuela. Ședința, care 
a dezbătut propuneri șl sugestii pri
vind planul de activitate al comisiei, 
a fost condusă de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România si 
președinte al Comisiei profesionale 
a O.l.Z.

(Agerpres)

Capitala Uniunii Sovietice se dez
voltă și se modernizează într-un ritm 
intens. în ultimii 50 de ani teritoriul 
ei s-a extins de peste cinci ori. In 
prezent, ca să o străbați de la nord 
la sud trebuie să parcurgi 40 de kilo
metri. iar de la vest la est'— 30 de 
kilometri. Au dispărut pentru tot
deauna. lăsîndu-și doar numele — 
transferat noilor cartiere — zeci de 
sate șl cătune aflate altădată la mai 
mulți kilometri de marginea orașu
lui ca : Ziuzino. Sviblovo. Medvedko
vo. Golianovo, Matveevskoie. Degu- 
nino, Troparevo, Vihino... Principa
la preocupare a constructorilor Mos
covei este ridicarea cțe noi locuin
țe. Pentru a oferi o imagine a am- 
plorii acestui efort constructiv 
menționăm că anul trecut .au 
fost date în folosință apartamen
te cu o suprafață locativă totală de 
3 700 000 de metri pătrați. Iar anul a- 
cesta se vor construi toi pe atîtea, 
plus 34 de școli. 26 policlinici și spi
tale. grădinițe și creșe de copii, cen
trale telefonice automate, cinemato
grafe etc. în actualul cincinal (1966— 
1970) fondului de locuințe al Mosco
vei i se adaugă 600 000 de apartamen
te. respectiv locuințe noi pentru două 
milioane de moscoviti.

întrucît orașul 
ocupă de pe a- 
cum o suprafață 
de 88 000 de hec
tare, gospodarii 
lui nu intențio
nează să conti
nue extinderea 
pe orizontală, ci 
să folosească mal 
rational terenuri
le libere, să sporească numărul eta
jelor noilor construcții. Așadar, Mos
cova va crește pe verticală. Pretutin
deni se Înalță blocuri cu 9, 16 și 20 de 
etaje, iar unele clădiri au peste 20 de 
etaje: edificiile ca niște enorme 
cărți deschise de pe bulevardul Kali
nin. în care s-au si mutat o serie de 
ministere, au cîte 26 de etaje, iar 
blocurile-turn de pe același bulevard 
— cîte 24 de etaje. în apropierea Ex
poziției realizărilor economiei națio
nale se înaltă prima clădire cu 25 
de etaje și 480 de apartamente din 
panouri prefabricate de beton armat.

în viitorul apropiat încă o serie 
de clădiri publice vor aduce un spor 
de frumusețe orașului. Se înaltă noi 
localuri pențru teatrul de artă, tea
trul central de păpuși, galeria „Tre- 
tiakov" șl pentru circul central, se 
încheie construcția hotelului „Ros- 
sia". se fac ultimele lucrări de fini
saj la noul corp al hotelului „Națio
nal". în curînd va începe construcția 
noii aripi a hotelului „Moscova", se 
proiectează un stadion acoperit cu 
35 000 de locuri. Se extind și se mo
dernizează gările Moscovei devenite 
neîncăpătoare pentru traficul tot 
mai Intens de călători. Gara Kursk, 
de unde pleacă trenurile spre Cri- 
meea si Caucaz. va avea în curînd 
încă două săli de așteptare spațioase 
și confortabile, la care călătorii vor 
ajunge Pe scări rulante. Un pavilion 
moderp. . cu două etaje, din beton, 
sticlăisi.iotel; CU'o. suprafață de 7 000 
metri pătrați se va adăuga gării Bie- 
loruskaia. O nouă față și un spor de 
confort vor primi și gările Iaroslav- 
ski și Pavelețki.

Dacă în anii din urmă marile șan
tiere de construcții ale capitalei so
vietice s-au aflat mai ales la peri
ferii. acum i-a venit rîndul și zonei 
centrale. Prima realizare de am
ploare în această zonă o constituie 
bulevardul Kalinin, un ansamblu ar
hitectonic modern, care s-a și inte
grat în viata Moscovei ca un cartier 
rezidențial, administrativ, centru 
cultural si comercial și arteră de cir
culație intensă în același timp.. Ma
gazinele. restaurantele, cinematogra
ful „Octombrie" cu 3 000 de locuri, 
numeroasele unități de deservire a- 
trag aici zilnic mii de moscoviti. Bu
levardul Kalinin este un model pen
tru reconstrucția centrului orașului 
pe care arhitectii îl văd ca un sis
tem de ansambluri aerate, avînd fie
care un profil arhitectural particular, 
integrat armonios în structura de 
ansamblu și care să nu umbrească 
ci, dimpotrivă, să pună în valoare 
cele 600 de monumente istorice si 
de arhitectură concentrate în această 
zonă. Păstrînd cu grijă monumen
tele vechii arhitecturi rusesti. în 
frunte cu Kremlinul, arhitectii și 
constructorii vor înălța pe terenurile 
eliberate prin demolarea caselor 
vechi, necorespunzătoare si fără nici 
o valoare arhitecturală, edificii ad
ministrative și social-culturale, cu 
multe etaje, cu o linie modernă. în
conjurate de largi spații verzi. Pe 
cheiul rîului Moscova. în raionul

CORESPONDENȚA 
DE IA SILVIU PODINA

Krasnala Presnia, a început con
strucția monumentalei clădiri a So
vietelor din Federația Rusă, unde 
vor fi concentrate instituțiile cen
trale de stat ale federației. Va fi 
lărgită și reconstruită Piața Arbat, 
în centrul căreia se va afla Casa 
păcii și prieteniei popoarelor — cu o 
rțiare sală de spectacole și adunări.

Una din arterele centrale care va 
rivaliza cu bulevardul Kalinin va fi 
Novokirovski Prospect, lung de 2,5 
kilometri, traseu pe care se înșiră 
peste o sută de monumente de arhi
tectură. printre care opere ale ves- 
tiților arhitecți Bajenov. Jilardi, 
Zarudnii. Larg de 50—80 de metri, 
noul bulevard va constitui o conti
nuare spre nord-est a prospectului 
Lenin din partea de sud-vest a ora
șului, împreună cu care va forma 
principala arteră de traversare a 
orașului. Pe Novokirovski Prospect se 
vor construi numeroase clădiri ad
ministrative. unul din cele mai mari 
hoteluri, restaurante, săli de expo
ziție. cinematografe. El va fi într-un 
viitor apropiat una din cele mai fru
moase și mai reprezentative artere 
ale Moscovei. Centrul de mîine al 
capitalei sovietice va arăta, privit de 
«us. ca o uriașă stea de magistrale 

radiale avînd 
drept punct de 
pornire Kremli
nul.

Desigur că pla
nuri de dezvol
tare și recon
strucție de aseme
nea proporții nu 
sînt de conceput 
fără existența 

unei puternice Industrii a materiale
lor de construcție, fără aplicarea 
largă a metodelor industriale pe șan
tiere. „Glavmosstroi" construiește 
blocurile de locuințe șl edificiile pu
blice ale Moscovei „pe bandă ru
lantă". din panouri prefabricate pro
duse de cîteva mari „combinate de 
case" si livrate de către acestea Ia 
locurile de montare după grafice ri
guroase. 300 de puncte de dispeceri 
dotate cu posturi de radio emiță- 
toare-receptoare coordonează aprovi
zionarea ritmică a șantierelor. în 
curînd, informațiile provenite de la 
dispeoeri vor fi prelucrate de un 
centru propriu de calcul.

★
Ritmuri înalte cunosc construcțiile 

nu numai la Moscova ci și la Lenin
grad. Kiev. Tașkent. Minsk, în toate 
capițalele republicilor unionale și în 
celelalte orașe din U.R.S.S. Pentru a 
face fată cerințelor tot mai mari, 
industria materialelor de construcții 
s-a dezvoltat rapid, producția ei cres- 
cînd —. numai între anii 1940—1965 — 
de 18 ori. Zeci de fabrici noi de ci
ment au fost construite în Ucraina, 
Siberia. în zonele din Orientul în
depărtat și Asia Centrală, ca și în 
Kazahstan. Anul trecut. Uniunea 
Sovietică a produs 90 de milioane 
tone de ciment. Bogatele zăcăminte 
de asbest existente au făcut posibilă 
dezvoltarea intensivă a producției da 
plăci pentru acoperișuri, țevi pentru 
rețele de apă si canalizare, materiale 
pentru izolații din asbociment. Cele 
peste șase milioane și jumătate tone 
de produse din acest material cu 
calități deosebite, realizate în 
U.R.S.S., reprezintă circa jumătate 
din producția mondială de produse 
din asbociment. Totodată, se produc 
anual peste 70 de milioane metri 
cubi de prefabricate din beton ar
mat. larg folosite atît în construcția 
de locuințe cît și tn realizarea obiec
tivelor industriale, social-culturale. 
podurilor. liniilor de transport de e- 
nergie electrică etc. Se prevede că 
pînă la sfîrșitul cincinalului în curs 
producția de prefabricate va atinge 
o sută de milioane metri cubi.

Panourile pentru construcția de 
locuințe se execută cu finisaj com
plet, cu ușile și ferestrele montate. 
După exemplul combinatelor de casa 
din. Moscova și Leningrad. întreprin
deri de același gen din alte orașe 
mari nu se mulțumesc doar să pro
ducă prefabricatele, ci realizează 
totodată și montarea lor. Astfel, ter
menele de construcție se reduc de a- 
proape două ori, iar cheltuielile de 
muncă — la jumătate.

Industria materialelor de construc
ții a Uniunii Sovietice numără peste 
4 500 de întreprinderi în care lu
crează circa două milioane de oa
meni. In ceea ce privește valoarea 
producției și numărul lucrătorilor, ea 
se află la același nivel cu ramuri de 
primă importantă ale industriei grele 
cum sînt siderurgia., metalurgia ne
feroasă sau industria carboniferă.

Bicaz. Argeș, Porțile de Fier — ra
portul om-șahtier s-a dezvoltat con
stant, îmbogățindu-se reciproc, că- 
pătînd dimensiuni și energii tot mai 
mari, într-o strînsă condiționare. 
Dacă e adevărat că „omul este mă
sura tuturor lucrurilor", atunci care 
este măsura, dimensiunea interioară a 
constructorilor unui șantier de pro
porții uriașe 7

...Cu o figură de adolescent și o 
statură aproape atletică, inginerul 
Dan Predoiu, șeful lotului „centrală 
I" — lotul în care se montează pri

nopțile, nopțile în care nu mă aflam 
pe șantier și mă gîndeam la oameni, 
la eventualitatea unui accident. Ve
deți, datorită dimensiunilor și com
plexității construcției eram puși în 
situații inedite, inedite mai ales pen
tru cei tineri. Cînd insomniile au de
venit insuportabile, m-am dus la șeful 
de șantier, hotărît să-mi dau demisia. 
Mai în vîrstă decît mine, mă refer, 
mai ales, la „vîrsta de șantier", el 
m-a convins că un tehnician nu răs
punde numai de construcție ci și de 
oameni. Am încercat și am reușit să

X

0 uriașă statuie de beton
ce au mai bun, îi trag înainte și pe 
ceilalți, șantierul este pentru ei o 
chestiune vitală, personală.

— Cum s-a născut această cate
gorie, a entuziaștilor ?

— E o problemă de pasiune, de 
conștiință. Cred că ei sînt cei mai 
în măsură să știe. Intrebați-i direct.

— Dar raportul, raportul dintre .• 
oameni și construcție ? Prima im
presie este aceea că te afli în fața 
unei construcții guliverice ridicată 
de niște liliputani...

— Pentru un vizitator din afară, 
poate. în realitate, raportul dintre 
capacitatea oamenilor și construcție 
a rămas același, același ca la Bicaz, 
același ca la Argeș. Adică, la eforturi 
și la dificultăți mal mari au crescut 
și competenta și răspunderea oame
nilor. In fapt, raportul e în favoarea 
oamenilor. Altminteri nici nu s-ar 
putea concepe o asemenea con
strucție.

Așadar, prin trepte succesive —

mele două turbine — încearcă să mă 
convingă că e vorba de o diferență de 
viziune :

— Pentru noi nu e nimic spectacu
los. Totul decurge conform unui pro
gram, conform schițelor din proiect, 
și-mi arată un perete întreg ticsit 
de planșe pe hîrtie de calc și ozalit. 
Planșe cu profiluri sinuoase, surprin
zătoare, cu adevărate labirinturi de 
galerii, nișe, cavități. Schițele aces
tea abstracte reprezintă un volum 
de peste 190 000 mc de beton, beton 
„pus în operă", pentru că o asemenea 
construcție e denumită. în termino
logia tehnică, lucrare de artă.

— Betonarea e o problemă simplă, 
continuă inginerul. Se realizează în 
cîteva zile. Dar pregătirea durează 
uneori și o lună.

— Unde ați lucrat înainte ?
— La barajul de Ia Firiza.
— Deosebirea e foarte mare. N-ați 

resimțit-o, n-ați avut dificultăți ?
— Ba da. Cele mai grele au fost

mă obișnuiesc și cu această răspun
dere.

O sirenă puternică, anunțînd o 
nouă pușcare în roca fluviului, mă 
obligă să închei discuția și să pără
sesc incinta.

...Duritate, elasticitate, rezistență la 
rupere, la diferențe de temperatură, 
la șocuri, la vibrații ; iată numai cî
teva din încercările Ia care e supus 
betonul. Gheorghe Savin, maistru la 
laboratorul de betoane, urmărește de 
17 ani evoluția acestei materii prime 
a șantierelor. Zece ani la Bicaz, cinci 
la Argeș, doi Ia Porțile de Fier. So
coteala e simplă, anii se adaugă după 
ani dar altfel, în alt ritm, pe alte 
coordonate ale betonului, pentru că 
maistrul raportează construcția și 
propria lui evoluție la calitatea be
tonului.

— La Bicaz, indicatorii se realizau 
foarte greu ; la Argeș, au crescut sen
sibil ; aici răspunderea noastră față 
de beton e și mai mare, pentru că 
acest beton va zăgăzui Dunărea.

In sala de „păstrare la cald", 5 000 
de epruvete, eșantioane de beton, se 
maturizează, își concentrează deplina 
tărie înaintea încercărilor; într-o 
altă încăpere jeturi de apă le stro
pesc din belșug, după care sînt intro
duse într-o cameră frigorifică la mi
nus 20 de grade.

— Pare curios, dar o dificultate 
ne-a ridicat tocmai modernizarea. Fa
brica de betoane e complet automa
tizată, procesul e comandat electro
nic. Operatorii au trebuit să se rea
dapteze din mers.

Beton și oameni, oameni și beton. 
Legați printr-un destin paralel, un 
destin al tăriei. Și printr-o răspun
dere reciprocă ; oamenii răspund 
pentru acest beton, iar betonul răs
punde față de oameni. Se creează 
astfel un raport intim între om și 
construcție, o construcție care tre
buie să dureze mai mult, cu mult 
mai mult decît durata vieții unui om. 
Toate instalațiile și mașinile moder
ne, toate procedeele avansate, ulti
me sub raport tehnic, nu ar însemna 
nimic dacă oamenii n-ar avea senti
mentul deplin al creației, al unei o- 
pere de mari proporții. O operă rea
lizată în ritmul tic-tac-ului sever și 
exact al unui ceasornic.

— în curînd, camera din aval a 
ecluzei va fi dată în folosință. Apoi, 
va urma închiderea fluviului. Nu sînt 
niște sarcini de perspectivă ci niște 
eforturi foarte concrete și actuale pe 
care le calculăm în săptămîni, spune, 
gînditor, preocupat, inginerul Gheor
ghe Sălăgeanu, șeful șantierului ba
rai, centrală, ecluză.

Intr-adevăr, în aceste zile Ia Por
țile de Fier ai impresia acelei „nu
mărători inverse" dinaintea lansări
lor în spațiul cosmic. In dispozițiile 
scurte și decise ale șefilor de echipă, 
în . viteza basculantelor, tn vibrația 
insesizabilă a nervilor se simte o 
concentrare supremă. Impresie su
gerată, poate, și de arhitectura suplă, 
lansată spre înalt, a turnului de co
mandă, ridicat ca un braț viguros, cu 
pumnul strîns, un monument, parcă, 
al încordării și al izbîndei.
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Propunerile Finlandei 
privind convocarea 
unei conferințe 
a securității europene 
vor fi studiate
cu atenție 
de către Canada
declară M. Sharp

OTTAWA 13 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută în Camera 
Comunelor a Parlamentului cana
dian, ministrul de externe al Ca
nadei, Mitchell Sharp, a arătat că 
guvernul său este foarte interesat 
și va studia cu atenție și seriozi
tate propunerile Finlandei în ve
derea organizării unei conferințe 
privind securitatea europeană. Pre- 
cizînd că problema securității pe 
continentul european este „urgen
tă”, Mitchell Sharp a subliniat în 
același timp că o asemenea con
ferință trebuie să fie bine organi
zată pentru a fi încununată de 
succes.

Precizările făcute de ministrul 
canadian de externe constituie un 
răspuns dat memorandumului a- 
dresat de Finlanda statelor euro
pene, Statelor Unite și Canadei pri
vind organizarea unei conferințe 
pregătitoare pentru elaborarea unui 
acord în problema securității euro
pene.

GENEVA
p UMJI,__>

In Comitetul
celor 18 state

pentru dezarmare
GENEVA 13. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: în 
ședința de marți a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, șeful de
legației canadiene, G. Ignatieff, a 
făcut o expunere asupra proiectului 
de demilitarizare a fundului mărilor 
și oceanelor. După ce a analizat tex
tul propus de delegația sovietică, el 
a afirmat că tratatul ar trebui să cu
prindă interzicerea tuturor armelor 
nucleare și a armelor de distrugere 
în masă ; a tuturor componenților 
acestpra ; a depozitelor, platformelor 
de lansare, bazelor sau fortificațiilor 
cu caracter militar care ar putea fa
cilita un atac împotriva teritoriului 
național, apelor teritoriale sau spa
țiului aerian al altui stat.

Șeful delegației bulgare, K. Kris- 
tov, s-a declarat de acord cu pro
iectul sovietic, afirmînd că el este de 
natură să împiedice extinderea cursei 
înarmărilor asupra zonelor subma
rine. Vorbitorul a relevat unitatea 
dintre principiul interzicerii cursei 
înarmărilor nucleare și interzicerea 
armelor clasice. ,

Șeful delegației italiene, Roberto 
Caracciolo, s-a ocupat la rîndul său 
de problema demilitarizării fundului 
marin. Rallindu-se punctelor de ve
dere exprimate de o serie de dele
gați, el a insistat asupra necesității 
ca un eventual tratat să țină nea
părat seama de asigurarea securită
ții statelor riverane.

roma întrevederile tovarășilor 
Paul Niculescu-Mizil și Mihai Dalea

cu conducători ai Partidului
/ Comunist Italian

ROMA 13. — Corespondentul
Agerpres, N. Puicea, transmite: To
varășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-au întîlnit la 13 mai 
cu tovarășii Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al Partidului Comu
nist Italian, și Carlo Galluzzi, mem
bru al Direcțiunii P.C.I.

In cadrul unei convorbiri cordiale, 
prietenești, s-a făcut un schimb de 
păreri asupra situației internaționale 
actuale și îndeosebi cu privire la

lecuritatea europeană, asupra unor 
problema • privind apropiata conferin
ță internațională s partidelor comu
niste ți muncitorești ți asupra unor 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. S-a con
statat cu satisfacție dezvoltarea pozi
tivă a relațiilor dintre cele două par
tide și s-a hotărft intensificarea Iot 
in vii toi.

In aceeași zi, tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil ți Mihai Dalea au fost 
primiți de către tovarășul Luigi 
Longo, secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian.

SOSIREA LA PARIS

Vizita in Belgia L Brejnev a primit

a delegației C. C. al P. C. B.
conduse de tovarășul

Virgil Trofin
BRUXELLES 13 (Agerpres). — In 

continuarea vizitei sale în Belgia, 
delegația C.C. al Partidului Comu
nist Român condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar *1 C.C. 
al P.C.R., a avut marți o nouă 
întîlnire la Comitetul Central al 
P.C. din Belgia, la care au partici
pat tovarășii: Jean Terfve, membru 
al Biroului Politic, vicepreședinte a) 
P.C. din Belgia, Jean Blume, Joseph 
Turf, Urbain Coussement, Jan de 
Brouwere, Louis van Geyt, Marc 
Levaux, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Belgia. După- 
amiază, delegația a luat parte la în- 
tîlnirea cu membri și activiști ai 
Comitetului Federației din Bruxel
les a P.C. din Belgia. A fost prezent

Louis van Geyt, membru al Birou
lui Politio.

★
Seara, tn cursul unui dineu care a 

avut loc la ambasada Republicii So- 
oialiste România, membrii delegației 
C.C, al Partidului Comunist Român 
l-au tptîlnit cu reprezentanți ai con
ducerii Partidului Socialist Belgian.

Au participat t Jos van Eynde, vice
președinte al Partidului Socialist 
Belgian, Victor Larock, membru al 
Biroului Executiv al P.S.B., A. Vranckx, 
membru al Biroului Executiv al 

ministrul |ustiției.
parte, de asemenea, A- 
Lăzăreanu, ambasadorul 

Socialiste România tn

P.S.B.
A luat 

lexandru 
Republicii 
Belgia.

pe ambasadorul României
în U. R. S. S

MOSCOVA 13 — Coresponden
tul Agerpres. N. Cristoloveanu, 
transmite : La 13 mal. Teodor Ma
rinescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României tn 
Uniunea Sovietică, a fost primit, la

cererea «a, de tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire caldă, prietenească.

Sosirea delegației
Marii Adunări Naționale

în Olanda

In seara zilei de 13 mai tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil și Mihai Dalea 
au plecat spre Paris, la invitația C.C. 
al P.C. Francez. La sosirea pe aero
portul Orly, tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Dalea au fost salutați 
de Paul (Laurent, membru al Biroului 
Politic al P.C. Francez, și Jacques De
nis, membru al C.C. al P.C.F.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Constantin Flitan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Paris, 
ambasadorul Valentin Lipatti, delega
tul permanent al Republicii Socia
liste România la UNESCO, Mihai 
Caraman, ' consilier la ambasada ro
mână de la Paris, și alți membri ai 
ambasadei române.

Premierul Wilson

LONDRA 13. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : De
legația Institutului român pentru re
lații culturale cu străinătatea, condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a avut 
marți o întrevedere cu Harold Wilson, 
primul ministru al Marii Britanii. Au 
fost discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, precum și 
unele aspecte ale vieții internaționale.

In aceeași zi, delegația a avut o 
convorbire cu Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, la care au mai luat parte Go- 
ronwy Roberts, ministru de stat la 
Ministerul de Externe, și Vasile Pun
gan, ambasadorul României la Lon
dra. Au fost abordate probleme pri
vind noi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor multilaterale dintre Marea 
Britanie și România și s-a făcut un 
schimb de vederi într-o serie de pro
bleme internaționale actuale.

In seara aceleiași zile, Comitetul 
Executiv al Partidului Laburist a ofe
rit în cinstea oaspeților români un 
banchet. Au participat: Eirene White, 
președinta Partidului Laburist, Harry 
Nichols, secretar general al Partidului 
Laburist, Albert Carthy, secretar ge
neral al Internaționalei Socialiste, 
membri ai Comitetului Executiv al 
Partidului Laburist, membri laburiști 
ai Parlamentului. Au luat parte, de

asemenea, Vasile Pungan, ambasado
rul României în Marea Britanie, și 
membri ai ambasadei române.

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

★
In timpul zilei, delegația a vizitat 

studioul de filme din Elstree al 
companiei „Associated British Pictu
res Ltd.”, unde a avut convorbiri cu 
conducătorii acesteia și cu cunoscu 
tul regizor, producător și scenarist, 
Brian Forbes. A avut loc, de ase
menea, o întîlnire cu J. L. Jones, se
cretar general al Sindicatului munci
torilor din transporturi și necalificați.

Delegația română a făcut o vizită 
la Departamentul Invățămîntului și 
științei, unde a avut o întrevedere cu 
Jennie Lee, ministrul de stat al aces
tui departament

‘I

După propunerile F. N. E, pentru
restabilirea păcii în Vietnam

I!

NEW YORK 13 (Agerpres). — Or
ganizația Națiunilor Unite ar putea să 
asigure supravegherea internațională 
asupra retragerii trupelor americane 
din Vietnamul de sud, a declarat un 
purtător de cuvînt al O.N.U. Această 
declarație se referă la propunerea in
clusă în programul în zece puncte 
prezentat de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud la Con
ferința de la Paris în problema viet
nameză, în legătură cu realizarea unui 
acord între părți, privind o suprave
ghere internațională asupra retragerii 
din Vietnamul de sud a trupelor, per
sonalului militar, armelor și materia
lelor de război ale Statelor Unite și 
celorlalte țări aliate lor. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, este de pă
rere că „Națiunile Unite pot să-și asu
me un rol în îndeplinirea oricărui 
acord, dacă acest lucru va fi cerut de 
către părțile respective".

★
WASHINGTON. — Purtătorul de 

cuvînt al Casei Albe. Ronald Ziegler.

tt anunțat că șeful delegației S.U.A 
la convorbirile de pace de la Paris. 
Henry Cabot Lodge, se va înapoia 
miercuri la Washington pentru con
sultări cu președintele Nixon si pen
tru a primi noi instrucțiuni. între
vederea Lodge — Nixon 
cu clteva ore înainte ca 
S.U.A. să rostească un 
diotelevizat consacrat 
vietnameze. Deși Casa Albă a pre
cizat că acest discurs „va conține 
lucruri noi" a atras totodată atenție 
că nu trebuie să se manifeste un 
optimism exagerat tn legătură cu 
perspectivele unei instaurări grab
nice a păcii in Vietnam.

va avea loc 
președintele 
discurs ra- 

problemel

i Recunoașterea realităților
postbelice-o idee

Semnarea acordului româno- ungar 
privind transporturile aeriene civile

BUDAPESTA 13. — Coresponden
tul Agerpres Al. Pintea transmite: 
La Budapesta a fost semnat marți 
noul acord româno-ungar, privind 
transporturile aeriene civile dintre 
cele două țări vecine.

Acordul a fost semnat din partea 
română de Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și se

dl.riene, iar din partea ungară de 
Csanadi Gybrgy, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor.

★
Cu prilejul semnării acordului, am

basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta, Dumitru Turcuș, 
a oferit un cocteil în saloanele am
basadei.

HAGA 13 (Agerpres). — La invita
ția președinților celor două Camere ale 
Statelor Generale (Parlamentul) din 
Olanda, luni 12 mai a sosit la Amster
dam delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste ~ 
condusă de vicepreședintele 
icad. Ilie Murgulescu.

La sosire pe aeroportul 
delegația a fost întîmpinată 
J. P. Mazure, președintele primei Ca
mere a Statelor Generale, dr. G. M. 
Nederhorst, vicepreședintele celei de-a 
doua Camere, deputați ai Parlamen- 
ului olandez.

Au fost prezenți ambasadorul Româ
niei în Olanda, dr. George Elian, și 
membri ai ambasadei.

România
M.A.N.,

Schipol, 
de prof.

Evoluția situației
din Bolivia

fl

LA PAZ 13 (Agerpres). — Președin
tele Boliviei, Luis Siles Salinas, a avui 
o întrevedere cu șeful forțelor armate, 
generalul Alfredo Ovando Candia. Cu 
toate că la încheierea convorbirii Sa
linas a declarat reprezentanților pre
sei că între el și forțele armate nu 
există nici un fel de divergențe, ob
servatorii din La Paz subliniază că 
președintele bolivian este partizanul 
unei amnistii politice față de care se 
împotrivește însă comandantul forțe
lor. armate., Potrivit observatorilor, o 
rsemenea amnistie s-ar aplica și fos 
tului președinte Victor Paz Estenssoro 
rflat în prezent tn exil. Generalul O 
vando Candia a declarat că „Estens 
soro nu trebuie să se mai înapoieze 
niciodată tn Bolivia".

La sesiunea Consiliului ministerial al C. E. E.

CERERILE ANGLIEI AU RĂMAS
FĂRĂ RĂSPUNS

LUXEMBURG 13 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței co
mune, întrunit luni la Luxemburg, 
a examinat cererea de asociere la 
comunitate, prezentată de guvernul 
israelian.

Miniștrii de externe ai „celor 
șase” au examinat apoi problema 
trecerii Pieței comune de la faza 
tranzitorie, la perioada finală a a- 
socierii, care urmează să înceapă 
la 1 ianuarie 1970. Ministrul de 
externe al Franței, Michel Debră, 
a declarat că Franța este de acord 
cu trecerea la faza definitivă a a- 
socierii în cadrul C.E.E., doar după

Președintele primei Camere a Par
lamentului olandez, prof. J. P. Mazure, 
a oferit un dejun.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația parlamentară română a fost 
primită de primul ministru al Olan
dei, Piet de Jong. La primire a par
ticipat ambasadorul României la Haga.

In timpul convorbirilor, care au avut 
loc într-o atmosferă cordială, au fost 
relevate aspecte privind dezvoltarea 
relațiiloi de colaborare dintre Marea 
Adunare Națională a României și 
Statele Generale ale Olandei, ca o ex
presie a bunelor relații existente între 
cele două țări.

Memorandumul >
Partidului Unimrrr
Poporului African 
Zimbabwe

LUSAKA 13 (Agerpres). — Un re
prezentant al Partidului Uniunii Po
porului African Zimbabwe a prezen
tat Comitetului O.N.U. pentru deco
lonizare, care își desfășoară lucră
rile la Lusaka, un memorandum în 
care se arată că singura cale pentru 
soluționarea problemei rhodesiene o 
constituie lupta armată a populației 
africane.

Cerem Comitetului celor 24 să re
cunoască că tn Rhodesia existăo un 
război cu toate urmările care oțfirg 
din aceasta. In primul rînd, se .Ali
niază în memorandum, cererrr comi
tetului să insiste ca partizanii afri
cani capturați de rasiști să fie tratați 
ea prizonieri de război.

în continuare, tn memorandum, 
O.N.U. este chemată să acorde spri
jin luptătorilor pentru eliberarea 
Rhodesiel de sub jugul rasist. „Pînă 
tn prezent am avut doar ajutor mo
ral, exprimat In numeroase rezoluții 
care condamnă rasismul. Acum, cînd 
am pășit pe calea luptei armate, 
avem nevoie de ajutor militar șl 
material", conchide documentul citat.

L
î î
iț ț( Vî

care cîștigă teren
(Urmare din pag. I)

firmă încă o dată caracterul ana
cronic al așa-numitei doctrine 
Halstein, care tindea la Izolarea 
R.D. Germane. Viața a arătat că 
această doctrină, generată de răz
boiul rece, este lipsită de pers
pective, că aspirațiile popoarelor 
spre pace și colaborare internațio
nală vor determina mai devreme 
sau mai tîrziu falimentul ei. 
R.D. Germană, stat socialist iubi
tor de pace, nu numai că nu a 
ajuns în situația de izolare, dar 
și-a extins continuu legăturile sale 
internaționale. Ea dezvoltă schim
buri comerciale, tehnico-științifice. 
culturale cu numeroase țări ale 
lumii. Un șir de fapte petrecute 
în ultima vreme — de exemplu, 
poziția Finlandei în favoarea parti
cipării R.D. Geftnane Ia prolectdta 
conferință în problemele securității 
europene, ridicarea reprezentanței 
R.D.G. în Cambodgia la rang de 
ambasadă etc. — ilustrează că 
punctele de vedere realiste în a- 
ceastă problemă cîștigă teren.

In însăși R. F. a Germaniei crește 
curentul de opinie care se pronunță 
pentru recunoașterea R. D. Ger
mane, pentru contacte cît mai 
strînse și cooperare între cele două 
state. în acest sens, este semnifi
cativ că recent două organizații ale 
P.S.D., precum și Congresul extra
ordinar al Partidului liber demo
crat din landul Baden Wiirttenberg

au adoptat rezoluții în care se pro
nunță pentru recunoașterea R.D. 
Germane. La Helsinki, capitala 
Finlandei, s-a constituit, după cum 
se știe, un comitet internațional 
permanent pentru recunoașterea 
R. D. Germane. Orice progres în 
direcția acestei recunoașteri, de 
mult reclamată de realitățile lumii 
postbelice, ar aduce, desigur, o 
contribuție însemnată la însănăto
șirea climatului politic în Europa 
și în lume, la întărirea păcii.

Opinia publică de pretutindeni 
privește cu satisfacție toate actele 
și acțiunile care sînt îndreptate 
spre normalizarea relațiilor inter
naționale și progresul cauzei des
tinderii. Interesele majore ale păcii 
cer mai mult ca oricînd din partea 
tuturor statelor o politică construc
tivă, abținerea de la orice acte 
care ar putea să frîneze destinde
rea, fructificarea posibilităților de 
îmbunătățire a climatului de înțele
gere, de apropiere și colaborare 
între state și popoare.

Țara noastră este hotărîtă să-și 
aducă contribuția activă la reali
zarea unui climat de destindere, 
de încredere și colaborare pe con
tinentul nostru și în lume, este 
gata să examineze șl să discute 
orice inițiativă, orice acțiune care 
vine în întîmpinarea dorinței po
poarelor de pe continentul nostru 
de a conlucra pașnic, într-o atmos
feră de deplină securitate și pace.

agențiile de presa
«V /

Cea de-a doua reuniune a Comitetului internațio
nal de pregătire a Adunării mondiale pentru pace, Ciue 
so va desfășura în capitala R. D. Germane în perioada 21—24 iunie a început 
la Berlin. La reuniune au fost aprobate ordinea de lucru a Adunării mondiale 
pentru pace și activitatea comisiilor pentru Vietnam, securitate europeană, 
Orientul Apropiat, pentru problemele colonialismului, neocolonialismului și 
independenței naționale, pentru problemele dezarmării. Delegația țării noas
tre a fost formată din Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, și Stanciu Brătescu, membru al comitetului.

Delegația de activiști 
ai Consiliului General
O.L.U.S., condusă de Ion Mo- 
raru, secretar general al Consiliului, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care se află 
în Uniunea Sovietică, a făcut marți o 
vizită la conducerea centrală a Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). Oaspeții au avut o convor
bire prietenească cu G. G. Sotnikov, 
idjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, energetice 
și de transport al U.R.S.S., prim-vice- 
președinte al A.P.S.R., și cu alți mem
bri ai conducerii centrale a asocia
ției.

„Zilele tehnicii și con
strucției de mașini ceho
slovace" s_au deschis la Londia. 
Au fost prezenți lordul Brown, mi
nistru de stat în Ministerul Comer
țului, lordul Erroll, președintele Ca
merei de Comerț din Londra, alte 
personalități din capitala, britanică. 
Manifestarea a fost deschisă de Lud- 
vik Ubl, secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior al R. S. Ceho
slovace.

Comisia mixtă de fron
tieră sovieto-iraniană « rea 
lizat o înțelegere cu privire la stabi
lirea liniei de frontieră dintre cele două 
state în regiunea lacurilor de acumu
lare de-a lungul rîului Arax.

transmit
Prezidiul C.C. al P.C. 

GerUiUn subliniază într-o declara
ție dată publicității la Bonn, 
că actuala criză monetară accentuează 
fenomenele inflaționiste și are drept 
efect creșterea prețurilor, ceea ce a- 
runcă o povară grea pe umerii oameni
lor muncii vest-germani. P. C. Ger
man cere lichidarea dependenței măr
cii de dolar și statornicirea unor re
lații economice largi cu toate țările, 
inclusiv cu țările socialiste. El pre
conizează întărirea sistemului valu
tar vest german prin reducerea chel
tuielilor militare, creșterea puterii de 
cumpărare a oamenilor muncii, inten
sificarea investițiilor și reducerea ex
portului de capital.

aprobarea unei reglementări fi
nanciare în domeniul agricol, punct 
de vedere sprijinit și de ministrul 
vest-german 'al afacerilor externe, 
Willy Brandt.

Pentru prima oară de la demisia 
generalului de Gaulle, în cadrul 
Consiliului ministerial a fost abor
dată problema aderării Angliei la 
Piața comună. Michel Debră a re
afirmat cu această ocazie poziția 
cunoscută a țării sale, încă din 
timpul președinției generalului de 
Gaulle. El a subliniat că efectele 
admiterii unor noi membri în ca
drul comunității nu au fost sufi
cient studiate și că este mulțumit 
să constate că Comunitatea Eco
nomică Europeană este preocupată 
mai mult de propria sa dezvoltare 
internă, decît de ideea „lărgirii 
sale".

In cadrul unui interviu acordat 
după terminarea dezbaterilor, Wil
ly Brandt a lăsat să se înțeleagă 
că nici o nouă acțiune în legătură 
cu intrarea Angliei în Piața co
mună nu va fi întreprinsă înainte 
de toamna acestui an, avînd în ve
dere atît alegerile prezidențiale din 
Franța, din luna iunie, cît și cele 
pentru Bundestag, din septembrie.

In legătură cu problema unei 
politici agrare comune a „celor 
șase", agenția Reuter menționează 
opoziția R.F. a Germaniei și Italiei 
față de " ...........
gate de 
in 1969 
dolari.

creșterea cheltuielilor le- 
aceasta, care s-au ridicat 
la peste două miliarde de

SOFIA

Plenara Consiliului
Național
al Frontului Patriei

SOFIA 13. — Corespondentul A- 
jerpres, Gh. leva, transmite : Luni 
și-a început lucrările plenara Con
siliului Național al Frontului Patriei, 
in cadrul căreia sînt dezbătute pro
bleme cu privire la restructurarea 
formelor, stilului și metodelor do 
lucru în sistemul Frontului Patriei, 
in conformitate cu hotărîrile plena
rei din iulie 1968 a C.C. al P.C. Bul
gar.

La lucrările plenarei iau parte 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului A- 
iunării Populare a R.P. Bulgaria, și 
îlți conducători de partid și de stat.

în raportul lui Boian Bîlgaranov, 
nembru al Biroului Politic al C.C. 
11 P.C.B., președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, avînd 
:a temă „Locul și rolul Frontului Pa- 
riei în sistemul conducerii sociale a 

R. P. Bulgaria", se subliniază că, 
pentru a putea să-și îndeplinească cu 
?i mai mult succes sarcinile, Frontul 
Patriei trebuie să-și schimbe în mod 
radical formele și stilul activității 
șale. Sensul adînc. și esența acestei 
restructurări, se arată în raport, con
stau în sporirea rolului Frontului Pa
triei, extinderea funcțiilor lui.

Pregătiri în vederea lansării

Criza din cadrul Partidului democrat-creștin din 
Chile s-a agravat prin hotărirea lui Jorge Cash, consilierul politic al preșe
dintelui Eduardo Frei, de a părăsi rîndurile partidului. Pe de altă parte, 
toți membrii Consiliului național țărănesc au demisionat în semn de protest 
față de politica actuală a Partidului democrat-creștin, de guvemămînt

Expoziția internaționale 
„Automatizarea-69", or*ani 
zată în parcul Sokolniki, a fost des
chisă oficial la Moscova. Iși prezintă 
produsele aproximativ 900 de firme 
din 23 de țări. Vladimir Novikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat că U.R.S.S. este 
dispusă să-și extindă livrările în toate 
statele interesate și, totodată, să-și spo
rească achizițiile relevînd relațiile tot 
mai largi pe care U.R.S.S. le întreține 
cu Anglia, Austria, Finlanda, Franța 
Italia, Japonia și cu alte state.

CAPE KENNEDY 13 
Agerpres). — Astro- 
aautii Thomas Staf
ford, Eugene Ceman 
și John Young, mem
brii echipajului navei 
cosmice 
care va 
rninică. 
luni o

„Apollo—10" 
fi lansată du- 
au executat 

serie de ma
nevre de simulare a 
zborului circumlunar. 
In' cursul acestor o- 
neratiuni au fost ve-

rificate sistemele de 
funcționare si sincro
nizarea comenzilor la 
bordul cabinei „A- 
pollo—10“ si al mo
dulului lunar, care 
vor fi executate în 
timpul zborului în ju
rul Lunii și apropie
rii modulului de su
prafața satelitului nos
tru natural, pînă la 
aproximativ 15 kilo
metri. O atenție deo-

sebită a fost acordați 
funcționării rachetelor 
— a sistemului prin
cipal de propulsie 
precum si a sistemu
lui auxiliar de mane
vrare, atît 
principale, 
modulului, 
asemenea, 
manevrele 
re și recuplare a „tre
nului spațial" „A- 
pollo—10".

al cabinei 
cit si ale 
Au fost, de 

simulate 
de decupla-
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