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Completări
la „nomendater^l"

naturii

în județul Mehedinți, 
ritmul lucrărilor de in
vestiții a depășit pre
vederile. La sfîrșitul 
primelor patru luni, 
fată ’ ------
cota 
s-a 
sută 
tițiilor, și 37,1 la sută 
la construcții-montaj. 
La șantierul hidro
energetic și de naviga
ție de la Porțile de 
Fier, întreprinderea

de 33,3 la sută 
stabilită initial, 

înregistrat 36 la 
la totalul inves-

minieră Orșova, Uzina 
de vagoane Turnu Se
verin și întreprinderea 
de industrializare și 
conservare a laptelui 
sînt create toate con
dițiile pentru intrarea 
la timp în exploatare 
a obiectivelor prevă
zute. Din planul anual 
de investiții, la grupul 
de șantiere Porțile de 
Fier de exemplu s-a 
realizat peste 37 la

sută. La instalația de 
preparare a cuartului 
și feldspatului granu
lat, prevăzută să intre 
în funcțiune cu întrea
ga capacitate la înce
putul lunii iulie, o par
te din utilaje au si în
ceput să producă. De 
menționat că aici s-a 
realizat pînă acum 54,3 
la sută din planul a- 
nual de investiții.

(Agerpres)

în construcție 
un nou laminor

La uzinele „Industria Sîrmii" 
din Cîmpia Turzii se construieș
te un nou laminor, care va avea 
o capacitate anuală de 28 000 
tone sîrmă laminată. Agregatul, 
complet automatizat, va putea 
lamina 45 metri de sîrmă din 
oțel dur într-o singură secundă. 
Hala industrială în care va 
funcționa noul laminor, cu o su
prafață de peste 8 000 mp, a fost 
ridicată. Primele linii tehnolo
gice vor fi puse în funcțiune în 
cursul acestui an. (Agerpres)

Patru mari unități 
economice. ca patru 
stele de primă mări
me, circumscriu noua 
constelație industrială 
a Trotușului. Creație a 
acestui sfert de veac 
de construcție socia
listă, cei patru piloni 
— Centrala termo
electrică, Rafinăria, 
Combinatul de cau
ciuc sintetic si pro
duse petrochimice și 
Combinatul chimic — 
sînt expresia' masivu
lui ..descălecat" al 
tehnicii si al vieții 
moderne pe locurile 
natale ale marelui 
ctitor de cetăți și le
gendă, Ștefan Voie
vod. Epoca noastră a 
durat aici mărețe ce
tăți industriale, tră- 
gînd brazdă adîncă și 
rodnică în peisajul e- 
conomiei naționale. 
Valea Trotușului dă 
azi 11,5 la sută din 
producția industriei 
chimice a țării. Anul 
trecut au fost realizate 
aici 40 la sută din în
treaga cantitate de 
sodă caustică, 84 la 

producția

de policlorură de 
vinii — materie pri
mă pentru masele 
plastice — și, inte
gral, polistirenul și 
cauciucul sintetic.

Am pătruns pe poar
ta Combinatului chi
mic — ansamblu de 
clădiri sure și înalte, 
care fac să plutească 
între Borzești și soa
re un văl străveziu — 
atras de faima locu
rilor, dar și de pres
tigiul recent cîștigat al 
marelui combinat: în
treprindere fruntașă 
pe țară în întrece

Reportaj de 
Petre PINTIUE

FEROVIARE
Convorbire cu ing. Corneliu BURADA

adjunct al ministrului căilor ferate

n I
■

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale, creșterea substanțială, 
de la un an la altul, a producției in
dustriale și agricole, intensificarea 
schimbului de mărfuri pe plan intern 
și international pun în fata transpor- 
turilor feroviare sarcini noi, cantita
tiv și calitativ superioare. Statul 
nostru a făcut și face importante e- 
forturi materiale pentru dotarea teh
nică și modernizarea transportului 
feroviar. în ultimii opt ani volumul 
transportului pe calea ferată s-a du
blat, iar intensitatea traficului pe ki
lometru de linie este mai mare decît 
în majoritatea țărilor europene. De 
aceea, din cînd în cînd se manifestă 
anumite greutăți în satisfacerea ce
rințelor de transport pe calea ferată 
ale industriei și agriculturii.

Convorbirea purtată la Ministerul 
Căilor Ferate a început cu 
barea :

între-

— Cum este utilizat parcul 
eomotive și vagoane ? Ați . 
face o comparație cu situația exis
tentă, în acest domeniu, în alte 
țări?
— Indicii de utilizare a parcului de 

locomotive și vagoane sînt în conti
nuă creștere. De altfel, o bună parte 
a cerințelor sporite de transport a 
fost satisfăcută, în ultimul timp, toc
mai pe seama îmbunătățirii acestor 
iîWici. în anumite privințe se poate 
afirma că ne situăm la nivelul țărilor 
cubune rezultate în acest domeniu. 
Evident, realizările obținute nu epui
zează posibilitățile existente în creș
terea gradului de utilizare a parcului 
de locomotive și vagoane. Ele pu
teau fi mai bune dacă staționările de 
vagoane la încărcare-descărcare. în
deosebi pe liniile industriale, s-ar fi 
redus. Se constată că, în ultimii ani, 
staționarea vagoanelor la fronturi 
pentru încărcare-descărcare a crescut 
de la 17,4 ore pe vagon în 1966. la 18,8 
ore pe vagon în 1968 și la 22,1 ore 
pe vagon în trimestrul I 1969.

— Sîntem în posesia informației 
ett există, la ora actuală, multe va
goane imobilizate. Vă rugăm să in
sistați ceva mai mult asupra cau
zelor acestei păgubitoare anomalii 
economice.

de lo- 
putea

— Cauzele principale care au 
dus la creșterea acestor imobilizări 
constau. în primul rînd. în insufi
cienta capacitate a fronturilor de în
cărcare și, în special, de descărcare 
ale întreprinderilor, în starea ne
corespunzătoare a unor linii indus
triale, situație care impune, evident, 
restricții de viteză și de tonaj. Din- 
tr-un sondaj făcut anul acesta, re
zultă că în 129 de întreprinderi capa
citatea de producție și de livrare de
pășește pe cea a fronturilor de în
cărcare-descărcare. în al doilea rînd, 
este vorba de insuficienta spatiilor 
de depozitare și a instalațiilor de 
manipulare rapidă a mărfurilor. în 
felul acesta nu se valorifică marele 
avantaj al situației că majoritatea 
vagoanelor pentru transportul mărfu
rilor de masă permit un grad înalt 
de mecanizare: cimentul vărsat — 
în vagoane cu recipient!, minereu-

rile și balastul — în vagoane auto- 
descărcătoare, cerealele și măr
furile pulverulente — în vagoa
ne cu guri de absorbție. Un alt 
motiv constă în organizarea necores
punzătoare a lucrului la încărcare- 
descărcare, care duce la un consum 
de muncă manuală mult mai mare 
decît cel realmente necesar și la pre
lungirea, uneori excesivă, a duratei 
operațiilor de încărcare-descărcare. 
în fine, anomalia la care ne referim 
și care provoacă imobilizarea unor 
vagoane se datorește și faptului că li
vrarea materiilor prime din import 
nu este suficient de bine corelată cu 
posibilitățile de descărcare ale com
binatelor, cu capacitatea de trans- 
bordare din unele stații de frontieră 
și din porturi. Am în vedere în spe
cial minereurile, cocsul și apatita 
pentru combinatele siderurgice din 
Galați, Hunedoara și Reșița, respec
tiv uzinele și combinatele chimice din 
Năvodari, Tr. Măgurele, Valea Călu
gărească, Oradea (alumină).

— Ce măsuri a luat ministerul în 
ultima vreme pentru îmbunătăți
rea folosirii materialului rulant 
în vederea satisfacerii optime a tu
turor cerințelor de transport ? Ce-și 
propune ministerul să întreprindă 
în viitor în acest sens ?
— Ministerul nostru a luat o serie 

de măsuri în vederea utilizării inten
sive a vagoanelor de marfă și, în ge
neral. pentru folosirea cît mai rațio
nală a materialului rulant. Menționez, 
dintre acestea, elaborarea planului de 
mers, care intră în vigoare la 1 iunie 
a.c., și care a ținut seama în mai mare 
măsură de cerințele de transport ale 
centrelor administrative și ale zone
lor industriale ale tării. La transpor
tul de mărfuri s-a asigurat o eșalona
re mai judicioasă a trenurilor, o legă
tură mai bună între marile combi
nate și sursele lor de aprovizionare 
sau locurile de desfacere. în planul 
de mers s-au introdus trenuri-navetă. 
cu viteze sporite, de 80 și 100 km/oră, 
trenuri specializate pentru transpor
tul de mărfuri perisabile si alte 
produse.

Pentru transportul de călători s-au 
înscris în grafice un număr sporit 
de trenuri, în special pentru satisfa
cerea transportului salariaților nave
tiști de la domiciliu la locul de mun
că. S-au reintrodus în grafice tre
nurile „personale". de lung parcurs, 
evitîndu-se, astfel, desele transbor- 
dări ale călătorilor în stațiile-noduri. 
în unele stații s-au reintrodus o- 
priri solicitate de publicul călător. Pe 
anumite secții de circulație, la trenu
rile rapide și accelerate a fost sporită 
viteza de la 100 km/oră, la 120 
km/oră. Pe secția de circulație Bucu- 
rești-Cîmpina se introduce — pentru 
prima dată la trenurile rapide de la 
noi — viteza de 140 km/oră. S-a fă
cut, de asemenea, o mai bună omo
genizare a garniturilor trenurilor, în 
special la cele cu regim de rezervare

Convorbire realizată de
Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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in întregime lipsurile
Primăvara tîrzie din acest an a 

creat greutăți obiective în aprovizio
narea populației cu legume timpurii. 
Independent însă de aceste cauze 
bine cunoscute, există, ca și în anul 
trecut, un șir de deficiențe în orga
nizarea producției legumelor, în li
vrarea, transportul și desfacerea lor, 
deficiente care, prin natura lor, nu 
pot fi nicidecum scuzate.

Acum o zi sau două ni s-a poves
tit.. o întîmplare incredibilă, dar a- 
devărată. Despre ce este vorba ? Di
rectorul I.A.S. Bragadiru discuta cu 
noi despre recolta de legume din 
acest an. D-sa aprecia că recolta va 
fi bună, dar deocamdată — din cauza 
capriciilor vremii — e puțin cam 
întîrziată. „Totuși, preciza conducăto
rul acestei întreprinderi, noi am reu
șit să livrăm beneficiarilor cantităti 
mari de salată, ceapă, spanac, ri
dichi... Curînd începem recoltatul la 
varza timpurie, la roșiile din solarii, 
la cartofi. Timpul bun din ultimele 
săptămîni favorizează o dezvoltare 
rapidă". Tocmai cînd ne declaram 
mulțumiți de informațiile primite, îl 
auzim spunînd :

— Cît privește spanacul și salata 
cu care am furajat vacile și am „ser
vit" iepurii...

— Care salată, ce iepuri?
Am aflat și misterul : I.V.L.F.-ul „a 

plimbat" prin țară cîteva vagoane 
de spanac și salată pînă n-au mai 
fost bune pentru piață. în cele din 
urmă au ajuns la I.A.S. Bragadi
ru... ca furaje.

Am rămas înmărmuriți. în pofida 
tuturor criticilor formulate de cetă
țeni, de presă, de propriile foruri tu
telare, se mai găsesc I.V.L.F.-uri care 
„plimbă" marfa, fără să tină seama 
de cerințele pieței dintr-o localitate 
sau alta. Vom reveni însă asupra 
acestor considerații ceva mai departe. 
Deocamdată să vedem ce spun și alți 
producători despre recolta acestui an 
și despre relațiile lor cu beneficiarii.

...Sîntem la cooperativa agricolă 
Negoiești, județul Prahova. Avem 
în față un cîmp de ceapă, care 
„crește și se dezvoltă" în devălmășie 
cu toate buruienile cunoscute. Din 
cauză că nu sînt culese, legumele 
se degradează, ceapa dă în fuști. La 
Cocorăști-Colț asistăm la următoarea 
scenă : vine o mașină a I.V.L.F. să ia 
salată șl ceapă. „Nu e culeasă" — 
a fost informat delegatul beneficia
rului. „Culegeți-o" — a replicat a- 
cesta. „Cu cine ?“ într-adevăr, cine 
era să culeagă legumele care îmbă- 
trînesc pe cîmp ? Președintele era 
într-o foarte importantă ședință, in
ginerul agronom — plecat fără a-

K

raid-anchetă

dresă. La sediul cooperativei se a- 
flau „doar" vreo ~ ■■ ■ - - •
vreo alte 17—18 persoane, care, în 
zi de lucru, se 2-.L1__  2. ..1.
colo, irosindu-și timpul. O altă si
tuație era la cooperativa agricolă 
Gherghița. Aici se recolta, dar, după 
cum am fost informați, marfa lua 
uneori drumul pieței neorganizate și 
al mandatarilor I E clar că, dacă a- 
semenea anomalii se adaugă condiții
lor obiective, contractele nu pot fi 
îndeplinite.

într-adevăr, deși cooperativele a- 
gricole din jurul orașelor și-au extins 
de la an la an suprafețele de gră
dină și au lărgit sortimentul de 
culturi, ele nu pot satisface nevoile 
de consum ale populației. Ceea ce nu 
s-a realizat încă, cu toate că de cîți- 
va ani încoace se vorbește mereu 
despre acest lucru ca despre o ne
cesitate imperioasă, este eșalonarea 
producției. Acest aspect, pentru care 
direcțiile agricole, uniunile coope-

5 brigadieri și încă
învîrteau de colo-

sentiment
fundamental ai poeziei

Cei ce îșl închipuie că 
poezia patriotică este un 
produs facil, ocazionat de 
evenimente oficializate, ie
șit din atelierele unor me
seriași ai versului, desti
nată ziarelor pentru pagina 
literară și copiilor spre re
citare la festivități se în- 
șală total. Este o părere 
profund eronată. Poezia pa
triotică este unul din cele 
mai dificile moduri de ma
nifestare ale artei cuvîn- 
tului. La noi, făclia ei, 
de la Ienăchită și Iancu 
Văcărescu au preluat-o un 
Russo, un Bălcescu, un 
Alecsandri, ca să amintesc 
numai cîteva nume din pa
tetica generație de la 1848, 
apoi un Eminescu, un 
Coșbuc, un Goga, dusă fiind 
mai departe sub faldurile 
steagului socialist de poeți 
actuali, unii din ei anga-

Mihai BENIUC

jați cu inima și cuvîntul 
sub același steag înainte și 
în timpul războiului în nu
mele idealului ce urma să 
se făurească prin luptă. 
Dacă pe lîngă cele citate a- 
dăugăm nume din alte țări, 
pentru patriile si tim
purile lor. cum sînt Petofi, 
Ady, Jozsef Attila din Un
garia, Pușkin, Necrasov, E- 
senin, Maiakovski din Ru
sia, Hugo, Eluard din 
Franța. Whitman, Sandburg 
din America, limitîndu-mă 
la cîteva valori indiscuta
bil universale, trebuie să 
observăm că poezia patrio-

tică se realizează de către 
poeții mari și numai de că
tre aceștia.

E firesc să fie așa. în 
afară de „stil", „modalita
te", „măiestrie" sau cum o 
mai fi botezînd vreun critic 
însușirile artistice ale unei 
opere, poezia patriotică tre
buie să aibă dimensiuni 
majoresă fie națio
nală. socială și uma
nitară, internațională. Do
zajul variază de la caz la 
caz, dar această trîdimen- 
sionalitate este în toate ca
zurile obligatorie, mai ex
plicit, mai implicit. De alt-

fel, atitudinea patriotică a 
unui poet trebuie judecată 
prin totalitatea versurilor 
sale, ca să i se evidențieze' 
mai bine atît „vorba și por
tul", cît și mesajul istoric 
pentru acel spațiu spiritual 
spre care tinde omenirea. 
„Să nu mă citească cine nu 
e matematician" — spunea 
Leonardo da Vinci. Să nu 
scrie poezie patriotică poe
tul care nu-i pătruns de 
conștiință socială, iar ca fiu 
al patriei sale nu se consi
deră membru al omenirii 
ce făurește omenia. Și cine 
se poate considera poet 
în absenta conștiinței so
ciale ? Poezia patriotică 
presupune o mare răspun
dere și merită să te anga
jezi în sculptarea abrupte
lor ei stînci de granit.

Cine a zămislit „Cînta- 
rea României", nu s-a ju-

cat de-a cuvintele scrise pe 
hîrtiuțe și scoase din pălă
rie, nici nu le-a apăsat să 
chițăie ca pe niște jucării 
de cîrpă cu muzicuță 
burtă. Dacă cineva își 
chipuie că e destul să 
fectezi că ești zgîlțîit 
spasmuri abisale prin gro
tele inconștientului și să 
maschezi cu trucuri verba
le niște obscenități, pentru 
a contrabalansa valoarea e- 
tica și estetică a „Scrisorii 
a treia" a lui Eminescu sau 
a sta altfel decît cu pălă
ria în mînă în fața „Oltu
lui" lui Goga, este pur și 
simplu un impostor. Nici 
criticul care se pamează 
în fața unor atari „produse" 
nu-i de invidiat și e des
tul de trist cînd se bucură,

în 
în-
a- 
de

(Continuare în pag. a IV-a)

Secțiune din vasta 
panoramă indus
trială a Văii Trotu- 
șului. Unul dintre 
pilonii edificiului 
chimiei românești : 
Combinatul chimic 

Borzești.
Foto : Gh. Vinfilă

rea socialistă din anul 
trecut.

120 de hectare de re
torte, cazane, auto
clave, coloane, reac
toare și estacade ; un 
imens labirint de cup
toare în care tempe
ratura este egală cu 
cea a Vezuviului. 
Printr-un complicat 
proces, valențele nun
tesc în autoclave. Un 
monomer, doi mono- 
merl... Prin polimeri- 
zare se obține policlo- 
rura de vinii, materie 
primă pentru fabrica
rea .maselor plastice. 
Tot aici se află lea
gănul tehnologic al 
unei tot mai nume
roase familii de sub
stanțe : antidăunătorl 
pentru agricultură, 
produse fitofarmaceu- 
tice (insecticide, ierbi- 
cide, fungicide), care 
au determinat în ulti
mii ani ca recoltele să 
fie cu aproape un sfert 
mai mari la culturile 
tratate cu aceste pro
duse ale chimiei mo
derne.

Așadar, o largă pa
letă — de la antidău- 
nători (combinatul este 
cel mai mare producă
tor de insecticide clo- 
rurate din țară, acope
rind nevoile interne 
ale agriculturii și asi- 
gurînd totodată canti
tăți destinate exportu-

lui) pînă la sodă caus
tică, clor, acid clorhi- 
dric și policlorură de 
vinii. 40 la sută din a- 
ceastă producție se ex
portă în 23 de țări. 
Aici „miracolul" e la 
el acasă la tot pasul 
și îl analizează, în 
eprubete, tinere ingi
nere 
late 
nant 
mul 
combinatului.

— Pot afirma 
tărie acest lucru, 
unul dintre primii an
gajați ai combina
tului — ne mărtu
risește inginerul Au
rel Teodoru, directorul 
general al întreprin
derii. De la 5 sorti
mente produse în pri
mul an, am ajuns să 
fabricăm în prezent 50. 
Elocventă e și dina
mica producției, care 
în 1968 era de 7 ori 
mai mare ca la în
ceput. Față de 1966, 
primul an al cincina
lului, producția din 
1968 a crescut cu 8,3 
la sută, iar în 1970 spo
rul va fi de 17,2 la 
sută.

Care este explicația 
realizărilor obținute de 
acest prestigios colec
tiv ? Inginerul șef 
Alexandru Vieru defi
nește :

— Ne-am preocupat 
să utilizăm cît mai ra
țional potențialul uman 
și cel material. Ast
fel, am întărit rolul 
maiștrilor în producție, 
eliberînd cadrele teh
nice superioare din 
sectoarele de execuție 
și dirijîndu-le în tot 
mai mare număr spre 
sectoarele de concep
ție și cercetare știin
țifică. Am urmărit rea
lizarea parametrilor 
proiectați la toate in
stalațiile și o mai bună 
folosire a capacităților 
și suprafețelor de pro
ducție. Rezultatul ? 
Am îmbunătățit teh
nologiile de fabricație, 
am asimilat noi pro
duse, am redus consu
murile specifice, pa
ralel cu îmbunătățirea 
calității produselor.

îmbrăcate în ha- 
albe. Impresio- 
este mai ales rit- 
de dezvoltare al

eu 
ca

ratiste și chiar unitățile mari produ
cătoare de legume au fost mereu cri
ticate, continuă să creeze goluri în 
aprovizionarea piețelor, să determine, 
la un moment dat, surplusuri echiva
lente cu o considerabilă risipă, ca 
mai apoi, la intervale uneori de 2—3 
zile, tejghelele piețelor să rămînă 
goale. O privire aruncată în grădina 
de legume a unor cooperative agri
cole dezvăluie numeroase anomalii. 
De ce sînt determinate ? Iată ce 
ne-au declarat reprezentanți ai con
ducerilor respective.

Panait Pipoș, președintele coope
rativei agricole Pantelimon-Ilfov : 
„Am avut contracte, la spanac, pen
tru 10 tone și am predat 33 tone, la 
salată 5 tone și am predat 3,5 tone, 
la pătrunjel am predat 1 045 kg față 
de 1 000 kg contractate ; la ceapa ver
de n-am livrat nimic pentru că n-am 
avut arpagic".

Constantin Olaru, vicepreședinte 
la cooperativa agricolă Vărăști : „Din 
contractul de 90 tone spanac, am 
predat 39,6 tone, I.V.L.F., centrul Vi
dra, ne-a „ajutat" să dăm la vite, 
numai într-o singură zi, 4 mașini de 
spanac : după ce l-am recoltat, n-au 
trimis. camioanele să-1 ridice. Cît a 
costat spanacul, 4 lei kg; ni s-a spus 
că e prea mic, iar apoi n-au vrut 
să-1 mai primească. Din această cau
ză, 11 300 kg le-am valorificat prin 
magazinul intercooperatist, iar alte 
7 000 kg s-au degradat în cîmp. Și 
așa nu ne îndeplinim sarcinile con
tractuale".

Gh. Matei, contabil-șef la coopera
tiva agricolă Berceni: „Cred că cel 
puțin pe noi nu ne poate acuza ni
meni de lipsă de preocupare față de 
legumicultură. Am făcut aproape 
imposibilul pentru a obține, și în a- 
cest an, venituri bune din această 
ramură. Totuși sîntem cu mult sub 
sarcinile de contract la ceapă verde, 
salată și spanac. Cauzele sînt în mare 
parte 
grele 
avem 
la 30
trul Vidra al I.V.L.F. a întocmit un 
proces-verbai de recepție pentru 1 850 
kg spanac, la 0,65 lei kg. Marfa a 
plecat urgent la centrul 4 București, 
unde o comisie, din care a făcut 
parte și... Ion Stoica, a încheiat un 
alt proces-verbai, prin care se con-

Gh. GRAURE, Al. BRAD, 
C. CAPRARU, N. MOCANU

(Continuare 
în pag. a VlI-a)

muncii patriotice
Tinen pe șantierele

Inițiativa participării la rea
lizarea unor importante obiec
tive economice și social-cul- 
turale este îmbrățișată de un 
număr tot mai mare de tineri 
din întreaga țară. în prezent 
se deschid noi și noi șantiere 
în diferite colțuri ale țării. 
La Pitești s-au deschis pri
mele trei șantiere perma
nente de acest fel. La combi
natul petrochimic, unde func
ționează unul dintre acestea, 
peste 1 200 de tineri lucrează 
voluntar la degajarea spații
lor de materialele rămase în 
urma construcției combina
tului. O parte dintre ei, care

au terminat cursurile școlii 
profesionale, vor continua să 
lucreze apoi chiar în combi
nat, ca muncitori calificați. 
Alte sute de tineri fac muncă 
voluntară pe platforma indus
trială de la Găvana, la Fabri
ca de bere și Fabrica de stofe. 
Tineretul prestează, de ase
menea, lucrări și pe șantierul 
„Plajă", unde se amenajează 
un loc de recreare pentru lo
cuitorii orașului. Asemenea 
șantiere urmează a fi deschi
se în următoarele zile la ra
finărie și rețelele de alimen
tare cu apă a municipiului.

(Agerpres)

obiective, tin de condițiile 
din această primăvară. Mai 
și alte necazuri. De exemplu, 
aprilie. Ion Stoica de la cen-

(Continuare în pag. a II-a)
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Omul față în față 
cu el însuși...

PAGINA A VI-A

Din actualitatea 
științifică 

românească

Central al F.N.E din Vietnamul de sui
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți după-amiază pe Tran 
Hoai Nam, membru al Comitetu
lui Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
adjunct al șefului delegației F.N.E. 
la Conferința cvadripartită în 
problema vietnameză de la Paris, 
care se află în țara noastră.

La convorbirea care a avut lo< 
desfășurată într-o atmosferă cor 
dială, a luat parte Mihai Marii 
adjunct al ministrului afacerile 
externe.

A participat, de asemenea, Ngu 
yen Duc Van, șeful Reprezentanțe 
Permanente a Frontului Națions 
de Eliberare din Vietnamul d 
sud în România.

Telegramă

(Agerpres

Celui de-al XIV-lea Congres național al Uniunii 
Naționale Africane din Tanganika

DAR ES SALAAJ
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează un cor 

dial și prietenesc salut delegaților la cel de-al XIV-lea Congres națio 
nai al Uniunii Naționale Africane din Tanganika, conducerii și tuturo 
membrilor T.A.N.U.

Vă urăm să obțineți noi și trainice succese pe drumul către o viați 
nouă, prosperitate și progres social, în lupta dv. pentru apărarea ș 
consolidarea independenței naționale a țării, a cuceririlor democratici 
ale poporului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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vor lămuri
Printre cărțile rare existente 

în biblioteca municipală din I 
Turnu-Severin, cea înscrisă sub I 
numărul de inventar 26 457 pre- I 
zintă o valoare excepțională. > 
Este vorba de o lucrare în două I 
volume : „Chimia experimentală I 
și rațională" scrisă de Antoine 
Baume în anul 1773. Volumele I 
poartă exlibrlsul heraldic și I 
semnătura autografă a lui An- > 
toine Lavoisier, lucru care, im- i 
plicit, duce la concluzia că au I 
făcut parte din biblioteca per- | 
sonală a marelui savant. Cînd 
însă (și cum) au ajuns la Turnu- I 
Severin reprezintă un mister.

Extragere 
ratată

Recidivist înrăit — avea la 
activ nu mai puțin de șaispre
zece condamnări! — Ștefan 
Anastasiu din Galați (str. Sin
dicatelor nr. 33) ți-a reluat, cu- 
rînd după ultima detențiune, 
vechea „îndeletnicire". In tre
cere prin municipiul Roman, a 
forțat — ziua în amiaza mare — 
ușa agenției Loto-Pronosport 
(unitatea 27—14) și cu ajutorul 
unei răngi de fier a deschis 
sertarele și fișetul de bani, fu- 
rînd mai multe pungi de loz în 
plic și bilete de loto. Miza, se 
vede, pe un cîștig gras. Dar, în 
urma intervenției organelor de 
miliție, n-a mai apucat să vadă 
și tragerea. Nici n-avea rost, li 
ieșiseră, din nou, numai numere 
cu ghinion.

Dorința 
unui om

Ne scrie loan Ciubotaru, țăran 
cooperator din comuna Erbiceni 
(Iași). De mai multi ani îsi 
caută părinții (sau alte rude în 
viată) fără a reuși să le dea de 
urmă. Din actul de naștere re
iese că s-a născut în Iași Ia 
31 august 1925. Este fiul lui 
Gheorghe Ciubotaru și al Euge
niei Ciubotaru (născută Scurtu). 
Părinții — de profesie agricul
tori — locuiau pe atunci în Iași, 
strada Moara de Foc nr. 60 și 
erau în vîrstă de 29 și respectiv 
18 ani. Putin timp după naștere, 
Ioan a fost internat la orfelinat, 
de unde a fost luat în creștere 
de familia Humaru din Erbi
ceni. După decesul acestora (la 
vîrsta de 6 ani) a fost crescut de 
familia Beschieru. Este căsătorit, 
are doi copii și o mare dorință : 
să-și regăsească familia și ru
dele. Ce-i puteti comunica 7

Doar copiii 
sînt de vină ?

Recent, la cooperativa agricolă 
Leorda (Botoșani) au murit 24 
juninci. Explicația ? Au fost 
duse la păscut de copii, sepa
rat de cireada mare. Și... în lu
cerna. După aceea, au fost a- 
lungate de copii cale de șapte 
kilometri. Deznodământul îl 
știți. Vitele n-au mai putut fi 
nici măcar sacrificate. Pierde
rea se ridică la suma de 50 000 
lei. Copilărie ? Cum se știe, co
piii au păscut vitele de cînd 
e lumea. Dar cu strictă supra
veghere, cu îndrumare. Ceea ce 
n-au făcut cooperatorii din 
Leorda. Și acum plătesc pentru 
dezinteresul lor.

Angrosistul | 
din Hidișelu j 

înarmat cu o delegație din 
care reieșea că este reprezen- I 
tantul cooperativei agricole Hi- I 
dișelu de Dobrești (Bihor), • 
Gheorghe Damșe a început să | 
colinde tara pentru a achiziționa I 
materiale de construcție: che- | 
restea, țiglă, ciment etc. Dar 
nu o făcea pentru unitatea pe I 
care o reprezenta; și nici nu I 
se încurca cu cantități mici. ’ 
Vindea materialele, la preț de I 
speculă, oricărui amator și în I 
cantități vagonabile, însușindu-și | 
banii. (Numai din afacerea fă- 
cută la fabrica de ciment din I 
Bicaz, de unde a cumpărat I 
57 tone de ciment, a „cîștigat" ’ 
54 000 lei). Acum Gheorghe I 
Damșe este chemat să tragă li- I 
nie și să adune cîștigurile rea- I 
lizate ilicit. Nu mai are nevoie a 
ie materiale de construcție. Pro- I 
babil i se va oferi gratuit un | 
adăpost. Scapă omul de alergă
tură. Vin căldurile.

Cu adresă
Tot mai multe scrisori sosite 

in ultima vreme pe adresa re- I 
iacției semnalează întîrzieri ne- I 
Justificate în achitarea manda- I 
telor (și caietelor) poștale. Ast- , 
tel, mandatele expediate de I 
Vasile Vardianu din Florești | 
'Ilfov) și Maria Leancă din Al- 
jești de Argeș la 31 martie și I 
■espectiv 6 martie nu au ajuns I 
aici pînă astăzi la destinație (și 1 
aici n-au fost returnate expe- > 
litorilor). La fel stau lucrurile I 
îi cu un colet expediat acum o | 
Jună de Maria Rădăvoi din Ba- 
lău cetătenei Elena Constantin I 
Un Buzău. Expediem cazurile, I 
spre analiză, P.T.T.R.-ului. Aș- ' 
ieptăm răspuns (și măsuri) tele- * 
șrafice. Adică, în specificul in- I 
îtituției.

Rubricâ redactată da I
Ștefan ZIDARITA I

Gheorghe DAVID |
n> sprijinul corespondenților I 
.Scînteii"

___________ I

Participarea la conducerea întreprinderii presupune
w

La Uzinele textile „Moldova" din 
Botoșani, un tînăr inginer ne-a vor
bit cu pasiune despre interesantul 
program de organizare științifică a 
producției și a muncii, adresat unor 
„puncte" cu pondere substanțială în 
creșterea eficienței economice a în
treprinderii : îmbunătățirea calității 
firelor și țesăturilor, perfecționări 
aduse unor utilaje, ele însele de 
mare Complexitate, folosirea mai 
bună a timpului de lucru etc. 
Am avut chiar prilejul să par
curgem o lungă listă tematică (nu 
mai puțin de 20 de titluri de studii, 
care toate urmează a fi rezolvate 
în anul 1969) și ni s-a explicat deta
liat cum pentru fiecare temă s-au 
stabilit un „responsabil coordonator", 
un „responsabil al studiului și cîțiva 
colaboratori"...

Firește, ne-am gîndit, un atare 
program de acțiune, destul de în
cărcat, dar deplin justificat de ne
cesitățile întreprinderii, de dificultă
țile întîmpinate cu deosebire în pri
vința calității producției (într-o dare 
de seamă a comitetului de direcție 
se precizează că, în trimestrul I a. c„ 
uzinei i s-au refuzat produse în va
loare de 175 000 lei pe motiv de ne- 
întrunire a exigentelor calitative), 
trebuie să constituie un obiectiv im
portant al muncii de partid, de la 
comitetul de partid pînă la organi
zațiile de bază, concentrînd aportul 
efectiv al membrilor de partid, atît 
în stabilirea temelor cît si în fina
lizarea lor. Am căutat, așadar, să a- 
flăm modul în care organizațiile de 
partid de aici se situează efectiv în 
fruntea a ceea ce se inițiază pentru 
organizarea științifică a producției, 
conduc, cu competență și simțul 
perspectivei, această acțiune cu efec
te importante asupra prezentului și 
viitorului uzinei.

Iată de ce o discuție pe această 
temă cu tovarășul Nicolae Roman, 
secretarul comitetului de partid din 
uzină, ne-a nedumerit. Am consta
tat că la comitetul de partid nu 
sînt cunoscute... direcțiile către care 
se vor îndrepta eforturile de orga
nizare superioară a producției în a- 
cest an. E o problemă, ni se preci
zează, de care s-au ocupat conduce
rea tehnico-administrativă si ingi
nerii, prin luna februarie, într-o șe
dință a comitetului de direcție și la 
care secretarul comitetului de par
tid n-a luat parte, întrucît lipsea 
din întreprindere...

— Desigur, înaintea acelei ședințe, 
cînd s-au stabilit jaloanele tematicii, 
comitetul de partid și-a spus pă
rerea...

— Nu, totul s-a stabilit la ședința 
lărgită a comitetului de direcție. A- 
tunci fiecare inginer participant a 
fost întrebat ce problemă l-ar in
teresa mai mult, ce dorește să în
treprindă pentru organizarea știin
țifică a producției. Astfel, în ședință, 
s-a stabilit o listă de teme...

Relatarea modului de stabilire a 
temelor coincide cu cea pe care, 
anterior, ne-o făcuse șeful serviciu
lui respectiv, inginerul Emil Cojo- 
caru. Totul s-a stabilit într-o ședință 
ad-hoc, în luna februarie, „mergîn- 
du-se pe ideea (după cum se exprima 
inginerul Cojocaru) ca fiecare să 
spună ce va face". De faza de ela
borare a temelor, comitetul de par
tid din uzină s-ar putea spune că a 
rămas oarecum străin, în afara fap
tului că unii din narticipantii la a- 
mintlta ședință sînt membri ai co
mitetului și, deci, automat...

E o explicație care, de altfel, o 
auzim repetată în cursul acestei dis
cuții. In fapt. însă, alegerea obiecti
velor spre care să fie dirijate efortu
rile n-a constituit rezultatul investi
gării opiniei masei membrilor de par
tid din întreprindere. In mod cu to
tul ciudat, s-a considerat problema 
ca „prea tehnică", ,,prea de speciali
tate", ca să mai fie solicitate alte 

(Urmare din pag. I)

stată că marfa este depreciată. Ni 
s-au plătit 10 bani pe kg. Or, pe noi 
numai recoltatul (28 zile-muncă) și 
transportul ne-au costat 924 lei. Și 
nu-i un caz singular. La 19 mai s-au 
comandat, pentru ora 17,00, 8 000 de 
salate și 10 000 legături de ridichi. 
Dar I.V.L.F.-ul n-a venit să ridice 
marfa nici. a doua zi. Potrivit con
tractului, sîntem obligați să ținem 
marfa 48 de ore, timp suficient pen
tru ca să se deprecieze, așa cum s-a 
și întîmplat de altfel".

Aceste scurte declarații, cît și si
tuația întîlnită în alte unități vizi
tate de noi. demonstrează că în u- 
nele cooperative agricole din jude
țul Ilfov legumicultura continuă să 
fie considerată tot a cincea roată la 

căruță. In această primăvară, mai 
mult decît în alți ani, statul a pus 
la dispoziția cooperativelor însem
nate cantități de materiale pentru 
răsadnițe, pentru irigații, solarii, în
grășăminte. Cum poate fi explicat 
faptul că, în unele cooperative, sec
torul legumicol este neglijat în con
tinuare. producțiile £înt mici, cu 
mult sub posibilitățile reale 7 Iată 
cum. La cooperativa agricolă din 
Cernica, nici la 26 mai stația de 
pompare nu funcționa, deși s-a sub
liniat de nenumărate ori că toate 
suprafețele de grădină vor trebui iri
gate. La această unitate, lucrările de 
întreținere sînt mult rămase în 
urmă. Salata și spanacul s-au com
promis din lipsă de apă, care e la... 
marginea grădinii. La cooperativa 
agricolă din Plătărești, varza tim
purie, bârnele și o parte din roșiile 
timpurii nu se pot distinge de 
buruieni, iar la cooperativa agricolă 
Fundeni, un hectar de solarii a ră
mas neacoperit și, pe jumătate din 
această suprafață, în loc de roșii 

sugestii decît cele ale inginerilor și 
cîtorva tehnicieni. Oricum, ne-am 
spus, chiar dacă elaborarea n-a îm
brăcat formele muncii colective, im
portant e să se concentreze eforturi
le spre înfăptuirea temelor stabilite.

Așadar, ce s-a întreprins pentru 
finalizarea studiilor 7 Au devenit ele 
o preocupare principală și perma
nentă a organizațiilor de bază 7 Și 
de data aceasta, avem motive să. 
rămînem deconcertați. Interlocutorii 
Spiridon Andriescu, locțiitorul secre
tarului organizației de bază de la fi
latură (schimbul ,,B“), Gheorghe Ba- 
giu, secretar al comitetului de partid 
din filatură, Valerian Olaru, secre
tarul organizației de bază din schim
bul „B" al țesătoriei, membri ai bi
rourilor organizațiilor de partid și 
alții își mărturisesc nemulțumirea 
de a- nu fi ,,la curent" cu stadiul 
efectuării sau aplicării studiilor. Se 
știe doar că la filatură se întreprinde 
„ceva" privind folosirea mai bună 
a utilajelor, ceea ce a constat în 
perfecționarea unui dispozitiv care 
însă... nu e bun și trebuie re
văzut. Cît privește alte studii, oa-

viața de partid

menii speră că vor fi informați pe 
parcurs, iar dacă li se va solicita 
ajutorul, îl vor da...

Acesta-i stadiul de „mobilizare" 
a birourilor organizațiilor de bază 
în această acțiune de mare impor
tantă în viata întreprinderii. E ușor 
de presupus că. aidoma, organizațiile 
de bază în ansamblu au rămas în a- 
fara acestei acțiuni. Si iată efectele. 
Aceeași dare de seamă a comitetului 
de direcție raportează ca înfăptuite 
în primul trimestru al anului cinci 
studii. înfăptuite si finalizate. Așa a 
fost „informat" comitetul de partid 
din uzină. Cabinetului județean Boto
șani pentru probleme de organizare 
a producției și a muncii i-au fost 
prezentate rezultate mai modeste: 
doar 3 teme finalizate. Diferența ră- 
mîne pentru noi inexplicabilă. Nu 
mai insistăm. Insistăm însă asupra 
unuia din studiile finalizate : folosi
rea mai bună a utilajelor în ca
drul zonării țesătoriei. O acțiune fo
lositoare prin care, pe grupe de 
războaie, în funcție de microclimat, 
s-a reorganizat secția, introducîn- 
du-se un fel de specializare care vi
zează omul, mașina, materia primă. 
Rezultatele anticipate : un plus ■ de 
57 000 mp de țesături anual. Deci, 
tehnic, o problemă a cărei soluție 
a fost găsită.

Ă apărut însă, aici, o altă pro
blemă a cărei soluție nu poate fi de 
natură tehnică. Specializarea de care 
vorbeam, pe categorii de materie 
primă (bumbac, celofibră), trebuia 
pregătită și sub aspectul explicării 
avantajelor noii organizări, mai ales 
că pentru unele țesătoare (insuficient
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În ajutorul gospodinei
Tehnologia moder

nă de fabricație și 
execuția îngrijită îi 
conferă aspiratorului 
„Practic", realizat de 
uzina „Electromotor" 
din Timișoara, per
formanțe comparabi
le cu ale unora din
tre cele mai bune 
produse similare stră
ine. Cu un consum

redus de energie e- 
lectrică, de numai 
0,15 lei pe oră, aspi
ratorul „Practic* cu
răță rapid praful și 
impuritățile de pe 
parchet, dușumele, 
mobile, covoare etc. 
Poate fi utilizat și 
pentru pulverizarea 
de lichide.

cresc ...rapiță și bălării. Tot la a- 
ceastă unitate, care duce lipsă de 
forță de muncă, zace și o mașină mo
dernă de plantat roșii. Iată, așadar, 
cîteva din calamitățile „naturale" de 
pe urma cărora a avut de suferit le
gumicultura județului Ilfov și cărora 
li se datorește, în mare parte, faptul 
că unitățile cooperatiste din această 
zonă sînt departe de a-și fi îndepli
nit sarcinile contractuale.

Deficiențele în aprovizionarea pie
ței cu legume sînt determinate și de 
modul defectuos în care continuă 
să se facă preluarea, transportul și 
desfacerea acestor produse. La Bucu
rești, vizităm pe rînd piețele Obor, 
Dorobanți, Unirii. Traian... Aspectele 
generale nu se deosebesc de la un 
loc la altul : se găsesc salată, ceapă, 
ridichi, verdețuri de tot felul, cas

traveți, cireșe și căpșune. Aprovizio
narea nu este însă continuă. Cu in
termitență, rafturile se „dezasor- 
tează", iar golurile se umplu cu în- 
tîrziere. Problema principală ni se 
pare a fi aceeași ca și în anii trecuți : 
pe ce cale ajung legumele la cum
părători — pe una dreaptă, directă, 
sau pe una întortocheată 7 Iată foto
grafia drumului parcurs. După ce au 
fost culese, legumele sînt recepțio
nate de reprezentantul I.V.L.F., vin 
(dacă vin în acea zi) să le ridice ca
mioanele beneficiarului ; camioanele 
se deplasează, pentru întocmirea for
melor, la centrul teritorial de legume 
și fructe ; se îndreaptă apoi spre cen
trul de legume și fructe din orașul 
căruia îi este destinată marfa ; aici 
— o altă recepție. In fine, marfa ia 
drumul magazinelor, al pieței.

Este bun acest sistem 7 E foarte 
greu să te pronunți... Calitatea 
noastră se mărginește, pentru mo
ment. numai la a sesiza unele e- 
fecte ale modului în care circulă 
legumele. Oricum, dacă în timp ce 

experimentate), faptul că urmau să 
lucreze numai cu celofibră ridica 
anumite dificultăți. Considerîndu-se 
„defavorizate", ele aveau îndoieli că 
vor reuși să-și îndeplinească sarci
nile de producție.

Cu alte cuvinte, ceea ce fusese 
„omis" era însăși alcătuirea climatu
lui propice aplicării unor măsuri ju
dicioase, faptul că fiecare membru 
al colectivului trebuia să cunoască, 
să fie convins de plusul de utili
tate, de eficiență economică, pe care 
acestea îl reprezintă. Și cine altul 
trebuia să militeze pentru dezvol
tarea acestui climat dacă nu orga
nizația de partid din secție 7 Cu atît 
mai nefiresc este faptul că, la cîteva 
luni de la finalizarea studiului amin
tit, cînd, global, a fost confirmat de 
practică, în rîndurile celor care be
neficiază direct de efectele lui încă 
nu există convingerea că măsura a 
fost bună și necesară.

Iată deci cum organizarea științi
fică a producției, această acțiune de 
importanță majoră, inițiată de con
ducerea partidului spre a determina 
un progres substanțial în activitatea 
economică a întreprinderilor, este 
abordată aici ca o problemă strict 
tehnico-administrativă. de resortul 
exclusiv al specialiștilor. Iată cum 
o acțiune. în esență politică si e- 
conomică. destinată a declanșa ener
giile colectivului, spiritul creator, a 
rămas străină preocupărilor comite
tului de partid, birourilor organiza
țiilor de bază, care, în mod cu totul 
inexplicabil, au abdicat în acest do
meniu de la îndatoririle lor de a se 
situa în fruntea luptei pentru pro
movarea noului, pentru mobilizarea 
întregului colectiv la ridicarea cali
tativă a activității întreprinderii. 
Efectele 7 Absența unei susținute 
munci politico-educative, menite să 
releve însemnătatea aportului ge
neral la organizarea științifică a pro
ducției, inexistenta unui control sis
tematic al organizațiilor de partid 
asupra stadiului înfăptuirii măsuri
lor stabilite au favorizat întîrzieri 
în finalizarea unor studii, aplicarea 
anumitor soluții incomplete ; perioa
de îndelungate acest obiectiv major 
„a scăpat" cu totul atenției factorilor 
de răspundere din uzină.

Nu intenționăm cîtusi de puțin să 
minimalizăm strădaniile merituoase 
ale unor ingineri și tehnicieni de 
aici, consacrate perfecționării pro
ducției. Dar cît ar crește în opera
tivitate depistarea „punctelor net 
vralgice". cît de mult s-ar fi scur
tat durata studiilor, cît ar avea de 
cîștigat în eficiență rezultatele, dacă 
aceste strădanii ar fi însoțite de con
tribuția întregului colectiv 7 Sînt în
trebări adresate comitetului de par
tid din uzină, birourilor organiza
țiilor de bază, datoare să nu aștepte 
„să fie solicitate a-și spune părerea", 
ci să constituie elementul motor al 
elaborării, desfășurării și . materiali
zării acestei acțiuni de primă în
semnătate politică si economică. Iar. 
dată fiind ponderea uzinei textile in 
economia orașului, întrebările se a- 
dresează deopotrivă Comitetului 
municipal de partid Botoșani.

Platon PARDĂU

Aspiratorul „Prac
tic" se numără prin
tre mijloacele moder
ne de ridicare a gra
dului de confort și 
civilizație gospodă
rească. Costă 785 lei. 
Se vinde și cu plata 
în 8 rate lunare, a- 
contul fiind de 113 
lei.

*

*

*
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piata duce pentru moment lipsă de 
legume, iepurii si vacile sînt fura
jate cu spanac si salată, ceva în 
mecanismul de lucru al I.V.L.F. și al 
partenerilor ei de comerț este de
reglat.

Vizităm depozitul de legume nr. 2 
din Capitală. In mijlocul magaziei 
centrale tronau — de neînchipuit — 
10 000 kg de păstîrnac complet de
gradat.

— De unde vine „marfa" 7 — în
trebam.

— Păi. de unde să vină 7 — zice 
șeful depozitului. Vine de la un 
furnizor, pe care noi nu l-am soli
citat pentru păstîrnac (!?).

— Dacă nu 1-ati solicitat. de 
ce-ati primit o marfă putredă 7

— Așa a fost dispoziția : să nu 

mai cheltuim alti bani cu transpor
tul retur, cu manipularea.

In cele din urmă, cu sprijinul direct 
al directorului de centru, am aflat 
despre ce expeditor este vorba : 
centrul Cărpiniș, aparțlnînd I.V.L.F. 
Timiș !

Timp de cîteva zile, la cele două 
unități I.V.L.F., aflate în piața cen
trală a Brașovului, nu s-a găsit 
decît un număr restrîns de sorti
mente. de multe ori de calitate 
slabă. Si. în plus, ca să nu înregis
treze, cică, pierderi din cauza 
deprecierilor, unii gestionari si 
vînzători adoptă soluția cea mai 
facilă : desfacerea în vrac. Iată 
un exemplu. Ne aflăm la uni
tatea I.V.L.F. nr. 15, în momen
tul în care se descărcau morcovi din- 
tr-un autocamion. Gospodinele se și 
așezaseră în fața standului, dar 
gestionara nu intenționa deloc să 
desfacă marfa. De altfel, ea perfec
tase deja livrarea morcovilor unei 
cantine, care se oferise sa-i preia și

în inima munților, la Voineșița, locuințe pentru constructorii hidrocentralei de pe Lotru
Foto : I. Herțeg

DE UNDE AFLĂ PUBLICUL 

CE „SE POARTĂ"?
Cu o frecvență din ce în ce mai vi

zibilă, în magazinele cu articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte își fac 
apariția noutăți. Pe ce căi află pu
blicul despre existența lor 7 De 
regulă, prin revistele de modă, din 
ce vede pe stradă sau din ce aude 
că „se poartă" ; sau poate întreba pe 
vînzător ce e modern, ce modele noi 
a primit în vremea din urmă. Evi
dent, aceste mijloace de informare 
sînt suficient de imprecise și incom
plete. O informare utilă, la zi, fă
cută în perspectiva sezonului care 
vine, nu o dețin decît creatorii de 
modele din cîteva fabrici ale indus
triei ușoare și cîțiva dintre repre
zentanții comerțului de specialitate, 
pe plan central, adică cei în „labora
toarele" cărora se plămădesc noută
țile. Dar aceste prețioase informații 
nu ajung din timp la public.

Câ este important și necesar ca pu
blicul să fie informat din timp asu
pra noutăților din acest sector nu 
mai trebuie demonstrat. Evident, în 
principiu aceasta este în concordanță 
și cu opinia factorilor răspunzători 
de aceste treburi. Trecînd însă pe 
tărîmul spinos al practicii constatăm 
destule „discordanțe". Noțiunea de 
lansare a modei nu a trecut, indiscu
tabil, pragul teoriei. în ultimii ani in
dustria de bunuri, a cunoscut o dez
voltare ascendentă. Au crescut can
titatea de produse, diversitatea lor. 
Este adevărat, principalul mijloc de 
reclamă a produselor este calitatea 
lor, frumusețea, durabilitatea. Dar a- 
desea tocmai despre aceste calități 
publicul este informat întîmplător. 
dacă se nimerește să vadă și să cum
pere obiectul respectiv. Să-1 aștepte, 
să-l urmărească, să știe data și locul 
unde-1 va găsi nu e posibil. în mo
mentul de față. „Nu se obișnuiește !“ 
Cine ar trebui să ia măsuri în con
secință 7 Ani de zile. în M.I.U., ma
rele producător de astfel de articole, 
a existat convingerea că datoria 
întreprinderilor sale este doar să 
producă. Ce se întîmnlă mai departe 
cu produsele respective, nu intere
sează. Comerțul este răspunzător 
dacă nu se vînd. Ca atare, comerțul 
cheltuia. în acest scop, o bună parte 
din fondurile proprii de reclamă, 
destinate popularizării acțiunilor sale, 
dotării magazinelor cu firme si uti
laje pentru vitrine. impulsionării 
vînzării.

o însemnată cantitate de spanac și 
salată ce începuse să se deprecieze 
Intre timp, gospodinele au insistat 
să fie servite cu morcovi, dar vînză- 
toarea nici nu voia să audă. „N-am 
încotro — se scuza ea — sînț nevoi
tă să recurg la această soluție deoa
rece conducerea întreprinderii nu-mi 
scade produsele depreciate".

...Ploiești. Am remarcat magazine 
— cele noi — în general bine apro
vizionate, cu marfă proaspătă, cu 
gestionari politicos! si amabili. Ia- 
tă-ne si la unitatea nr. 97. Si aici 
unele legume se vindeau preferen
țial, iar niște ceapă și salată erau 
parcă înadins expuse... la soare (pe
semne. ca să se mențină.proaspete !). 
Ce e de spus 7 Aspecte care fac par
te din „repertoriul" obișnuit al 
I.V.L.F.-ului.

Aspectele pe care le-am semnalat, 
deși în aparentă singulare, se repetă, 
cu mici variante, și în alte localități. 
Ele arată că, în pofida greutăților 
obiective datorate condițiilor clima
tice din această primăvară, forurile 
responsabile cu producerea legumelor 
și cu valorificarea lor nu au luat si 
nu iau măsuri corespunzătoare pen
tru a lichida neajunsurile semnalate. 
Este inadmisibil ca produsele să fie 
lăsate în cîmp, nerecoltate ori. după 
ce au fost culese, să nu fie trans
portate la timp spre beneficiari. Că 
s-au luat unele măsuri de cointere
sare a vînzătorilor în desfacerea pro
duselor este, desigur, bine. Dar atîta 
vreme cît ele nu vor fi însoțite si 
de măsuri de sancționare materială a 
celor care Iasă marfa să se degra
deze. cît. se va impune unităților de 
desfacere să primească orice, măsu
rile nu vor avea nici Pe departe e- 
fectul scontat.

Paralel cu măsurile care se între
prind în vederea sporirii producției 
de legume (sau ar trebui să se ia), 
este necesar să se acționeze hotărit 
și în direcția simplificării drumului 
legumelor de la producător la con
sumator. In răstimpul care a mai ră
mas pînă la o abundentă de recoltă, 
este imperios necesar ca fiecare kilo
gram de produse să fie prețuit si 
valorificat, iar sistemul de organizare 
să nu dăuneze, ci, dimpotrivă, să vină 
în sprijinul bunei aprovizionări. Con
siliul Superior al Agriculturii, dar 
mai ales Departamentul de legume 
și fructe au cuvîntul I

Ministerul Industriei Ușoare, auto
rul principal al modei în țara noastră, 
producătorul a multe mii de articole, 
a destinat, ani în șir, popularizării 
produselor sale sume infime ; cu 
mult mai mici decît cele alocate de 
Ministerul Industriei Alimentare, 
Ministerul Industriei Chimice, Minis
terul Economiei Forestiere. Așa se 
explică de ce, în afară de cîteva 
parăzi ale modei cu un circuit în
chis, respectivul minister nu a făcut 
aproape nimic remarcabil pentru lan
sarea pe piață a propriilor produse.

Ideea că, o dată cu preluarea pro
dusului. comerțul devine singurul 
răspunzător de soarta lui are mulți 
adepți în fabricile industriei ușoare. 
Stînd de vorbă cu tovarășa Maria 
Datcu. directoarea Fabricii de trico
taje din Brașov, am aflat o serie de 
preocupări ale colectivului de crea
ție de acolo. Se elaborează circa 
400—500 modele anual. Interlocutoa-

Însemnărî despre 
popularizarea 

noutăților

rea noastră recunoștea că, „practic, 
nu se lansează produsele, dar aceasta 
este o treabă a comerțului". Dînsa a 
adăugat însă că „pînă la contractări, 
de propaganda noilor produse ar tre
bui să se ocupe fabrica, întrucît dis
pune de fondurile necesare". Repre
zentanții comerțului sînt de altă pă
rere. Tovarășul Gh. Teodorașcu, di
rectorul Direcției organizării din
M.C.I., ne relata că, în tradiția mon
dială, cheltuielile de publicitate sînt 
incluse în prețul de cost al produsu
lui. La noi acest lucru este lăsat la dis
creția ministerelor, fapt care, în cazul 
M.I.U., a dus la debarasarea, aproape 
totală, de această obligație. „Cît pri
vește lansarea modei, ne spunea 
dînsul, în continuare, doar lipsa de 
preocupare poate motiva neorgani- 
zarea ei. în fond, ce ar trebui făcut 
pentru ca publicul cumpărător să fie 
informat la timp despre tendințele 
modei 7 Se face cunoscut, mai întîi 
teoretic, ce culoare și ce linie se vor 
impune, iar, în acest cadru, apar mo
delele. La început în serii scurte pen
tru anchete, testări, sondaje asupra 
eficacității lor. iar apoi în cantită
țile cerute de cumpărători". Fără a-i 
da proporții exagerate, lansarea mo
dei se poate face în condiții de mai 
mare- eficientă. Aceasta ar scoate din 
anonimat o serie de produse reușite, 
moderne, ar contribui la informarea 
mai bună a publicului dornic de ast
fel de noutăți si la formarea bunului 
său gust. Evident, scoaterea din a- 
nonimat presupune o confruntare di
rectă a producătorului cu publicul, 
deci și o mai mare responsabilitate. 
Oferind o soluție practică pentru a- 
ceasta, tovarășul Nicolae Pretorian, 
directorul Direcției de coordonare si 
sinteză dm Banca Națională, era de 
părere că ar putea fi de folos ca 
produsele anumitor fabrici să poată 
fi găsite în anumite magazine. în 
felul acesta s-ar vedea mai clar care 
dintre ele sînt mai cerute, fant ce ar 
stimula emulația între producători, 
i-ar lega mai strîns de destinul pro
duselor lor și i-ar constrînge să le 
facă si propaganda necesară pentru 
lansare.

Deci, părerea unanimă este că pro
paganda produselor industriei ușoare 
trebuie să o facă, în primul rînd... 
industria ușoară. Ce opinii există la 
Ministerul Industriei Ușoare 7 Con
statăm că opiniile au evoluat pozitiv. 
Intr-o notă întocmită de Direcția ge
nerală de desfacere se afirmă printre 
altele : „Informarea populației asupra 
produselor nou lansate pe piață, pre
zentarea într-o formă cît mai atrac
tivă a produselor de curînd create 
au devenit, în momentul de față, nu 
numai o necesitate, ci chiar o obli
gație a industriei producătoare de

r
ADAS

Administrația Asigurărilor 
de Stat (ADAS) anunță că tra
gerea de amortizare pe luna 
mai 1969 a asigurărilor mixte 
de viață are loc la 31 mai 

bunuri de consum în vederea preve
nirii trecerii în anonimat a acestora 
și, mai ales, în vederea orientării mai 
precise a cererii de consum". In con
tinuare, se prevăd o serie de acțiuni 
în acest sens, pentru înfăptuirea că
rora sînt alocate 3 milioane lei in 
1969. Nota amintită și planul de chel- 
tuieli poartă mențiunea „aprobat" de 
către tovarășul N. Enea, adjunct al 
ministrului industriei ușoare. Aflăm 
că, începînd de la 1 ianuarie 1969, 
fabricile au dreptul să-și planifice 
anumite fonduri pentru reclama pro
duselor proprii. Toate acestea pot fi 
considerate dovezi ale creșterii inte
resului față de reacția pieței la pro
dusele întreprinderilor industriei 
ușoare.

Salutăm această schimbare de op
tică. Nădăjduim însă că ea va fi ma
terializată într-un sistem de măsuri 
care să asigure informarea promptă 
a publicului, să izbutească să impu
nă pieței produsele de certă calitate 
și care reprezintă tendințele modei 
în sezonul respectiv. Aceasta presu
pune, în primul rînd, o reevaluare a 
concepției reprezentanților industriei 
ușoare, pe întreaga scară ierarhică, 
asupra a ceea ce reprezintă reclama 
comercială pentru producția acestui 
sectorf Căci un lucru este clar : prin
cipalele mijloace de propagandă tre
buie să se concentreze în mîinile in
dustriei ușoare. Pe lîngă parăzile 
modei, expozițiile de sondaj etc. ș£ 
mai pot găsi și alte forme de infor
mare și, totodată, de educare a ges
tului public, de canalizare a atenției 
cumpărătorilor către ceea ce este 
realmente frumos și modern.

Dacă industria ușoară se achită de 
obligațiile, am zice, paterne, pe care 
le are în legătură cu lansarea nou
tăților, aceasta nu înseamnă că lu
crătorii din comerț sînt absolviți to
tal de această sarcină. Să nu uităm 
că vînzătorul este cel care oferă 
marfa. El trebuie să știe că un pro
dus este nou nu numai după data 
fabricației, ci și după caracteristicile 
sale — linie, colorit, să știe să reco
mande un produs nou. Pentru a- 
ceasta, evident, el trebuie să posede 
informațiile necesare. In prezent, di
recțiile generale de specialitate din 
M.I.U. și M.C.I. trimit periodic în
treprinderilor comerciale materiale 
privitoare la tendințele modei în fie
care sezon. Ele sînt, într-adevăr, un 
punct de sprijin, un mijloc de orien
tare. Dar, după părerea mai multor 
directori de întreprinderi comerciale 
cu ridicata pentru textile, încălță
minte, este insuficient. „O întreprin
dere ca a noastră care încheie anual 
contracte cu industria în valoare de 
peste un miliard Iei ar trebui să aibă 
accesul la surse directe de informare 
în materie de modă, era de părere 
tovarășul Zaharia Boholț, director 
coordonator la I.C.S.T.I.-Brașov. A- 
ceste informări pe care le primim 
conțin tot felul de definiții preten
țioase ale modei, caracteristici prea 
generale. Schițele sînt abia «schi
țate»-, nu poți deduce cum arată mo
delele respective pe corpul omenesc 
și, mai ales, din ce țesături și în ce 
culori este indicat să se facă. La 
capitolul culori sînt niște dreptun
ghiuri albe, probabil destinate eșan- 
tioanelor de culori. Cred că nu ar 
fi deloc o cheltuială neeconomicoasă 
dacă s-ar trimite celor 20 de baze 
comerciale din țară revistele sau 
materialul documentar în original și 
nu aceste «digest»-uri neconclu
dente".

Și, desigur, o reclamă bună, cu 
ecou, presupune, în același timp, o 
mai bună utilizare a fondurilor des
tinate, urmărirea mai strictă a efi
cienței lor. Aceasta implică așezarea 
propagandei comerciale la locul ce 
i se cuvine în atenția conducerii 
celor două ministere interesate. Nu
mai astfel s-ar reabilita reclama în 
ochii publicului, obișnuit, în ultima 
vreme, să se facă zgomot numai în 
jurul acelor mărfuri care nu se vînd 
și nu pentru ceea ce este cu adevă
rat nou, modern. întrunind calitățile 
corespunzătoare exigentelor evoluate 
ale cumpărătorului.

Rodica ȘERBAN

1969, în orașul Piatra Neamț. 
Pentru a participa la aceas
tă tragere, este necesar ca asi- 
gurații să-și achite la termen 
ratele de primă.

f
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Âtunci cînd activitatea pe un șan
tier încetează, iar constructorii își 
string lucrurile și-1 părăsesc, locul 
lor fiind luat de oamenii beneficia
rului, este neîndoielnic că s-a sem
nat „actul de naștere" a unui nou 
obiectiv industrial. De prisos să 
explicăm surpriza pe care am în
cercat-o cînd, pătrunzînd în perime
trul șantierului Fabricii de zahăr din 
Corabia, în fața noastră s-a des
chis o adevărată „lume a tăcerii", 
statică și impersonală. Știam că 
acest nou obiectiv al industriei ali
mentare nu a fost pus în funcțiune. 
„Cheia" acestei enigme am aflat-of 
puțin mai tîrziu, în birourile bene
ficiarului, unde era întrunit statul 
major al acestuia, la care s-a ală
turat și reprezentantul proiectantu
lui. Iată explicația :

— Rămas prea mult în urmă, cons
tructorul (întreprinderea 6 cons
trucții Craiova) a ajuns la conclu
zia că-și pierde timpul, spunea ing. 
Ilie Marin, directorul fabricii de za
hăr. în consecință, a hotărît trans
ferarea muncitorilor pe șantierul ve
cin, la tăbăcăria minerală, unde face 
o tentativă de ultim moment de a 
termina măcar această unitate indus
trială al cărei termen de dare în 
exploatare este mai puțin incert de
cît cel al fabricii de zahăr.

— Aveți vreun obiectiv terminat 
și predat ?

— La această oră, nici unul. Ne 
găsim într-o situație mai precară ca 
oricînd, căci șantierul stă, pur și 
simplu, abandonat de la sfîrșitul a- 
nului trecut. Dacă atunci mai exis
tau puncte de lucru rămase în urmă, 
la care se lucra cu cîte o mînă de 
oameni, astăzi totul este părăsit.

— Dar ce s-a întreprins pentru a 
ieși din acest impas ?

— Am acționat la toate nivelele, a 
intervenit ing. Toma Inocențiu, de
legat al forului de resort al bene
ficiarului : Ministerul Industriei Ali
mentare. Șantierul nostru a pri
mit multe vizite. Comisii după 
comisii au venit, s-au documentat, 
au stat de vorbă cu noi și, în cele 
din urmă, neajunsurile s-au ampli-' 
ficat. Puține măsuri, dintre cele pre
văzute, și-au găsit materializarea 
practică.

Să recapitulăm : un obiectiv indus
trial important care costă statul nos
tru peste 400 milioane de lei, cu ter
men de intrare în funcțiune în tri- 

\ mestrul III al anului trecut, repla- 
nificat pentru acest an, se mai gă
sește și azi în faza discuțiilor la 
„masa rotundă" a analizelor. Tripleta 
constructor-proiectant-beneficiar s-a 
transformat într-un duet fără finali
tate, căci între timp constructorul a 
dispărut. Iar forul de resort al con
structorului — Ministerul Industriei 
Construcțiilor — tutelează, în conti
nuare, această „bătută pe loc", în 
care orice grafic și plan de măsuri 
nu mai au nici o acoperire.

Era de așteptat ca, cel puțin, lu
crările să fie efectuate 
calitativ dorit pentru a 
de cît întîrzierile. Dar 
domeniu neajunsurile nu 
să apară.

— Rebuturile sînt atît de nume
roase, îneît ne-ar trebui un index 
impresionant ca să le menționăm, 
ne-a informat ing. Vlad Oncica, re
prezentantul proiectantului — I.P.I.A. 
De la lucrări de o surprinzătoare 
simplitate, la erori grosiere care ar 
putea influența negativ însăși des
fășurarea procesului tehnologic. 
Un exemplu : acoperișul halei princi
pale de fabricație s-a montat neco
respunzător și amenința să devină un 
ciur prin care ploaia sau zăpada să 
pătrundă fără nici un fel de greu
tate. în cele din urmă, lucrarea a fost 
refăcută. Dar cu prețul, unor cheltu
ieli suplimentare de 2 milioane de lei.

Tot aici, terenul macroporic, ame
nințat teoretic de infiltrații, impu
nea execuției lucrărilor de canali
zare o atenție deosebită. Lucrările 
respective au fost terminate, dar 
probele de etanșeitate nu s-au efec
tuat. Ing. Marcel Borcan, răs
punzător de realizarea lor, a repli
cat tuturor inoportunilor care-1 de
ranjau : „Eu garantez canalizarea 
bună". Să fie suficientă oare o ase
menea garanție ? Care este rea
litatea ? Cît de bună este canaliza
rea ne-am convins la fața locului. 
Căminul fără capace, capace sparte 
de utilaje grele trîntite peste ele — 
iată cum arată, imaginea de supra
față a acestei lucrări. Se spune chiar 
că nu se poate face o verificare a 
cotelor topometrice, ceea ce în
seamnă, ținînd seama că unele tra
see ale canalizării sînt înfundate, că 
în practică ori este vorba de un re
but total, ori vor fi necesare alte 
remedieri radicale care vor consuma 
timp și fonduri.

Este clar 
rului de 
torul și-a 
statului. în 
ziarul nostru s-au analizat neajunsu
rile grave care de atîta vreme stă
ruie pe acest șantier. Redacția noas
tră a primit răspunsuri din partea 
întreprinderii 6 construcții Craiova, 
a Ministerului Industriei Construcți
ilor și a titularului de investiție — 
Ministerul Industriei Alimentare, în 
care s-au dat asigurări că. lucrurile 
se vor îndrepta. Recent, secretarul 
cu probleme economice al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R. a anali
zat într-un articol situația intolera
bilă care s-a creat pe acest șantier 
din Corabia. Și care este consecința 
tuturor acestor intervenții ? Abando
narea șantierului, nesiguranța ce 
planează asupra punerii în funcțiune 
a fabricii de zahăr, persistenta unor 
deficiente de calitate la lucrările de 
construcții-montaj, cum rar s-au mai 
întîlnit. Este timpul ca organele de 
stat să întreprindă o temeinică an
chetă în legătură cu starea critică de

Ia șantierul Fabricii de zahăr din Co
rabia. Cei care și-au permis să 
irosească fondurile de investiții, să 
treacă cu vederea pierderile trebuie 
să fie puși să plătească pînă la ul
timul leu, fie că fac parte din în
treprinderea de construcții amintită, 
din Ministerul Industriei Construcți
ilor sau din Ministerul Industriei Ali
mentare. Socotim că este de datoria 
noastră să revenim după un timp
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și să informăm opinia publică despre 
măsurile aplicate în acest sens.

Cum au înțeles același titular de 
investiții și același constructor să-și 
facă datoria, să-și îndeplinească sar
cinile ce le reveneau se desprinde și 
din situația în care se află acum Fa
brica de conserve din Caracal. Nu 
mai insistăm asupra vederii de an
samblu, întîlnite aici : fațade dete
riorate, dispozitive de aerisire a ha
lelor care nu ‘ 
crări de asfaltare 
laje deteriorate, 
reclamațiilor și 
șantier au sosit 
legații întreprinderii nr. 6 construcții 
Craiova, care au întocmit aceleași 
formale planuri de măsuri, au îm
părțit cu larghețe promisiuni în 
dreapta și-n stînga. Amăgitoare pro
misiuni ! ____
rat, iar lucrurile nu 
nite din 
pagubele 
montaj se ridică la impresionanta 
sumă de un milion lei. Greu de jus
tificat este situația căii ferate care 
leagă fabrica de traficul feroviar, 
executată cu titlu de provizorat și 
pe care constructorul speră să o ti
tularizeze, ignorînd și cele mai 
mentare norme de securitate a 
culației.

La aceeași fabrică din Caracal 
mai conturat și o altă gamă de 
ajunsuri calitative, care se suprapun

funcționează, lu- 
defectuoase, uti- 

Sub avalanșa 
solicitărilor, pe 

din nou de-

Toate termenele au expi- 
au fost ur- 

loc. Și aceasta, în timp ce 
la lucrările de construcții-

consecințelor ritmului de melc în 
finalizarea investiției.

— în tergiversarea lucrărilor, cons
tructorul a fost serios concurat de 
M.I.A., ne-a relatat ing. Ghcorghe 
Mateescu, directorul fabricii, în 
sensul cum a contractat livrarea u- 
hor utilaje tehnologice. Chiar la re
cepția lucrărilor de construcții mon
taj a dovedit superficialitate și u- 
nele instalații ale fabricii au ,,căzut", 
fiind acum scoase din uz.

— Care sînt efectele acestei secon- 
dări, M.I.A. — întreprinderea nr. 6 
Construcții Craiova ?

— Din cele două obiective princi
pale ale fabricii, unul singur a intrat 
parțial în funcțiune în iunie 1967, dar 
cu improvizații care nu au fost re
zolvate complet nici pînă în ziua 
de azi.

Celălalt obiectiv principal este doar 
un mastodont de beton în care uti
lajele sînt o simplă materie moartă. 
Și implicațiile ? Din 1000 tone paste 
tomate care trebuiau să se producă 
nu s-a fabricat nici un gram ; pier
derile Ta prețul de cost s-au ridicat 
anul trecut la 9 milioane lei, în 
timp ce în acest an au mai apărut 
altele de 10 milioane lei. Pierderi 
care spun totul. O parte din ayutul 
statului se irosește datorită acestei 
gospodăriri defectuoase a fondurilor 
de investiții.

Este momentul să spunem lucru
rilor pe nume. Atît în cazul șantie
rului de la Corabia, cît și în cazul 
Fabricii de conserve din Caracal, e- 
conomia națională nu a putut benefi
cia pînă acum de roadele ce i se 
cuvin de pe urma efortului depus 
pentru realizarea acestor investiții. 
De situația care s-a creat la aceste 
două obiective se fac răspunzătoare 
forurile de resort din cele două mi
nistere amintite ; ele trebuie ca, cel 
puțin în momentul de fată, să acțio
neze cu maximă energie și responsa
bilitate. La rîndul lor, organele de 
partid locale au îndatorirea să nu se 
mai mulțumească cu promisiuni și 
angajamente formale — ca pînă acum 
— și să ceară să fie trași la răspun
dere cei vinovați de starea de fapte 
cunoscută de atîta vreme. Este de 
netolerat ca fondurile statului să mai 
fie irosite'în continuare, cu provizo
rate si improvizații, în timp ce ni
meni nu suportă vreo consecință 
pentru daunele aduse economiei na
ționale.

în cooperativele agricole, ca si în întreprin
derile agricole de stat, problema recoltării și 
depozitării fără pierderi a lucernei, trifoiului 
și a altor culturi este una din cele mai im
portante lucrări de sezon. Situațiile ivite în 
iarna și primăvara anului în curs, cînd din- 
tr-un motiv sau altul, multe cooperative a- 
gricole au rămas fără furaje, trebuie să de
termine consiliile de conducere să acționeze 
cu mai multă promptitudine pentru strînge- 
rea nutrețurilor. în toate județele există 
condiții pentru a se lucra intens la recolta
rea lucernei și trifoiului — plante de mare 
valoare, cu o pondere ridicată în structura 
suprafețelor furajere.

într-o discuție recentă despre stadiul re
coltării furajelor, ing. Mihai Caragea, direc- ■ 
tor adjunct al Direcției agricole județene 
Arad, ne-a relatat: „Direcția agricolă a sta
bilit măsuri concrete pentru ca, în această 
perioadă, la recoltarea lucernei și trifoiului 
să se lucreze intens, cu toate mijloacele. 
Pînă în prezent s-au recoltat furajele de pe 
o suprafață de peste 6 000 hectare. în coope
rativele din Sîntana, Șimand, Tîrnova, Olari, 
Buteni și altele, consiliile de conducere au 
luat din timp măsurile necesare pentru re
coltarea trifolienelor, punînd la punct cosi
toarele mecanice și cele cu tracțiune animală, 
revizuind spațiile de depozitare. în prezent, 
o serie de colective de specialiști se depla
sează în cooperativele agricole pentru a 
controla felul cum se desfășoară recoltarea 
și depozitarea furajelor".

Sînt numai cîteva din măsurile care au de
terminat ca, în majoritatea cooperativelor a- 
gricole din județul Arad, atît cositul, cît și 
transportul și depozitarea nutrețurilor să se 
desfășoare din plin. La cooperativa agricolă 
„Podgoria" din Șiria s-au însilozat peste 400 
tone de lucernă în amestec cu ovăz masă 
verde, iar 20 vagoane de fin de bună calitate 
au și fost depozitate. Tov. Maxim Puia, ingi
nerul cooperativei, spunea cu satisfacție; 
„Imediat ce timpul a permis, cooperatorii 
s-au apucat de recoltat pentru a preveni 
pierderile. Calitatea superioară a finului 
este asigurată de faptul că a fost uscat cu 
ajutorul ventilatoarelor. O parte din lucernă 
și orzul masă verde au fost însilozate".

Organizînd bine munca, cooperatorii din 
Șimand sînt la zi cu lucrările de recoltare. 
De pe 70 hectare cu lucernă s-au însilozat 
300 tone masă verde, iar 200 tone de fîn este 
depozitat în șire. Președintele cooperativei, 
loan Corbaci, ne-a spus : „Experiența ne-a 
învățat să ne gîndim încă din primăvară să 
adunăm furaje pentru a nu avea bătaie de 
cap toată iarna".

în multe alte cooperative, pentru termina
rea cît mai grabnică a recoltatului se folo- . 
sesc toate forțele și mijloacele disponibile 
atît la cosit cît și la transportul nutrețului. 
După cum ne relata ing. Anton Țăranu, de 
la cooperativa din Nădlac, în timp ce o parte 
din nutrețuri sînt uscate cu ventilatorul, al
tele se așează pe suporți de lemn în fojmă 
de tunel. în felul acesta furajele de pe cele 
140 hectare au fost depozitate fără pierderi.

Și în județul Ialomița eforturile cooperato
rilor sînt îndreptate spre asigurarea unei
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BucureștiLinia de presare din secfia faianță și gresie de la întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construct

baze furajere corespunzătoare, care sa per
mită obținerea rezultatelor scontate din zoo
tehnie. La cooperativa din Miloșești, preocu
pările consiliului de conducere pentru asi
gurarea bazei furajere și buna gospodărire 
a acesteia au fost exprimate de brigadierul 
zootehnic Nicolae Neagu. „Avem și acum o 
șiră de lucernă rămasă din anul trecut — ne 
spune el. Cu toate că, pentru moment, ar pă
rea avantajos să dăm fînul animalelor, nu 
pot să nu apreciez faptul că președintele coo
perativei ne-a interzis acest lucru. Am cerut 
ca, pe lîngă grîul masă verde cu care hrănim 
animalele, să ni se dea și lucernă din prima 
coasă. Dar și de data aceasta consiliul de 
conducere a hotărît că trebuie să ne gîndim 
de pe acum la ceea ce va fi necesar mai tîr- 
ziu. în prezent, dispunem de un izlaz bun, pe 
care îl folosim rațional".

Este un mod de a gîndi în perspectivă, gos
podărește. la cerințele de hrană ale animale
lor în iarna viitoare. „Dacă nu legi sacul 
cît e plin, cînd ajungi la fundul lui degeaba 
îl mai legi". Pornind de la acest raționament 
— ne spune Gheorghe Chiojdoiu, președin
tele cooperativei din Nicolești, și în acest an 
toată lucerna de pe cele 70 hectare o facem 
fîn. Ar fi păcat să nu procedăm așa, mai ales 
că, în această perioadă, dispunem de alte 
nutrețuri verzi pentru animale".

Din păcate, unele cooperative, care în iarnă 
au avut mari greutăți datorită lipsei de fu
raje, n-au tras învățăminte din necazurile 
prin care au trecut și continuă să neglijeze 
recoltatul furajelor. Așa, de pildă, la coopera
tiva Șiclău, județul Arad, deși în iarnă ani
malele au slăbit din cauza lipsei de nutrețuri, 
încă nu s-a trecut la strîngerea finului. în 
această unitate nu există preocupare 
nici față de gospodărirea furajelor care 
acum intră în rația animalelor. Așa se ex
plică faptul că, după aproape o lună de cînd 
a apărut masa verde, producția de lapte a 
rămas la fel de mică ca și în timpul iernii.

întîrzieri păgubitoare se întîlnesc și în 
alte unități. La cooperativa agricolă din Văr- 
șand, spre exemplu, din cele 107 hectare cu 
masă verde, nu s-au recoltat decît 3 hectare. 
Aici se resimt defecțiunile din activitatea 
consiliului de conducere care, în mod cu 
totul nejustificat, amînă începerea cositului.

în unele cooperative agricole se produc 
mari pierderi la lucernă și trifoi din cauză 
că nu se folosesc mijloacele mecanice. Ast
fel de situații anacronice se întîlnesc la coo
perativele Chelmac, Ususău, Sebiș, Apateu 
și altele. Președintele cooperativei din Și- 
cula spunea, fără nici un temei, că furajele 
nu se pot recoltă mecanic. La propunerea 
specialiștilor au fost aduse 6 cositori meca
nice de la I.M.A. din lo.calița.te, cu ajutorul 

1 Cărora s-a demonstrat' că recoltatul' se pââte 
efectua în cele mai bune condiții. In patru 
zile, cu cele 6 cositori s-au cosit 200 hectare. 
Oare este nevoie de asemenea demonstrații 
și pentru consiliile de conducere din coopera
tivele Cernei, Beliu, Lipova II și altele, care 
încă n-au început recoltatul ?

Deși uscarea finului cu electroventilatoa- 
rele este deosebit de avantajoasă, această me
todă nu se aplică în toate unitățile. La coope
rativa agricolă din Grivița, județul Ialomița, a 
început prima coasă la lucerna pentru fîn. 
Primele evaluări arată că, de pe fiecare din 
cele 150 hectare, se vor putea obține 3 000 kg 
fîn. Cooperatorii au un electroventilator, pro
curat cu trei ani în urmă, dar tot de atunci 
stă nefolosit din cauză că I.R.E.B. nu și-a 
respectat promisiunile de a face racordul la 
rețeaua de energie electrică.

în această perioadă este deosebit de impor
tant să se respecte toate indicațiile privind 
recoltarea și conservarea furajelor. Acolo 
unde condițiile atmosferice împiedică usca
rea, este indicat să se treacă la însilozarea 
de furaje verzi. Este imperios necesar ca di
recțiile agricole, uniunile cooperatiste jude
țene să acorde un sprijin eficient cooperati
velor agricole, astfel ca, pe lîngă efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor, să fie 
urgentate strînsul și depozitarea furajelor, în- 
lăturîndu-se orice risipă. Organizînd temeinic 
munca, folosind cu pricepere toate mijloacele 
și forțele disponibile, unitățile agricole vor 
putea asigura nutrețuri în cantități îndestulă
toare, de bună calitate, pentru furajarea ra
țională a animalelor în iarna viitoare.

După suprastocare, o 
tă „maladie" econo

mică tinde să-si facă 
loc în unele întreprin
deri. Este vorba de... 
custodiomanie! Cum 
se manifestă ea ? în 
cazul întreprinderii de 
materiale izolatoare și 
de finisaj din Turda, 
sub forma unor impor
tante stocuri de produ
se finite, uitate de be
neficiari și date spre 
păstrare tot furnizoru
lui. Ca urmare, la sfîr
șitul fiecărei luni, în 
întreprinderea din 
Turda nu se mai pri
didește cu întocmirea 
formalităților respecti
ve. Valoarea custodii
lor se menține ridica
tă: în medie la peste 
1 milion lei. Cine 
sînt acești beneficiari 
care nu preiau mărfu
rile ? Uzina de produse 
sodice din Ocna Mu
reș, care se află la nu
mai 15 km distanță 
de furnizor, întreprin

derea „Mătasea roșie - 
Cisnădie, I.S.C.M. Bra
șov, cooperativa „Con
structorul" Cluj, Fa
brica de geamuri din 
Mediaș. Interesant este 
că printre cei care țin 
în custodie produse în 
magazia întreprinderii 
furnizoare se află și 
Fabrica de ciment din 
Turda, la zero kilome
tri de furnizor.

Produsele respective 
sînt mult solicitate în 
construcții; oricînd, 
cartonul asfaltat, tape
tele lavabile pot fi vîn- 
dute. Custodiomanii nu 
acceptă această cale. 
Și, beneficiind de une
le instrucțiuni ale Ar
bitrajului de Stat, ei 
imobilizează banii sta
tului. Cu cartonul as
faltat se acoperă une
le construcții și nu 
pierderile. Tapetele 
lavabile se spală, dar 
nu și obrazul custodio- 
manilor!

(Urmare din pag. I)
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că, în cazul șantie- 
la Corabia, construc- 
bătut joc de banii 
nenumărate rînduri, în

a locurilor, astfel îneît vagoanele 
aibă întotdeauna aceeași poziție 
compunerea trenurilor.

Aș mai adăuga că, în continuare, 
Ministerul Căilor Ferate își propune 
să întreprindă noi acțiuni de cu
noaștere a cerințelor de transport, 
pentru a adapta mai bine organizarea 
procesului de transport Ia cerințele 
actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale.

— Din cîte 
materialului 
de seamă în 
portului feroviar. _ _ .. . .
spune- despre durata reparațiilor, 
despre măsurile preconizate în ve
derea reducerii lor ?
— într-adevăr. satisfacerea nece

sităților de transport și sporirea 
vitezelor de circulație a trenurilor 
depind, într-o măsură însemnată, 
și de reparațiile făcute materialu
lui rulant. Problema reparațiilor 
îmbracă la noi două aspecte prin
cipale si anume : numărul vehicu
lelor reparate în unitatea de timp 
să fie cît mai mare, iar calitatea 
reparațiilor — ireproșabilă. Redu
cerea timpului de imobilizare a va
goanelor si a locomotivelor în re
parații constituie principala preocu
pare a uzinelor mecanice de repa
rat material rulant ale Ministerului 
Căilor Ferate. Dintre măsurile măi 
importante pe care le-am luat în 
acest scop, amintesc trecerea la re
parații în sistemul utilizării piese
lor si a subansamblelor de schimb, 
îmbunătățirea procesului tehnologic 
si mecanizarea unor operații ma
nuale. Se studiază, de asemenea, di
ferite măsuri de eliminare a locu
rilor ..înguste", de creștere a co
eficientului de schimb. Paralel cu 
reducerea duratei reparațiilor, un 
accent deosebit se nune pe îmbu
nătățirea calității reparațiilor. Ne 
preocupă îndeaproape generalizarea

cunoaștem, repararea 
rulant joacă un rol 
bunul mers al tranș

ee ne puteți

experientei 
telor bune 
în acest domeniu.

înaintate si a rezulta- 
obtinute de unele uzine

— In altă ordine de idei, conside
rați că poate fi prelungită actuala 
durată medie de exploatare a ma
terialului rulant ?
— Pentru asigurarea capacităților 

de transport necesare realizării sar
cinilor de plan, Ministerul Căilor Fe
rate a menținut și va continua, să 
mențină în serviciu un însemnat nu

că, în ultimii 
ambele părți

— Se poate aprecia 
ani, s-a acționat din 
și s-a realizat o colaborare din ce 
în ce mai strînsă cu beneficiarii noș
tri, în scopul utilizării cît mai rațio
nale a capacităților de transport. în 
aceste condiții, a fost posibil să se 
facă față sarcinilor sporite de trans
port, cerințelor economiei naționale 
în condiții continuu îmbunătățite. 
Trebuie menționat, însă, că mai exis
tă și unele neajunsuri care duc la 
diminuarea capacității de transport. 
Astfel, anulările de plan reprezintă

nu manifestă suficientă înțelegere 
pentru revizuirea. în scopul reduce
rii volumului transporturilor, a unor 
procese tehnologice stabilite cu multi 
ani în urmă, deși condițiile actuale 
permit anumite îmbunătățiri.

— Vă rugăm să ne răspundeți a- 
cum la o ultimă întrebare: de ce 
se pune, în prezent, problema în
chirierii de peste hotare a unor 
mijloace de transport 1

măr de vagoane cu „vîrsta indus
trială" maximă depășită, dar, bineîn
țeles, numai pe acelea care cores
pund din punct de vedere tehnic con
dițiilor de siguranță a circulației și-și 
mai justifică prezența în parc din 
punct de vedere economic. Vreau să 
precizez că scoaterea din serviciu a 
vagoanelor prin casare s-a făcut și 
se va face și în viitor pe baza crite
riilor riguros stabilite, care îmbină 
cerințele de asigurare a capacităților 
de transport cu considerentele de or
din tehnic și economic ale utilizării 
cît mai raționale a parcului de 
goane.

va-

— Cum apreciați contribuția 
neficiarilor la buna folosire a 
goanelor ? Se fac transporturi pe 
care dv. le considerați de prisos, 
inutile ? Sînt vizibile eforturile be
neficiarilor de a evita transporturile 
neraționale ?

be- 
va-

un volum de 9 pînă la 24 la sută din 
transporturile planificate, în timp ce 
se solicită executarea unor transpor
turi neplanificate, care însumează 
9,5—18 la sută din totalul transportu
rilor. Mai mult, unii beneficiari anu
lează anumite transporturi abia după 
ce vagoanele le-au fost puse la dis
poziție pentru încărcare. Numărul 
de vagoane puse la dispoziție și ne
încărcate a oscilat în anul 1968 și în 
perioada ianuarie — aprilie 1969 în
tre 3 000 și 7 500 vagoane, ceea ce 
a generat anumite greutăți în orga
nizarea procesului de transport. Se 
eșalonează, apoi, neuniform transpor
turile pe perioada unui an si. de a- 
semenea. în cursul unei luni, iar pro
iectele de plan cuprind un însemnat 
volum de transporturi neeconomice 
(7—10 la sută din total) pe distante de 
20—50 km. sau pe distante nerațional 
de lungi. în fine, unele întreprinderi

— Volumul mărfurilor transportate 
a crescut an de an, depășind preve
derile planurilor cincinale, în timp 
ce dotările cu vagoane nu s-au rea
lizat integral, corespunzător prevede
rilor. Lungimea rețelei de cale fe
rată s-a dezvoltat și ea foarte puțin. 
Aceasta a dus la o creștere mare, de 
peste două ori. a intensității traficu
lui pe 1 km de linie. Volumul de ex
port fără transbordare a crescut si 
el foarte mult, ceea ce a dus la creș
terea numărului de vagoane C.F.R. 
aflate peste frontierele tării. Astfel, 
în perioadele de vîrf s-a ajuns. în 
anul 1960, la 10 258 vagoane. în 1968 
— la 14 791 vagoane, iar în primele 
4 luni din acest an — care nu in
clud 
rate 
nem 
rile 
dere 
transport și care cer a fi realizate la 
timp, apare clar de ce este necesar 
ca în perioadele de vîrf de trafic, 
pe intervale scurte de timp, să se a- 
peleze la vagoane din alte țări. în 
orice caz — țin să subliniez acest lu
cru — este vorba de o măsură cu 
caracter cu totul temporar. Ministe
rul nostru, toți feroviarii sînt ferm 
hotărîți să facă față sarcinilor spo
rite care le stau în față și — prin or
ganizarea superioară a întregii lor 
activități — să asigure o tot mai ra
țională exploatare a parcului de ma
terial rulant aflat în dotarea căi
lor ferate.

vîrful de
— la 
seama 

sezoniere, 
însemnată

trafic al căilor fe- 
15 135.

si de
care_ ___

în volumul total de

Dacă ti- 
transportu- 

au o pon-

să șchioapete. De ce ? 
Paradoxal, din cauza 
nefolosirii utilajelor 
puse la dispoziția co
operativelor agricole 
prin întreprinderile de 
mecanizarea agricultu
rii. In această primă
vară, cu fiecare ma
șină de modelat solul 
s-au realizat în medie 
numai 25 hectare (cîte 
6 ha în județul Timiș, 
8 ha — Dolj, 12 ha — 
Bihor, 13 ha — Olt etc.). 
La plantatul răsaduri
lor cu mașina MPR-5, 
situația este și mai ne
corespunzătoare. Cu 
cele 593 mașini au fost 
plantate abia 434 ha, 
adică mai puțin de un 
hectar de mașină. Oare 
legumicultorii așteap
tă un tip de utilaje 
care să producă singu-

De ani de zile, cel 
mai mare deziderat al 
cooperativelor agricole 
cultivatoare de legu
me a fost mecanizarea 
în acest sector de pro
ducție. Și iată, în sfîr- 
șit, avem și mașinile 
necesare. în iarna a- 
cestui ari, la „Casa a- 
gronomului" din Capi
tală s-a făcut un am
plu instructaj cu spe
cialiștii privind folosi
rea acestor utilaje. De 
asemenea, de curînd, 
întregul set de utilaje 
destinat mecanizării 
în legumicultură a 
fost expus la „Casa 
agronomului" de la 
Săftica. județul Ilfov, 
urmînd ca 
prezentate 
Iași. Pînă 
te bune., 
canizar.ea 
micultură.....ppiftinuă ... re,.. . varză 7

ele să fie 
la Cluj si 

aici, toa-
Da" me
in ■ legu-

s-a obținut 
leu.

la

Multe proverbe su
gerează inconsistența 
unor calcule și situa
ții : „Socoteala de a- 
casă nu se potrivește 
cu cea din tîrg", sau 
„Găina care cîntă sea
ra, dimineața n-are 
ou". Aplicarea acestor 
proverbe este foarte 
gravă în domeniul eco
nomic. Cînd ? In mo
mentul în care între
prinderi planificate cu 
beneficii, dau pînă la 
urmă... pierderi. Ca în 
cazul Fabricii de mo
toare electrice Pitești. 
De fapt, beneficiul pre
văzut să se realizeze, 4 
mii lei, este destul de 
infim; totuși, era be
neficiu. Nefiind pro
babil mulțumită de a- 
ceastă sumă, conduce
rea fabricii a ales alta, 
mult mai mare : de 
peste 1,1 milioane lei.

Dar pierderi, nu be
neficii. Cu atît a fost 
prejudiciată economia 
națională la producția 
unui sortiment — mo
torul asincron, gabarit 
63.

Pierderi s-au mai în
registrat și la alte sor
timente, printre care 
motorul asincron, ga
barit 132. Și tot pier
deri în loc de beneficii 
au consemnat și alte 
întreprinderi, printre 
care întreprinderea fo
restieră Stîlpeni la 
cheresteaua de răși- 
noase, Fabrica de con
serve din Băiculești 
la... marmeladă cu a- 
mestec. De unde se 
vede că din „ameste
cul" pierderi-b eneficii, 
la suprafață nu iese 
decît neputința unor 
conduceri de între
prinderi de a rentabi
liza producția.

„Teza" care o dez
batem este cunoscută 
de cei în drept: nu e 
bine niciodată să se 
exploateze autobascu
lantele cu încărcături 
ce depășesc capacitatea 
lor nominală! Și to
tuși, în practică, a- 
ceastă restricție nu se 
respectă riguros. Așa 
ne comunică tov. Va- 
sile Nini, economist din 
Timișoara. Fiecare 
autobasculantă de 4 
tone-capacitate, de 
pildă, a transportat, a- 
nul trecut, în medie, o 
încărcătură cu aproa
pe 600 kg peste „pu
terile" ei. Gradul de 
supraîncărcare a unor 
autobasculante este în 
realitate mult mai 
mare, întrucît la altele 
nu s-a folosit integral 
capacitatea

transport. Consecința ? 
O inf luență negativă a- 
supra stării tehnice a 
acestor mijloace de 
transport. Anul tre
cut nu au funcțio
nat și au stat pe bu
tuci cîte 33 autobascu
lante, din 100 existen
te în parcul inventar, 
ceea ce echivalează cu 
peste 1,4 milioane ma- 
șini-zile-staționare; în 
plus, 578 148 mașini- 
zile s-au aflat în repa
rații curente.

Punem doar o 
întrebare : supraîncăr
carea parcului de auto
basculante în județul 
Timiș este cumva o 
măsură menită să con
tracareze spiritul de
bilitat de răspundere 
în folosirea judicioasă 
a acestor mijloace de 
transport ?

în 1962, cooperativa 
agricolă din Uricani, 
județul Iași, a făcut 
un împrumut de 97 000 
lei, pentru înființarea 
unei livezi pe o su
prafață de 30 hectare. 
Socoteala era bună. în 
cițiva ani după intra
rea pe rod. banii ur
mau să fie recuperați 
și să se realizeze și ve
nituri importante. Din 
același considerent, 
cooperatorii din Gîr
bești au plantat, cu 
împrumut de la stat.

40 hectare de livadă. 
Pomii însă nu au mai 
fost îngrijiți. In 1968, 
la Uricani s-au prevă
zut în plan 
lei venituri 
vadă. S-au 
insă numai 
La Gîrbești, 
ani de 
nu 
un 
nevoia de a reactua
liza o veche zicătoare. 
înainte de a te duce la 
pom cu sacul, să-i faci 
cum trebuie lucrările 
de îngrijire.

120 000 
de la li- 

realizat 
10 000 lei. 

după 8 
plantare, 

nici 
De aci și
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sg a XTRAȘCOLARA
Structura eforturilor solicitate ele

vilor pe parcursul unui an școlar 
este reprezentată adeseori printr-o 
diagramă evoluînd, ca să spunem 
așa. prirț cinci zone spațiale : în
ceputul, coincizînd cu primele zile 
după deschiderea cursurilor, se înfă
țișează ca o linie abruptă, cînd des
prinderea din forța de atracție a va
canței solicită o mare concentrare 
a eforturilor ; urmează o relativă sta
bilizare a traiectoriei pe o linie de 
circa 35 de grade, două mici sincope 
echivalînd aproximativ cu vacanțele 
de iarnă și de primăvară, pentru ca 
pe măsură ce intrăm în ultimul tri
mestru și ne apropiem de sfîrșitul a- 
nului școlar, evoluția să ia înfățișa
rea unei coloane aproape verticale. 
Este așadar cît se poate de clar că 
îndeosebi în această ultimă perioadă 
— care coincide cu momentul școlar 
actual — elevul trebuie să facă față 
celor mai multe solicitări, că pentru 
aceasta are nevoie de o ambianță pe 
deplin favorabilă, rezultat al acțiuni
lor conjugate ale tuturor factorilor 
educativi.

Așa este firesc. Dar există, 
din păcate, numeroși elevi pentru 
care școala nu constituie decît o pre
ocupare... extrașcolară. Cauza am 
găsit-o sintetizată în declarația 
mamei unei eleve din clasa a IV-a : 
„Copilul nostru (care, de altminteri, 
are în prezent — cifră record — 
8 meditatori pe săptămînă, fiecare 
cu orele lui — n.r.), trebuie să se dis
tingă, să aibă media 10 la toate ma
teriile, să deprindă din primii ani de 
școală două, trei limbi străine, să 
exerseze la vioară și să învețe pianul, 
să ia lecții de pictură pe sticlă și de 
balet clasic". Dar cu ce preț ?

Nu e nevoie de o analiză prea am
plă a realităților dintr-o școală pen
tru a trage concluzia că de cele mai 
multe ori — adică la nivelul unui e- 
lev mediu 
plimenta" 
tinerilor 
structură 
pentru cei maturi duce la rezultate 
contrare celor așteptate. „Aproape 
de regulă, elevii care primesc fel de 
fel de lecții particulare, într-o pro
porție și eșalonare adeseori în dis
prețul unui elementar simț pedago
gic, încep treptat să dobîndească 
sentimentul că, de fapt, activitatea 
lor la școală sau pentru școală are 
doar un caracter auxiliar — ne spu
nea prof. Traian Focșăneanu, direc
torul Școlii generale nr. 8 din Tîr- 
goviște. Esențialul pentru ei, după 
cum li se spune în repetate rînduri 
acasă de către părinți, bunici, mătuși, 
unchi ș.a.m.d., se concentrează în li
mitele lecțiilor suplimentare. Se înțe
lege de la sine că o dată dobîndită 
această idee, pregătirea temelor șco
lare este lăsată pe planul al doilea. 
Iar cînd cele întîlnite acasă la orele 
de meditație se bat cap în cap cu 
cele auzite în clasă, cum se întîm- 
plă adeseori datorită formației ete
rogene a meditatorilor, înțelegem 
ușor gradul de dezorientare la care 
ajung elevii. Așa se face că elevii 
foarte buni, cu o evoluție constantă, 
nu sînt de regulă dintre cei care 
și acasă profesori".

Daț să mergem cu analiza mai 
adîncime și să vedem care este, 
regulă, comportamentul obișnuit 
elevului supus presiunii exercitate 
moda meditațiilor acasă ? Ce alte ca
racteristici înregistrează orizontul 
pregătirii sale ? De unde vine, dar 
mai ales unde duce tendința de în
dopare a elevilor cu cît mai multe 
cunoștințe ? Pentru început să con
semnăm punctul de vedere al unui 
elev, unul dintre cei care înregis
trează, uneori pe un registru atît de 
dureros, consecințele aglomerării lec
țiilor particulare de tot felul. Este 
vorba de compoziția unei eleve din 
clasa a III-a de la Școala generală 
nr. 5 din Capitală, purtînd titlul „A- 
mintiri din vacanță", de care am luat 
cunoștință prin bunăvoința tovarășei 
profesoare Ecaterina Handruș : 
„Vacanța mea a fost val de ea, tata 
îmi zicea mereu să stau cu 
de aritmetică mereu sub i 
daia am note mici, dar cînd : 
să învăț mai bine am lăsat-o i 
nit el (profesorul — n.n.) 
spus că acum facem lecții 
mană mai des că sîntem i 
canță, pe urmă a venit doamna cu 
ochelari de balet și mi-a zis că di
mineața să merg mereu la ea că am 
cam lipsit acuma trei săptămîni și 
mama mi-a zis că de ce să mă duc 
de dimineață că sînt cam proastă și 
n-am nici degete și nici urechi, și

atuncea trebuie să vie profesoara lui 
Marinei de pian care mă învață și pe 
mine... La școală mă scoate la tablă 
și mă ceartă tata că note mici, dar 
tot mai bine e că după nițel rău 
sună clopoțelul și ne jucăm așa și 
noi prin curte...". Și compoziția con
tinuă în acest stil, închizînd în rîn- 
durile scrise stîngaci și incorect, dar 
cu o delicatețe impresionantă, toată 
tristețea copilului căruia i se trun- 
chiază pînă la dispariție farmecul 
vacanței și al copilăriei, fiind supus 
unui regim contrar normelor dezvol
tării intelectuale. „Cred 
tețe» n-ar fi cuvîntul 
potrivit. Mai exact este o 
intervine prof. Olga Pop, 
rea școlii. Drama familiei 
nu poate (sau nu vrea) să intuiască 
reala capacitate a copilului (de obi
cei unicul !) ei, se ambiționează să 
facă din el altceva decît ceea ce-i 
dictează aptitudinile și talentul real 
al acestuia, iar rezultatele ies cu to-

anchetă

— tendința de a „su- 
programul extrașcolar al 
cu activități a căror 
este adeseori gindită

au
în 
de 
al 
de

i cartea 
ochi, că 
am vrut 
că a ve- 
și mi-a 
de ger- 
în va-

O O B
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cîteodată, de favorul de-a 
putea să jongleze cu cogi- 
:ațiunile sale în vreo revis
tă, dînd cu o gravă dezin
voltură certificate de in- 
lapacitate unor poeți, ono- 
•îndu-i pe alții cu califica- 
:ivele sale generos subiec- 
:ive. Adevărat e că unui 
isemenea critic nu merită 
•>ă i se răspundă, măcar că 
;1 asta o visează, să fie luat 
n seamă. Cum spune Ra
tine : „Ei așteaptă mereu 
irilejul ca vreo operă să 
■eușească, pentru ca s-o 
itace, nu din invidie, căci 
e temei ar putea avea de 
i fi invidioși ? ci în spe- 
anța că cineva se va obosi 
ă le răspundă și să-i scoa- 
ă din obscuritatea unde 
iropriile lor lucrări i-ar fi 
ăsat pe toată viața".
Poezia patriotică de bună 

alitate totdeauna reușește 
ă pătrundă în mase. Nu 
entru că o impune cineva 
limeni nu te poate obliga 
ă-ți placă ceea ce nu-ți 
lace !), ci pentru că o cau- 
i aceia ce constituie patria: 
amenii legați de tradițiile 
î, care muncesc pentru 
inele ei și cred în idea- 
irile ei. Cît despre idea- 
îri, ele nu pot să nu fie 
jciale (iar într-un număr 
e țări, printre care și a 
oastră, socialiste), nici nu 
ot veni în contradicție cu 
iealurile umanitare și in- 
irnaționale.
La Eminescu „sărăcia și 
evoile și neamul" nu sînt 
îfemisme, ci o realitate 
torică, iar el, poetul, e 
itărît de partea celor mulți 

năpăstuiți și care prin 
uda lor țin pe umeri țara. 
I parcă Goga avea altceva 
i suflet cînd scria : „De 
.uit gem umiliții-n um- 
ră, 1 Cu umeri gîrbovi de

că «tris- 
cel mai 
dramă — 
directoa- 

care, cînd

pedagogică

tul pe dos. Drama copilului care știe 
că dacă astăzi merge acasă cu o notă 
mai mică de 10, întreaga familie se 
năpustește asupra lui. Desigur, fami
lia trebuie să vegheze ca fiecare co
pil să muncească potrivit posibilită
ților lui și să se străduiască să do- 
bîndească note cît mai mari. Dar 
acestea se obțin pe calea stimulării 
muncii perseverente, temeinice, ra
ționale și nu prin fel de fel de pri
vațiuni și chiar prin metode „forte", 
degradante, ca bătaia. Este foar
te interesant să vezi cum se 
comportă asemenea copii în timpul 
verificării cunoștințelor. O greșeală 
făcută care, eventual, le-ar diminua 
șansele de obținere a calificativului 
maxim ia pentru ei proporții impre
sionante. Ii aruncă într-un gol sufle
tesc. O inhibiție totală le parali
zează orice reacție pozitivă. Se înțe
lege de la sine că în această situație 
avem de luptat nu doar cu o men
talitate a familiei — ilustrată între 
altele și în deviza „liceul sau ni
mic !“ — dar și cu consecințele ei 
grave asupra elevului care, în ase
menea împrejurări, își însușește 
foarte greu discernămîntul critic și 
autocritic, deprinderea de a percepe 
fenomenele înconjurătoare diferen
țiat, prin prisma unei gradații valo
rice, și a cărui lume sufletească se 
reduce la cîteva fațete".

în această ordine de idei merită să 
fie reținute și concluziile educatori
lor după care îndoparea mecanică a 
elevilor cu cunoștințe de tot felul, 
adeseori unele anulîndu-le pe cele
lalte, determină un fel de maturi
zare artificială, pe cit de schema
tică, pe atît de lipsită de receptivi
tate la nuanțe și spontan, la inedit 
și surprinzător. „îndeosebi spiritul de 
observație, care face din copilărie o 
vîcstă umană, își reduce considera
bil dimensiunile — ne spunea prof. 
Constanța Chiș, directoarea Școlii 
generale nr. 99 din București. Cînd 
redactează o compoziție liberă, de 
pildă, cei mai mulți dintre elevii a- 
mintiți folosesc expresii livrești, con
venționale, îndepărtează imaginea 
descrisă de orice asocieri miracu
loase și delicate care fac farmecul 
«naivităților» copilului. Sînt tot atî
tea semne că respectiva compoziție 
liberă, să zicem, este scrisă de un 
elev al cărui program plin de ore 
particulare nu-i mai îngăduie să co
munice cu cele din jur și să le pună 
să vorbească în limbajul atît de co
lorat al vîrstei fragede".

Să presupunem totuși că achizițiile 
suplimentare de cultură, familiari
zarea într-un fel sau altul îndeosebi 
cu anumite domenii de activitate la 
care elevul pentru momentul respec
tiv încă nu are accesibilitate prin in
termediul școlii ar echivala sau ar 
face recuperabile pînă la urmă ne
ajunsurile psihice din care se con
stituie întregul cortegiu al modei 
meditațiilor „particulare". Rămîne 
în discuție cei puțin un aspect care, 
după cum vom vedea mai jos, ilus
trează pe 
pregnant

o asemenea modă : dezvoltarea fizică. 
Despre acest aspect ne vorbește dr. 
Rodica Pavel, medic școlar la Liceul 
„Frații Buzești" din Craiova : „După 
părerea mea, utilizarea la o scară tot 
mai mare a stimulentelor artificiale, 
creșterea cazurilor de lipotimii (leși
nuri), răspîndirea formelor incipiente 
ale unor maladii stomacale ca și pro
liferarea simptomelor de astenie 
printre elevi sînt consecințe nu atît 
ale solicitărilor școlii moderne, cum 
se apreciază uneori, ci ale caracteru
lui prea puțin sistematic și rațional 
cu care elevii răspund acestor soli
citări. Se știe că un program rigu
ros conceput, cu respect pentru toată 
gama de preocupări specifice vîrstei, 
poate îngădui desfășurarea unei acti
vități intense fără a fi dăunătoare, 
bine delimitate în timp, fără a fi mai 
puțin plăcute. Cred că un asemenea 
program este prima dintre achizițiile 
esențiale pe care 
ajuta pe elev s-o facă. Din păcate, 
lucrurile se complică pentru că un 
asemenea instrument de luptă împo
triva multora dintre pericolele vieții 
moderne nu poate fi însușit doar în 
scoală, e nevoie de intervenția fami
liei, a întregului mediu ambiant, pre
ocupate nu numai de dezvoltarea 
uneia sau alteia dintre componentele 
spirituale ale tînărului, ci de în
treaga lui personalitate. Iar orgoliul 
familial de care vorbiți păcătuiește 
tocmai printr-o asemenea unilatera
litate. Așa se face că întâlnim tot mai 
des copii care dorm doar 5—6 ore și, 
în consecință, nu reușesc să se tre
zească la timn. vin la școală într-un 
suflet, dormitează la primele lecții, 
în recreație mănîncă tot în fugă din 
pachetele si dacă mai uită să deschi
dă si geamurile pleacă acasă exte
nuați. Aici. în loc să se odihnească, 
o iau de la încenut. deoarece, pe 
lîngă efectuarea temelor pentru a 
doua zi, sînt obligați să urmeze un 
program de meditații foarte în
cărcat".

Desigur, nimeni nu poate contes
ta că instruirea suplimentară în fa
milie își dovedește în unele situații 
utilitatea. De aceea nimeni nu se 
poate ridica împotriva meditației. în
țeleasă ca stimulare organică, fireas
că a aptitudinilor elevilor sau ca un 
aiutor în cazul unor rămîneri în 
urmă. Există numeroși t’neri cu 
reale aptitudini pentru arte, a căror 
cultivare atentă și sistematică con
stituie o îndatorire comună a scolii 
și familiei. Dăunătoare sînt excesele, 
exagerările datorită cărora 
este stînienit în dezvoltarea 
rească, tocmai prin aceea 
reduce procesul atît de 
plex si de delicat al formării 
nalității umane la înregistrarea neu
tră a unor noțiuni si deprinderi. 
Există un factor de orientare ? Neîn
doielnic. A-l lă=a ne eonii să-si for
meze individualitatea luî reală. în
tr-o ambiantă din care să se excludă 
atît violenta programului extrașco
lar supraîncărcat, cît și imixtiunile 
de tot felul ale opiniilor preconcepu
te, mai mult sau mai puțin pedagogi
ce. în această direcție își află orgo- .. » 
liul familial singura lui motivație.

școala îl poate

conilul 
lui fi- 
că se 

com- 
perso-

I. MIHAI

r

i

i

J
i

i.

i

i

i

i
L ț 
i

cinema
O La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
o Am două mame și doi tați : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRADINA FESTIVAL — 20,15. 
o Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 : 21, GRĂDINA DOINA — 20,15 ; STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
3 Vițelul de aur : (ambele serii) : FESTIVAL — 9 ; 
12,30 ; 16 ; 19,45.
Q A trăi pentru a trăi : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ;
16,45, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Roșii și albii : CENTRAL — 19,15 , 21.
O Tarzan, omul junglei : VICTORIA — 8,45 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30

11,45 ; 14 ; 16,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ;

14,15 ;

13.30 ; 
; 16 ;
18.30 ;
20,30,

16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA -
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
O Pentru încă puțini dolari : LUMINA — 9,15—16 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Actele, vă rog ! : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
o Adio, Gringo : DOINA — 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
q Contemporanul tău (ambele serii) : UNION — 16 ; 19. 
O Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 In umbra coltului : FEROVIAR — 8,30—16,15 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 20,15.
0 Asasinatul s-a comis luni : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în conti
nuare : 18 ; la grădină — 20,15.
0 Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚIREA INTRE
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
O La Est de Eden : BUZEȘTI — 15.30, la grădină — 
20,15.
O Iluzii : BUZEȘTI — 18.
O Noaptea c făcută pentru... a visa : DACIA — 8,15—
16.15 în continuare ; 18,30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 In 
continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,15.
0 Comedianții : BUCEGI — 9—14.30 în continuare ;
17.30, la grădină — 20.
0 Crimă în stil personal : UNIREA — 15,30 ; 18.
0 Profesioniștii : GRĂDINA UNIREA — 20,15.
0 Răutăciosul adolescent : DRUMUL SĂRII
17.30 ; 20.
0 Riscurile meseriei : FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 20,15. 
0 Urletul lupilor : COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Astă seară mă distrez : VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Pipele : COTROCENI — 20,30 ; VIITORUL — 20.30. 
0 Pe urmele șoimului : VOLGA — 9—15,45 în conti-

îs;

ț:'

■

un alt plan, dar tot atît de 
pericolul la care conduce

nuare ; 18.15 ; 20,30, VITAN — 15.30 ; 18 ; 20,30. 
e Vera Cruz : GRĂDINA VITAN— 20,15.
p Paradisul îndrăgostiților : MIORIȚA — 9 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21.

11 ; 13 ;

•>

O Filarmonica de stat „George Enescu" Ca„ . .. . _ . ..___ _________ . ,. Ateneul
Român) : Recital extraordinar dat de pianistul Bruno 
Leonardo Gelber (Argentina) — 20.
$ Opera română : Seară de balet modern — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Idiotul — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : D-ale carnavalului — 20 ; (sala 
Studio) : Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în 
crengile de sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M“ — 20.
O Teatrul Glulești (la Sala Palatului) : Pălăria floren
tină — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste neterminată — 16. 
o Teatrul Național Craiova (la Teatrul Mic) : D-ale 
carnavalului — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șo
ricelul și păpușa — 10 ; 17 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoj’) : 
Tănase-Revue — 20 ; (sala din Calea Victoriei) : Femei, 
femei, femei — 19,30 ; (grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30.
O Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Așa se joacă pe la noi — 20.
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Aurel
Maria

Aurel Ciupe, aflat astăzi 
într-o senectute exempla
ră, face parte dintr-o ge
nerație de artiști a căror 
creație poartă în mod evi
dent însemnele clasicității. 
Clasificările riguroase, cris
talizarea stilistică eloc
ventă — sînt trăsăturile 
definitorii ale acestei ex
poziții deschisă la Cluj în 
sălile Muzeului de artă. 
Fără a avea un caracter 
retrospectiv, conținînd lu
crări ale ultimului dece
niu, ea este, de fapt, o măr
turie a ceea ce înseamnă 
dorința de a reface mereu, 
ținînd seama de datele pro
priului temperament, al 
propriei vocații, drumul 
ales. Dar, tocmai din acest 
caracter de lucru rezidă 
una din virtuțile de artist 
ale lui Aurel Ciupe — con
vingerea că fiecare nouă 
lucrare poate însemna un 
spor estetic, că perfecțiu
nea este legată de travaliul 
neostenit.

Cele aproape o sută de 
lucrări expuse arată celui 
care privește cu atenție fe
lul în care se dezvoltă o 
concepție. Majoritatea lu
crărilor expuse sînt peisa
je. Dar modul în care sînt 
tratate, dintr-o perspectivă 
umanistă le conferă aces
tora aura unei autenticități 
de o certă valoare artisti
că. Fața tărîmurilor patriei 
este zugrăvită cu patosul 
unei mari dragoste. Nici un 
moment atracțiile tehnicii 
în sine nu se fac simțite. 
Permanent, mijloacele ar
tistice sînt supuse converti
rii în emoție, emoția caldă 
a reîntîlnirii cu natura. 
Concepția artistului este 
dominată de patriotism, 
de apropierea firească 
de locurile în care tră
iește, de contemporanii 
lui. în lucrările sale, 
caracterizate printr-o notă 
lirică pronunțată, omul este 
prezent prin proiecția lui 
spirituală, prin constanta 
umanizare a peisajului, un 
peisaj prietenos ca un semn 
elocvent al consonanței de
pline dintre om și natură, 
ceea ce îl înscrie pe Aurel 
Ciupe în cea mai 
tradiție a picturii _ _ ... 
nești. în permanent dialog 
cu natura, cu viața din ju
rul său, întreaga operă a 
lui Aurel Ciupe în gene
ral. și în special 
ultime lucrări, sînt 
cări reușite de transfi
gurare a realității ime
diate a frumuseților țării 
cu care nu a încetat nici
odată să aibă o legătură 
sufletească profundă, aces
tea constituind sursa ..fer-ț- 
tilă de inspirație a unei 
arte de în,altă calitate..., w

Lucrările expoziției de

fertilă 
româ-

aceste 
încer-

CIUPE-pictură
CIUPE- tapiserie

față se pot împărți în trei 
categorii: peisaje, naturi 
statice și portrete. Deși 
împărțirea poate părea ex
cesiv didactică am făcut-o, 
mai ales, pentru faptul că 
fiecare semnifică un mod 
deosebit în creația picto
rului. în peisajele lui Aurel 
Ciupe, natura este surprin
să în toate anotimpurile, 
exultînd, din toate aceste 
stări ale vegetației, carac
teristicul. „Primăvară (pomi 
înfloriți)" în care însăși 
materia colorată capătă 
strălucirea vegetalului, tu
șele urmărind parcă gestul 
intim al creatorului, „Cer 
de toamnă la Stana", în care

cromca
plastică

DB

&

roșul devine o sursă a 
tensiunii emoționale din 
tablou — sînt lucrări 
care ilustrează ceea ce 
am spus. Cu o secre
tă dorință, pictorul se 
manifestă mai exact în 
peisajele de iarnă, poate 
fiindcă este un maestru al 
îmbinării familiei de cu
lori cum sînt albastrurile 
deschise, alburile, rozuri- 
le, verdele pal. în acest 
registru, reușitele sînt e- 
xemplare. S-ar putea ca 
însuși peisajul ardelean cu 
culorile lui răcoroase, în
văluit de aerul mai trans
parent să fie o cauză.

Naturile statice confirmă 
cîteva din temele esențiale 
ale artistului și, în același 
timp, impun un rafinament 
deosebit. Obiectele se în- 
șiruie nu pentru a-și stri
ga prezența 
în celebrele 
flamande, ci 
tura o zonă 
de tihnă, 
zgomote, 
și calmă, 
antică ce 
nu este oare un semn ex
plicit al acestei dorințe de 
clasicism despre care vor
beam ?

Portretul luminează o 
altă zonă a creației maes
trului clujean, cunoscut ca 
excelent interpret al figu
rii umane. Este, în a- 
cest autoportret, spre deo
sebire de cel datat 1966, 
un fel de 
re stilistică 
gică, constituindu-se astfel 
ca o lucrare capitală, reve
latoare pentru întreaga sa 
creație. Dar nu în toate 
portretele gravitatea este 
trăsătura în jurul căreia

abundentă ca 
naturi statice 
pentru a con- 
de meditație, 

netulburată de 
o liniște senină 
Capul de zeiță 

apare mereu

autodefini- 
și psiholo-

se constituie trama tablou
rilor. Iată, de exemplu, cel 
Intitulat „Suzana cu evan
taiul chinezesc". Totul este, 
aici, o expresie a rafina
mentului, virtuozitatea tra
tării luînd proporții fas
tuoase.

Artistul ne-a mărturisit 
că actuala expoziție este o 
etapă. Surprinzător gest de 
tinerețe. La o vîrstă la 
care alții își economisesc 
eforturile de creație. Aurel 
Ciupe, dintr-o nobilă ne
mulțumire, continuă, cu o 
reală patimă de artist, dru
mul său de creator. Este 
firesc, deci, să însoțești 
cuvintele analizei cu oma
giul.

Tapiseriile Măriei Ciupe, 
expuse cu același prilej, 
provin dintr-o maximă e- 
conomie a mijloacelor. De 
cele mai multe ori, culoa
rea naturală a lînii este 
convertită în expresivita
te cromatică. O lucrare in
titulată „Reflexe" pilduieș- 
te pentru cele spuse. Desi
gur, însă, că genul însuși 
are rigorile lui. Decorati
vul este prezent în toate 
lucrările. Simplificările 
mari ale formelor (ca în 
„Gemenii", tapiserie de 
mari dimensiuni, remarca
bilă prin concizia metafo
rei conținute), 
(ca în tapiseria 
căn"), refuzul 
cromatic sînt tot 
vendicări ale unui spirit 
exigent. Lucrările în teh
nica imprimeu pe batic 
revelează o altă zonă a vi
ziunii artistei. Culoarea 
este exuberantă, înseși 
compozițiile sînt mai com
plicate, mijloacele astfel 
întrebuințate aduc unor 
teme ca „Domnița" (evoca
re istorică cu discret 
umor) sau „Tradiții" (de 
inspirație folclorică), plu
sul de vivacitate 
Lucrările Marie! 
se disting astfel 
fermecătoare consistentă, a 
inspirației, printr-un regis
tru tematic variat, prin 
eleganță și desăvîrșlt bun- 
gust. •

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a sublinia a- 
portul Muzeului de artă 
clujean la conturarea și 
realizarea acestui remarca
bil eveniment. Catalogul, 
de exemplu, este o reușită, 
însuși cadrul expoziției, pa- 
notarea, a împrumutat ceva 
din rafinamentul lucrărilor 
celor doi artiști. Chiar nu
mai aceste fapte arată cît 
de necesară și cît de impor
tantă rază de cunoaștere, 
de propagare a valorii ar
tei o au muzeele.

Iulian MEREUTA

stilizarea 
„Mestea- 
abuzului 

atîtea re-

necesar.
Ciupe 
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O producjie a studioului din Republica Socialistă 
drackovă, Văclav Neckăr, Jaroslav Marvan. Regia :

I

Cehoslovacă. Din distribuție fac parte Helena Von- 
Borivoj Zeman.

r

L

tio.00 Limba franceză. Lecția 60 (re- 
luare). 10,30 Limba engleză. Lecția 
v 59 (reluare). 11,00 Ce ați dori să re-

vedeți ? Spectacolul de teatru : 
  „lancu la Hălmaglu* de Paul Eve- 
*‘l" ' 1 1___ . ............Irac. Regla : Horea Popescu. 11,50 în

chiderea emisiunii de dimineață. 
Fiimiit • x > „ ■ 17,30 Telex TV 17,35 Lanterna magicăFilmul . „Naică pleacă la București" — producție a studioului cinemato- 
giafic „București". 17,55 Limba germană. Lecția 57. 18,20 Emisiune pentru 
pionieri și școlari „Cmtec și joc pionieresc". Selecțiuni din Festivalul 
cultural-artistic al pionierilor și școlarilor din Timișoara. 18,45 Tribuna 
economică - „o acțiune exemplificatlvă" - Pe șantiere : Industria ușoară 
ale— greutăți. 19,15 Trepte spre finală. Emisiunea prezintă aspecte și for
mații prezente în cadrul celui de-al 9-lea concurs pe țară al artiștilor 
amatori. 19,30 Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic. 20,00 Tele- 
cinemateca : Rapsodia diabolică „Alexander's Ragtise Band", cu Alice 
8 ays, Tyronne Power și Don Ameche. Prezintă George Sbîrcea. 21,45 Reflec
tor. 22,00 Dialog cu telespectatorii. 22,15 Cărți șl autori. In cuprins : • 
Blănurile oceanelor, de Virgil Teodorescu. Prezintă Constantin Călin. 
0 Manuscrise șl documente literare de Paul Cornea și Elena Piru. Pre
zintă Alex. Săndulescu. 0 Cărți noi în librării : Prezintă Sanda Nenolu 
Microrevista revistelor : „Secolul XX". Prezintă Șerban Foarță. 22,35 Tele
jurnalul de noapte. 22,40 Fotbal : Finala Cupei campionilor europeni dintre 
echipele Ajax Amsterdam șl A. C. Milan (înregistrare).
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povară... / Durerea lor în
fricoșată / In inimă tu mi-o 
coboară. / în sujlet sea
mănă-mi furtună, / Să-l 
simt în matca-i cum se zba
te, / Cum tot amarul se re
varsă / Pe strunele înfio
rate, / Și cum sub bolta lui 
aprinsă, / în smalț de ful
gere albastre, / încheagă-și 
glasul de aramă : / Cîntarea 
pătimirii noastre". Nu-i 
altceva nici în „Testamen
tul" lui Arghezi cînd spu
ne: „Ca să schimbăm acum 
întiia oară I Sapa-n condei 
și brazda-n călimară, / Bă- 
trînii-au adunat, printre 
plăvani, / Sudoarea muncii 
sutelor de ani“. /

Și mai departe : „Dure
rea noastră surdă și ama
ră I O grămădii pe-o sin
gură vioară, / Pe care as- 
cultînd-o a jucat / Stăpinul, 
ca un țap înjunghiat. / Din 
bube, mucegaiuri și noroi / 
Iscat-am frumuseți și pre
țuri noi. / Biciul răbdat 
se-ntoarce în cuvinte / Și 
izbăvește-ncet pedepsi
tor / Odrasla vie a crimei 
tuturor, i E-ndreptățirea 
ramurei obscure / Ieșită la 
lumină din pădure / Și dînd 
în vîrf, ca un ciorchin de 
negi, I Rodul durerii de 
vecii întregi". Nu mi-ar 
fi greu să dau .exemple e- 
chivalente, de dragoste 
profundă pentru poporul 
oropsit, din poezia lui Ba- 
covia, bunăoară.

Cît despre generația ur
mătoare, 1933—1944, cu pro
nunțatele trăsături antifas
ciste și pătrunsă de spirit 
democratic, poezia ei revo
luționară și antirăzboinică 
este și profund patriotică. 
Căci în acea epocă cine 
exprima năzuințele și susți
nea lupta clasei muncitoa
re, a avangardei sale comu
niste și a țărănimii era cu 
adevărat patriot, iar nu 
„arhanghelii" cu cuțite în 
dinți. Acea generație, după 
eliberare, împreună cu ge-

O g ®
nerația anterioară — a lui 
Sadoveanu, Arghezi, Cocea, 
Agârbiceanu, Bacovia, Vic
tor Eftimiu, Emil Isac ș.a. 
— în front comun cu scrii
torii maghiari și germani 
din țară, au dus mai depar
te lupta patriotică, lupta 
patriotismului revoluționar 
și socialist, și au pus bazele 
unei literaturi pentru o 
nouă eră în viața țăi'ii. Prin 
îndrumarea sa înțeleaptă, 
partidul. încă de atunci a 
început marea operă de 
valorificare a moștenirii

o O
Sum, adică la sînt sau sîn
tem la plural, să ne între
băm ce sîntem ? Dar ori- 
cît ne-am întreba este 
greu să înțelegem cum se 
poate face, de pildă, afir
mația că între anii 1948— 
1958, epoca punerii bazelor 
construcției socialiste, poe
zia românească a suferit 
un fiasco, sugrumată de 
dogmatism ? Oare creația 
celor ce au scris atunci 
e în întregime caducă ? 
Desigur s-au scris și inep
ții. ca în orice epocă, dar

H H H EH Ei

au făcut războiul, insurecția 
armată, revoluția, acelora 
ce puneau iarăși țara în 
picioare prin munca lor 
în uzine și pe ogoare ?

Dar oare se pot compa
ra versurile fade, inexpre
sive. iocurile facile de-a 
cuvîntul cu poemele încăr
cate de patos cetățenesc, 
vibrînd de partinitate si 
patriotism ? Cuvintele
„partid", „luptă de clasă", 
„steag", „patrie", „comu
nist", au sunat și vor suna 
mereu plin, entuziast, au-

H H @
Nu ne despart decît vreo 
două luni de Congresul al 
X-lea al P.C.R. care se va 
ține în luna aniversării a 
25 de ani de la eliberare, 
a unui sfert de veac de 
revoluție și construcție so
cialistă. Să nu păgubim 
poezia românească. Și pre
cis ar fi păgubită, dacă 
n-am ști face acum să 
sune viguros cuvîntul par
tid și patrie, în versul, 
imaginile și metaforele 
menite să reflecte și în
făptuirile și avîntul si în-

Sentiment fundamental al poeziei
literare glorioase a pașop
tiștilor si genialelor creații 
ale lui Eminescu. Cara
giale, Creangă, pe care o 
continuă cu succes si con
secventă. legînd astfel tre
cutul de prezent, patriotis
mul celor de azi de patrio
tismul celor dinaintea noas
tră. Toate acestea nu pot 
să fie uitate, forțele crea
toare ale geniului poetic 
românesc vor rămîne me
reu în matca lor istorică. 
Patriotismul este o condi
ție a poeziei. Dar o spu
nem răspicat, patriotismul 
unui Sadoveanu, Gala Ga- 
laction, Camil Petrescu. 
Arghezi, Cocea sau al a- 
celora care au venit după 
ei nu este tot una cu „pa
triotismul". de la „Buna 
Vestire", de la „Porunca 
vremii" sau de la „Sfarmă 
Piatră". Să ne întrebăm și 
să ne gîndim, desigur. Să 
cugetăm, dacă vreți, car
tesian, începînd prin a ne 
îndoi, iar cînd ajungem la

dă aceasta cuiva dreptul 
de a pune epoca în pa
ranteze sau a o închide 
într-o ladă de plumb și a 
o arunca în adîncul unui 
lac ? Și oare trebuie în
nodat firul cu alte „tradi
ții" din epoca anterioară, 
pentru ca noua generație 
de poeți să-și continue o- 
pera ?

In epoca 1948—1958, ca și 
în creația atîtor noeti au
tentici de azi, ver
sul era expresia unul 
crez, chiar și cînd era mai 
stîngaci. Se făurea o rea
litate nouă și tipare de-a 
gata pentru a da glas nou 
lui nu existau. Iar dialo
gul se ducea nu cu un 
grupșor de ascultători, au
tori și ei, ci cu marea 
masă a cititorilor, munci 
tori și țărani, și cu fiii a- 
cestora în primul rînd. 
Puteai să le vorbești în 
limba caldeeană ? Puteai 
să reciti versuri fără sens, 
gratuite în fata celor ce

tentic. Prefer, cred în a- 
semenea poezii încărcate 
de sentimentul responsabi
lității poetului față de vre
mea sa și nu mă in
cintă versul gratuit al u- 
nora din cei ce trezesc le
șinul plăcerii la anumiti 
critici.

Patriotismul și spiritul 
de partid în epoca noas
tră, în România socialis
tă, se găsesc în maximală 
corelație, pînă la identita
te. Căci spiritul de partid 
conține eo ipso socialul, 
dragostea adevărată de 
patrie și de neam, precum 
și umanitarul în forma lui 
de idealuri, așa cum le-a 
schițat, elaborat și înfăp
tuit gîndirea marxist-leni- 
nistă. A ! că mai avem 
multe de făcut, de în
dreptat, de descoperit, de 
produs și de creat, nu 
încape îndoială. Chiar în 
domeniul poeziei avem 
încă foarte mult de făcut.

crederea în viitor a oame
nilor muncii, cu toate și 
peste toate greutățile ce 
se mai cer fără cruțare 
doborîte. Și am încredin
țarea că vom ști. Adevă- 
rații poeți din toate gene
rațiile fac dovada că știu 
să slujească un asemenea 
crez artistic. Delimitările 
critice, de asemenea, nu au 
darul de a minimaliza liri
ca noastră actuală, de a 
umbri latura pozitivă a 
evoluției sale. Dar acestea 
nu mă opresc să admir 
și să consider în primul 
rînd, definitorii pentru liri
ca noastră, acele poeme iz- 
vorîte din marele clocot al 
făuririi istoriei patriei, 
care glorifică fapte exem
plare și eroi demni de a 
viețui pururi în conștiința 
oamenilor, izvorîte din sen
timentele acestor ani de in
tensă construcție socialistă 
pe care-i trăim.

Eu nu zic că numai poe
zia patriotică e mare sau

că orice logoree patrio
tardă e poezie. Parcă Emi
nescu a scris stricto sensu 
numai poezie patriotică 1 
Unde ar rămîne dragostea, 
feericul, natura, jalea, do
rul, durerea, cosmogonia, 
moartea etc. ? Dar Emi
nescu și alții ca el au scris 
și poezie patriotică de 
mare elan, chiar atunci 
cînd era satiră cruntă, tot 
așa cum poetaștri cu lira 
tîrîtă prin praf au scris 
altfel de poezie, proastă, 
iar cea patriotică au com- 
promis-o cînd li s-a năză
rit s-o facă. Poezia patrio
tică presupune și talent 
și înaltă conștiință socială 
și umanitară și poate fi 
tot așa de bine expresia 
entuziasmului ca și a pro
testului, generate de ră
dăcinile sufletului poetului 
adînc înfipte în solul pro
priei patrii^ slujind-o cu 
credința versului și a fap
telor sale.

Un lucru nu poate fi 
poezia patriotică : operă 
destinată unui restrîns nu
măr de „inițiați". Poezia 
patriotică vorbește mul • 
țimilor și e ridicul să ne 
gîndim că există idei mari, 
în stare să le miște și să 
le înalte sufletește, care 
să nu poată fi spuse in 
versuri nemuritoare, dar 
și pe înțeles. Mai ridiculi 
sînt aceia care, de altfel 
fără să fie sinceri, spun 
că trebuie educate masele 
ca să poată răzbi astfel 
pînă la vîrful nasului cu- 
tărui sau cutărui poet. 
Gorki povestește că un 
văr al său ridicase pe cînd 
era copil o somptuoasă 
movilă pe care o păzea cu 
sfințenie, să nu afle ni
meni ce se ascunde în ea. 
Pînă la urmă s-a îndurat 
de viitorul autor al „Ma-
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mei" și i-a arătat ce taină 
cuprindea movila în mie
zul ei : un șoarece mort. 
Mulți din sacerdoții poe
ziei cu încuietoare pozea
ză în sfineși pe mormîntul 
unui șoarece oarecare.

Totuși, dacă există sin
ceri apostoli ai scrisului 
pentru viitorimea mai e- 
ducată și mai rafinată de
cît „neinițiații" de azi și aș
teaptă, ca măcar după 
moartea lor entuziasmul 
și îneîntarea acesteia să 
se ridice pînă la buzele 
lor spirituale, să fie atenți 
să nu devină victimele u- 
nei pedepse perpetuate și 
imprescriptibile. Din ge
nerațiile de azi nasc ge
nerațiile de mîine, cu ace
lași suflet omenesc, advers 
ideilor cîlțoase și inuma
nului. Dorința lor de a ști 
și a simți se va ridica 
pînă acolo unde vor con
stata că n-ai ce afla și că 
se simte golul sau sărăcia 
spirituală. Iar dacă acolo 
vor fi buzele etern înse
tate după o slavă nemeri
tată a apostolilor noștri, 
dorința de a ști și a simți 
se va retrage ca apa de la 
gura lui Tantal și noii 
tantali vor aștepta zadar
nic o generație după alta, 
ca să 11 se aducă recunoș
tința ce le-o refuză pe 
drept prezentul.

Autorii poeziei patriotice 
de azi, pătrunsă de spirit de 
partid, de dragoste pentru 
socialism, de venerație 
pentru mărețiile trecutului 
țării și pentru tot ce ne dă 
dreptul să-i spunem Româ
niei patria noastră socialis
tă, au satisfacția de a fi slu
jit acestei generații con
structoare a noii orînduieli, 
ctitorită de partid pe me
leagurile Dunării și Car- 
paților.

Admiterea la liceul 
industrial de metrologie 

din București
1

între 1—16 iunie se fac în
scrierile pentru concursul de 
admitere pe baza unei ce
reri ' însoțite de certificatul 
de naștere — în original și 
copie, certificatul de absolvire 
a școlii generale — în original 
și de „fișa copilului de la 
0—15 ani", pe care o elibe
rează școala generală absolvi
tă. Dacă această fișă nu exis
tă, se va prezenta un certifi
cat medical eliberat de circum
scripția medico-sanitară la 
care candidatul se află în evi
dență. Sînt necesare la înscrie
re buletinul de analiza sînge- 
lui, efectuat cu maximum 3 
săptămîni înainte de concurs 
și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar, efectuat 
cu cel mult 3 luni înainte de 
concurs.

La concursul de admitere 
care se va desfășura între 18 
și 27 iunie (probe scrise și 
orale la matematică și limba 
română), se pot prezenta ab
solvenți ai școlii generale în 
vîrstă pînă la 18 ani împli
niți în cursul acestui an, in
diferent de localitatea în care 
își au domiciliul. Candidați) 
din alte localități vor avea 
asigurate, în limita posibilită
ților, cazarea în internatul 
școlii și masa — contra cost
— la cantină.

Liceul industrial de metro
logie are sediul în șos. Vitan
— Bîrzești 11. Aici se poate 
ajunge cu autobuzul 44. Pen
tru informații suplimentare 
telefon 23 49 09 — Secretariat
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Ne-am ocupat, într-o an
chetă precedentă, de mo
durile false, discordante in 
'care interpretează unii in
divizi complexa partitură a 
disciplinei obștești. Conti- 
nuindu-ne investigațiile in 
această arie a atitudinilor 
și comportamentelor uma
ne, indisolubil legată de 
realizarea în practică a 
spiritului de datorie socială 
atît de caracteristic moralei 
comuniste, ne-am propus să 
descifrăm în cele de mai 
jos unele probleme pe care 
le-am unit sub un termen 
generic : disciplina calității 
— fie că ea se materiali
zează în produse sau servi
cii, fie că ia aspectul con
ducerii și administrării.

...La țesătoria întreprin
derii textile „Bucegi" din 
Pucioasa am văzut zileie 
trecute o muncitoare care 
căuta să se facă invizibilă, 
ca să scape de privirile 
scrutătoare, încărcate de 
reproș, ale tovarășelor ei 
de muncă. Ce se întîmpla- 
se 7 M-am apropiat de răz
boaiele la care lucra țesâ- 
toarea respectivă — pe 
nume Maria Coman (din 
schimbul B) — și am des
coperit pe unul dintre ele o 
tăbliță cu următoarea in
scripție : „Eu am dat marfă 
defectă !“. Apărea vădit din 
întreaga atitudine a omu
lui pe care-1 aveam în față 
că sancțiunea morală con
cretizată în modesta tăbliță 
își făcea din plin efectul : 
sentimentul de rușine pro
vocat de reproșul celor din 
jur față de neîndeplinirea 
unei elementare îndatoriri 
de producție — să dai lu
cru de bună calitate — de
venea o pîrghie lăuntrică 
de mobilizare a priceperii 
și energiei pentru a lucra 
mai bine.

Am "ntîlnit la întreprin
derea din Pucioasa și alte 
modalități revelatoare de a 
sădi în conștiința oameni
lor înaltul simț de răspun
dere pentru calitatea mun
cii. Atît la țesătorie, cît și 
la filatură, am găsit suges
tive „vitrine cu rebuturi", 
în care mostre din produ

sele rebutate erau însoțite 
de critici cu priză directă : 
„De ce tovarășa Maria 
Vlad a produs 209 metri li
niari țesături de proastă 
calitate, păgubind între
prinderea cu suma de 1 650 
lei ?“.

— Ceea ce vedeți aici, noi 
nu considerăm a fi o sim
plă „agitație vizuală" — ne 
spunea tovarășa Maria Gîl- 
meanu, secretara comitetu
lui de partid al întreprin
derii. E vorba de ceva mai 
mult, de întreținerea unui 
climat moral în care exi
gențele calitative să con
stituie legea firească a co
lectivului. Și aceasta nu se 
poate realiza dacă membrii 
săi nu sînt conștienți de 
faptul că orice încălcare, 
orice abatere, oricît de mă
runtă, de la această lege, 
se află imediat în atenția 
conducerii întreprinderii, a 
forurilor obștești, a între
gului colectiv, că nimeni 
nu e dispus să admită la 
noi lucrul de mîntuială. Să 
nu credeți însă că ne mul
țumim numai cu tăblițe, pa
nouri, inscripții : dacă sanc
țiunea morală nu este ur
mată, în cazul repetării fap
telor încriminate, de sanc
țiuni administrative', de re- 
percutarea nemijlocită a pa
gubei pricinuite în cîștigul 
omului, totul capătă un as
pect formal și ineficient. 
Prin conjugarea tuturor a- 
cestor mijloace, noi am iz
butit să creăm în fabrică o 
atmosferă în care calitatea 
muncii nu mai e o proble
mă de bunăvoință, de dis
poziție, de înclinație, ci un 
criteriu esențial de apre
ciere a capacității profe
sionale și a profilului mo
ral al omului.

Rezultatul creării unei 
asemenea atmosfere de 
înaltă exigență calitativă 7 
S-a redus considerabil pro
centul de cupoane, iar re
fuzurile pe motive de cali
tate — care, în 1965, repre
zentau circa 21 de milioane 
lei — s-au cifrat anul tre
cut la numai 2 000 de Iei ! 
Iată echivalența materială 
a climatului moral.

Nu departe de Pucioasa, 
la Tîrgoviște, vizităm Uzi
na de utilaj petrolier, care 
se află într-un efervescent 
proces de lărgire și moder
nizare. Oricît ar fi însă de 
complexe problemele con
crete ale producției, nimic 
nu poate justifica ignorarea 
sau măcar neglijarea unei 
cerințe de atare însemnă
tate cum este munca de ca- 

impune 
morale

anchetă socială
litatc. Nu e vorba — să 
fim bine înțeleși — de o 
ignorare sau neglijare 
teoretică (nimeni nu cere 
abstracții academice 1), ci 
tocmai de măsurile practice 
pentru materializarea aces
tei preocupări, pentru a o 
face sensibilă și evidentă 
colectivului.

„Trebuie să înțelegem 
bine, tovarăși, — sub
linia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că nimănui 
nu-i este permis să iroseas
că mijloacele, materialele 
care îi sînt puse la îndemî- 
nă. CINE EXECUTA LU
CRĂRI DE PROASTĂ CA
LITATE TREBUIE SA 
POARTE ȘI RĂSPUNDE
REA MATERIALĂ. Statul 
nu poate să suporte dau
nele provocate de negli

jența sau de slaba califi
care a unor salarlați".

In uzina tîrgovișteană 
rebuturile au luat propor
ții îngrijorătoare : pe pri
mele patru luni ale anului 
ele se cifrează la aproape 
1 800 000 lei, la care se a- 
daugă și circa 650 000 lei 
remanieri (deci tot o pa
gubă adusă avutului ob
ștesc !). Numai la forja 

pentru racorduri speciale, 
cantitatea de piese rebutate 
a crescut la 23 de tone față 
de 11 tone în aceeași pe
rioadă a anului trecut. De 
la începutul acestui an 
s-au adunat 42 reclamații 
din partea beneficiarilor, 
din care 28 recunoscute de 
întreprindere ca deplin 
justificate. Am dat toate a- 
ceste cifre nu din intenția 
de a intra într-o analiză 
tehnico-economică, ci pen
tru a arăta că nu e de 
glumit cu problema calită
ții la uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște. Și apoi 
e limpede că nu poți discu
ta despre morala calității 
fără a aborda terenul ei 
concret de manifestare — 
munca productivă.

— Ce măsuri ați luat 
pentru a așeza un filtru 

sever în calea lucrărilor de 
proastă calitate 1 — l-am 
întrebat pe tovarășul 
Gheorghe Tănăsoiu, direc
torul general al uzinei.

— S-au aplicat diferite 
sancțiuni... — ne-a răspuns 
interlocutorul.

Am solicitat să ni se pre
zinte cîteva dintre hotărî- 
rile mai recente ale direc
ției privind sancționarea 

unor muncitori sau tehni
cieni pentru slaba calitate a 
muncii efectuate sau impu
tarea daunelor respective. 
A apărut imediat un dosar 
voluminos, în care nu s-a 
putut găsi însă decît o sin
gură hotărîre de acest gen 
aplicată unui tehnician 
C.T.C. de la montaj. Nici o 
decizie de sancționare sau 
imputare nu avea vreo con
tingență cu calitatea pro
duselor de la turnătorie, 
unde se dau cele mai multe 
rebuturi (cineva din afara 
uzinei făcea o glumă a- 
mară : „Piesele pe care le 
rebutează unele echipe de 
turnători sînt de atari di
mensiuni și realizate cu o 
asemenea investiție de ma
teriale și eforturi îneît te 
întrebi dacă n-ar fi mai 
rentabil pentru uzină să-i 

plătească pe acești oameni 
ca să nu lucreze !“). S-a a- 
mintit, e drept, în cursul 
discuției că unui maistru de 
la turnătorie, Nicolae Bută- 
roiu, i s-a intentat recent 
un proces ; interesîndu-ne 
însă mai îndeaproape de si
tuația respectivă, am aflat 
că, de fapt, lui Butăroiu nu 
i se impută niște lucrări 
propriu-zise de turnătorie,

piese prost turnate, ci reali
zarea unor reparații de 
slabă calitate la un cuptor. 
Eără îndoială, e bine că o 
asemenea faptă n-a fost 
trecută cu vederea, că îm
potriva ei se iau — în sfîr- 
șit ! — măsurile drastice 
cuvenite, dar ne întrebăm : 
de ce oare se consideră că 
a rebuta o piesă turnată în 
greutate de cîteva sute de 
kilograme e mai puțin 
grav din punct de ve
dere al prejudiciului de
cît a repara prost un 
cuptor 7 Mai ales că e vor
ba nu de una sau două 
piese, ci de zeci si zeci care 
totalizează, în patru luni, o 
cantitate de 205 tone metal 
(si asta numai la turnătoria 
de oțel !).

— Ne dăm seama că tre
buie să facem mai mult — 

ne spunea tovarășul Ion 
Gătejoiu, secretarul comi
tetului de partid al uzinei — 
în vederea creării unui 
ferm curent de opinie 
împotriva lucrului de 
mintuială. Pentru înde
plinirea nu numai canti
tativă, dar și calitativă a 
îndatoririlor de producție 
primești salariu ; or, în so
cietatea noastră, se știe prea 
bine, acesta nu e plătit din- 
tr-un oarecare seif par
ticular, ci din buzuna
rul nostru, al tuturor, 
al obștei în întregul ei 
(nu mai vorbesc de faptul 
că nici un patron nu-și per
mitea să plătească munca 
de proastă calitate, deoa
rece l-ar fi dus la fali
ment !), Poate că sensul a- 
devărat al epitetului „obș
tesc". folosit adesea, e în 
fond acesta : ai o datorie 
obștească în sensul de dato
rie precis determinată față 
de obște.

îmi aminteam, ascultînd 
aceste cuvinte, de un text 
citit nu de mult cu privire 
la tradițiile breslelor din 
țările românești încă din 
secolele XIV—XV. Ceea ce 
a caracterizat din totdea
una pe meșteșugar, pe o- 
mul îndrăgostit de meseria 
sa. a fost migala, grija dusă 
pină la extrem față de lu
crul ce ieșea din mîna lui. 
Respectul față de calitatea 
muncii era, de fapt, nu nu
mai un gest de stimă față 
de consumator, ci și o ex
presie a autenticei demni
tăți profesionale. Măsurile 
pe care le luau breslele îm
potriva celor care execu
tau produse de calitate in
ferioară erau nu o dată de 
o asprime de-a dreptul dra
conică : bunăoară, dacă un 
blănar folosea la realizarea 
unei haine o piele în mi
nus fată de cantitatea pre
scrisă (prejudiciind astfel 
calitatea produsului) era 
sancționat să plătească un 
galben și 3 livre de ceara, 
ceea ce reprezenta o amen
dă considerabilă pentru 
vremea aceea ; țesătorii 
care făceau stofă sau pînză 
de calitate inferioară pri

meau pedepse care mer
geau pînă la arderea țesă
turii necorespunzătoare ; 
aurarilor care lucrau obiec
te din metal fals li se apli
cau sancțiuni de o riguro
zitate maximă, mergînd 
pînă la excluderea din 
breaslă.

Cum spuneam la începu
tul anchetei noastre, pro
blema calității se pună cu 
tărie nu numai în dome
niul muncii nemijlocit pro
ductive. dar și în cel al 
muncii de conducere și ad
ministrare. Ba chiar am 
spune că aici implicațiile 
cetățenești și etice sînt și 
mai puternice, deoarece e- 
fectele nocive se răsfrîng 
pe arii economice și sociale 
mai întinse.

Un exemplu expresiv 
ne-a fost oferit tot la U- 
zina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. (De data asta 
însă, ținem să precizăm, 
răspunderea nu o poartă 
conducerea și colectivul a- 
cestei uzine)

In incinta întreprinderii 
privirea mi-a căzut, la un 
moment dat, pe un lung șir 
de mașini frumos vopsite, 
grijuliu orînduite. M-am 
interesat ce sînt și care e 
rostul prezenței lor în a- 
cest loc. Am primit urmă
toarea explicație : e o co
mandă de aspersoare pen
tru irigații, realizate în 
contul întreprinderii de a- 
provizionare a Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție. Au 
fost plătite, dar de cîteva 
săptămâni zăceau neridicatc 
în curtea uzinei. Și asta în 
timp ce pe cîmp sau în gră
dinile de legume aspersoa- 
rele și-ar fi putut aduce — 
tocmai în această perioadă
— o deosebit de utilă con
tribuție la asigurarea recol
tei. Am retinut că cel mai 
mare număr de mașini — 
66 de aspersoare nou-nouțe!
— sînt destinate cooperati
velor din județul Ilfov.

— Oare n-aveți nevoie de 
aceste aspersoare 7 — l-am 
întrebat cîteva zile mai tîr- 
ziu pe tovarășul Marin Ar
gint. președintele Uniunii 

județene a cooperativelor 
de producție Ilfov.

— Cum să n-avem ne
voie 7 O nevoie stringentă 1

— Și atunci de ce sînt lă
sate să zacă la uzina din 
Tîrgoviște 7

A urmat o lungă explica
ție, o poveste teribil de în- 
cilcită, în care interveneau 
la un moment dat și orga
nele financiare, și din care 
rezulta că întreprinderii 
care le-a achiziționat îi 
este... mai profitabil să țină 
aspersoarele în curtea uzi
nei producătoare decît să le 
ducă pe cîmp, unde le este 
locul și rostul. Tot 
timpul mă urmărea o 
întrebare: bine, dar e- 
conomiei naționale cum îi 
este mai profitabil 7 La 
aceasta nu se gîndesc 
oare cei care acoperă o 
asemenea absurditate sub 
mantia comodă a paragra
felor, liirtiilor și hîrtiuțe- 
lor 7 Totul apare cu atit 
mai de neînțeles cu cît nu 
numai respectiva întreprin
dere de aprovizionare, dar 
și cooperativele beneficiare 
se află sub tutela unu
ia și aceluiași organism: 
U.N.C.A.P.

Cazul de mai sus este o 
dovadă elocventă a preju
diciilor sociale pe care le 
aduce munca administrativă 
de slabă calitate (și care 
constă în tergiversări bi
rocratice, în neglijarea in
tereselor reale ale societății 
prin recitarea sîrguincioasă 
a unor instrucțiuni).

Noblețea spiritului dato
riei sociale constă îndeosebi 
în atenția pe care o acordă 
omul societății socialiste ca
lității muncii pe care o e- 
fectuează. Morala calității 
cere ea însăși din partea 
fiecăruia o înaltă calitate 
morală. Echivalentul etic 
al respectului față de mun
ca pe care o înfăptuiești 
este, în fond, respectul față 
de tine însuți ca om, ca 
profesionist, ca cetățean, 
membru al colectivității.

Victor BÎRLADEANU

Evoluția stîlpilor

Desen de Adrian ANDRONIC

„NU EXISTĂ DOUĂ CODURI 
PENALE !"

Răspunsul Procuraturii generale
In legătură cu articolul „Nu există două 

coduri penale !“ publicat în nr. 8067 din 
17 mai 1969 al ziarului, vă facem cunoscut 
următoarele :

Miliția municipiului Brașov, sesizată de 
faptul imputat numitului Iancu Constantin 
de la clubul sportiv „Farul“ Constanța, în 
urma cercetărilor efectuate, printr-o greșită 
aplicare a dispozițiilor legii, a propus pro
curaturii locale Brașov ca dosarul să fie 
înaintat spre soluționare comisiei de judecată.

Procurorul Serețeanu Vasile, de la procu
ratura locală Brașov, care a supravegheat 
efectuarea cercetărilor în acest dosar, însu- 
șindu-și propunerile organului de miliție, a 
dispus scoaterea de sub urmărire, întrucît 
fapta comisă de Iancu Constantin nu întru
nește elementele constitutive ale infracțiunii 
■prevăzute de art. 321 cp., ci numai a celei 
de lovire.

Analizîndu-se cauza la Procuratura* gene
rală, s-a ajuns la concluzia că fapta comisă 
de Iancu Constantin întrunește elementele 
infracțiunii de tentativă de viol și în conse
cință s-a luat măsura trimiterii acestuia în 
judecată, instanța competentă — Judecătoria 
Brașov — fiind, sesizată prin rechizitoriul 
din 21 mai 1969.

Procurorul Serețeanu Vasile, care nu a 
făcut o corectă aplicare a noilor dispoziții 
legale, a fost sancționat.

Adjunct al Procurorului General 
Sever GEORGESCU

POSTA
CONCLUZII DUPĂ 0 NAȘTERE 

AGITATĂ
O zi după apariția articolului O naștere 

„în principiu" și o problemă de etică profe
sională am procedat la verificarea celor ară
tate în articol, colectivul de verificare fiind 
format din reprezentanții direcțiilor sanitare 
ale județelor Olt și Dolj și ai spitalului uni
ficat din Caracal.

Faptele corespund cu relatarea din articol. 
Dr. Paul Marinescu nu a oprit-o pe gravida 
lordache la maternitatea din Caracal, creînd 
o situație care a dus la naștere în autosani
tară, pe drumul spre Craiova.

Motivul invocat de dr. Marinescu — anume 
că incubatorul nu funcționa la acea dată și 
n-avea oxigen — nu este justificat: în primul 
rînd pentru că e vorba de un medic specia
list în obstetrică-ginecologie, care avea po
sibilități destul de largi într-o unitate relativ 
bine utilată și în al doilea rînd pentru că din 
verificare reiese că incubatorul funcționa, iar 
în maternitate se găsea oxigen.

(După ce redă evidența existentă în privin
ța oxigenului și se referă la alte aspecte — 
tonul jignitor folosit față de gravidă etc — 
răspunsul conchide):

Conducerea spitalului unificat Caracal a 
propus direcției sanitare județene Olt sanc
ționarea doctorului Paul Marinescu cu mus
trare cu avertisment și punerea lui în dis
cuția colectivului direcției sanitare. (Medic,

PAGINII
director al Spitalului unificat Caracal PAI- 
TICI PETRE).

PROPUNERE Șl CONTRAPUNERE
Atît eu, cît și alți cititori din Uzina de pro

duse sodice Govora, urmărim cu mare inte
res pagina „Omul față în față cu el însuși". 
Te îmbărbătează să vezi o combatere fără 
menajamente a tot felul de apucături urîte.

Aș propune să se scrie mai multe articole 
pozitive, din care să reiasă demnitatea și 
caracterul omului adevărat, care se opune 
năravurilor de mai sus. A fost bine venită 
contrapunerea celor două cazuri sub titlul 
„Certificate de omenie... și de neomenie".

Mă frământă, în raporturile cu tineretul, 
chestiunea comportării civilizate și a ținutei 
vestimentare. Nu vreau să-i văd pe toți ti
nerii îmbrăcați în cenușiu, tunși chilug și 
triști, dar nu-mi plac nici excesele unora. 
N-am putea scrie cîte ceva care să le meargă 
la inimă și să fie și Un fel de îndrumar ? 
(Alex. REZEA, Bloc 30 Dec., Rm. Vîlcea).

SCANDALOASA PROFESIUNE... 
Șl CITITORII SCANDALIZAȚI

Sînt pur și simplu îngrozit de cele relatate 
în articolul „Scandaloasa profesiune". Acest 
tată a două fete, care făcuse lupanar din ca
merele pe care le avea în plus, murdărește 
numele de om.

Mă întreb dacă soția n-a știut nimic din 
faptele lui, dacă nu s-a întrebat ce face în 
timpul liber etc. Pare-se însă că există unele 
soții mulțumite să nu întrebe prea multe, 
dacă asta le aduce venituri peste cele obiș
nuite.

Propun să-i trimiteți lui Nicolae Florescu 
toate scrisorile noastre — ale mele și ale 
altora care îi scriu — să le citească în între
gime. Pe cît te revoltă fapte ca acelea ale lui
N. F. pe atît ești mai setos de satisfacție, de 
un verdict aspru. (GHEORGHE OLHOVSCHI, 
strada Bicazului, bloc E, Piatra Neamț).

Sînt unul din cei ce muncesc din greu, în 
ierni viscolite, pe marile șantiere. Sînt in
dignat de existența unui individ ca Florescu, 
care trăia bine ca proxenet și era de părere 
că numai „fraierii" muncesc. Ca tată de copii 
(fete) vă propun o anchetă în lumea baruri
lor de zi și de noapte, unde diferite tinere 
se lasă acostate de indivizi dubioși, haimanale 
și ciubucari. In sfîrșit, rog, în numele meu 
și al altor cititori, să ni se comunice sen
tința justiției în cazul Florescu (Ștefan BĂ- 
LULESCU, str. Sergent Nițu Vasile 56, Bucu
rești).

Acest N. Florescu, spre rușinea speciei 
noastre, este om. Tată de fete, o fi stat și el 
o dată de vorbă cu profesorii, poate chiar 
le-a reproșat că nu fac destul pentru educa
rea fiicelor lui.

Ce să mai spun ? Ce verdict poate exprimp 
sila noastră ? Aș vrea ca, pe lingă sentința 
justiției, N. Florescu să se simtă urmărit 
peste ani de disprețul nostru. (Prof. ALE
XANDRU STANCIU, Caraș-Severin).

Lipsesc din articol unele amănunte. De 
pildă, ce are de spus iresponsabilul vecin care 
i-a dat acele camere ? (Gh. TRIF, str. Pescari 
19, Timișoara).

Să debutez cu o amintire. In ur
mă cu doi-trei ani am avut prilejul, 
neplăcut pentru mine, să fac cu
noștință, la postul de miliție Ștefă- 
nești — din preajma Capitalei — 
cu trei indivizi reținuți pentru gra
ve fapte antisociale. Nu voi detalia 
întîmplarea, mă mulțumesc doar să 
spun că mersul întregii „povești" 
fusese 95 la sută posibil doar pentru 
că principalul făptaș era posesorul 
unei splendide limuzine, un Opel- 
Kapităn alb. Cine era domnla-sa 7 
Un șofer de pe mașinile care efec
tuează curse internaționale. Un 
simplu șofer, care se dădea însă — 
dacă mai țin bine minte — drept... 
secretar de ambasadă. Tăietura ele
gantă a costumului și „frumoasa a- 
mericană" (nemțească, de altfel) îl 
serveau admirabil.

„Cum de are acest domn o ase
menea mașină ?“ — m-am întrebat 
atunci. Răspunsul a întîrziat : l-am 
primit de-abia zilele trecute, cînd 
am încercat să aflu proveniența 
unora dintre frumoasele automo
bile care animă autostrăzile noas
tre. Și am aflat-o...

...Multe dintre ele sînt „indigeni- 
zate" (acesta este termenul între
buințat la vamă) pe căi cel puțin 
ciudate. De pildă, prin donații. 
Corect scris, prin „donații" între 
ghilimele. Sînt, poate, sute de limu
zine a căror proveniență se justifică 
așa : cetățeanul X, din R.F. a Ger
maniei, Anglia sau Franța a venit 
în România. După 10—15 zile, așa, 
netam-nesam, se apucă să dăruias
că bunătate de Taunus sau de Mer
cedes cetățeanului român Y, de a 
cărui existență n-avea habar nici 
în vis cu trei săptămîni în urmă. De 
ce 7 Explicațiile sînt formidabile : 
„Ne-am împrietenit !“, „I-am deve
nit simpatic !“ — și altele, de-ți pui 
întrebarea dacă cel din fața ta e în 
toate mințile. Sau dacă nu te crede 
cumva pe tine a nu fi...

(Să deschidem o paranteză pentru 
a nu lăsa loc neînțelegerilor: nu 
toate donațiile sînt „donații", cum 
am scris mai sus. Multe au loc în
tre rude de gradul întîi, ca să dăm 
un exemplu. Dar multe altele, nu).

Explicația 7 Vînzări deghizate ca 
donații cu scopul ocolirii unor pre
vederi legale. Ele sint favorizate, 
printre altele, și de absența unei 
clauze restrictive din actul norma

tiv care reglementează astfel de 
tranzacții. Și poate și alte ex
plicații... Mai departe, ne-a re
ținut atenția numărul tot mai 
mare de automobile achiziționate de 
cetățeni români care fac deplasări 
temporare în străinătate. Am cău
tat să aflăm cum de sînt ele cum
părate. Și chiar dacă n-am aflat 
„cum 7", investigația n-a fost lip
sită de interes.

Atenția ne-a fost atrasă de fap
tul că aproximativ 100 de șoferi de 

la întreprinderea de transporturi 
internaționale auto au cumpărat 
automobile, din străinătate. Dintre 
numeroase cazuri existente (sala- 
riați ai Filarmonicii „George Enes- 
cu“, ai C.N.E.F.S., contractanți ai
O.S.T.A. etc.) ne-am oprit la sala- 
riații întreprinderii de mai sus, pe 
scurt I.T.I.A. Cu aproape un an în 
urmă, ziarul nostru a semnalat 0- 
piniei publice manoperele fraudu
loase ale unor șoferi de pe traseele 
internaționale. Ei achiziționau, ca 
urmare a falsificării documentelor 
de decont, automobile din străină
tate. S-au schimbat oare lucrurile 7 
In mare măsură, nu.

Șoferii de pe aceste curse inter
naționale primesc o diurnă în va
lută liber convertibilă cu prilejul 
fiecărei deplasări. Scopul în care 
se dă : asigurarea hranei și a ca
zării pe tot timpul deplasării. In 
acest interval petrecut în străină
tate, firesc, ei continuă să-și înca

seze salariul aici, în țară. Ce se în- 
tîmplă 7 După 2—3 asemenea de
plasări ei revin în țară ca posesori 
ai unui automobil de fabricație oc
cidentală. Cu formele în regulă.

Să trecem, repede, peste neregu
lile cu caracter penal sau adminis
trativ ; nu pentru că nu ar fi im
portante, ci fiindcă nu ne propu
nem decît să le semnalăm ca atare 
autorităților de resort. Prima din
tre ele (vom opera cu exemple con
crete) :

Șoferul Jațără Marian, de la 
D.R.T.A., face, la sfîrșitul anului 
1968 (noiembrie și decembrie) două 
curse peste hotare, cu o durată, 
ambele, de 25 de zile. încasează o 
diurnă de aproximativ (nu am făcut 
calculele la centimă) 600 de mărci 
R.F.G. La întoarcere, sosește cu un 
Mercedes 190, cumpărat — pretinde 
el — cu 593 de mărci, în 
cursul celei de-a doua călăto
rii. Să trecem peste aspectul 
subliniat (am calculat, adică, diurna 
cumulată) și să reținem : cu diurna 
și-a cumpărat un automobil. Atunci 
cu ce a trăit în timpul deplasării ?

A doua neregulă : Neamțu Victor 
încasează diurnă aproximativ 225 de 
mărci R.F.G. (martie 1969) și se în
toarce cu un Opel Caravan în va
loare de 322 de mărci. (Ne mirăm că 
nu declară că l-a achiziționat pe 50 
de pfeningi ! Dacă tot e bal, bal 
să fie...). Deci : cumpără bu
nuri a căror valoare depășeș
te pe cea a diurnei, chiar dacă 

admitem enormitatea că nu a mîn- 
cat și nu a dormit în tot timpul de
plasării.

A treia : șoferul Bereș Andrei a- 
chiziționează, în februarie 1969, un 
Opel Rekord. cu 320 de mărci 
R.F.G. Prețul, confruntat cu cel a- 
flător în cataloagele firmei, este 
derizoriu, incredibil — oricît ar fi 
de mare gradul de uzură. Dar să 
trecem mai departe... De unde are 
banii 7 I-a depus succesiv firmei 
furnizoare astfel : Ia 10 septembrie

1968 — 96 de mărci ; la 29 sept. 1968 
— 60 de mărci; la 3 ian. 1969—66 de 
mărci ; la 6 ian. 1969 — 98 de mărci. 
Ddfiniția faptei: depozit de valută 
peste graniță.

Iată, deci, trei tipuri de încăl
cări flagrante ale normelor și dis
pozițiilor legale. Bineînțeles, ele 
sînt departe de a fi singurele pe 
care le-am întîlnit de-a lungul in
vestigațiilor noastre. Adăugăm, a- 
trăgînd atenția forurilor de resort, 
bănuiala că tranzacțiile — cel pu
țin unele dintre ele — stau sub 
semnul necinstei. Intr-adevăr, după 
opinia unor specialiști, prețurile în
scrise pe unele facturi sînt ireale ; 
avem dc-a face cu așa-numitele 
„facturi de complezență", unde se 
înscrie o valoare sub cea reală.

Propunem ca evaluările să fie 
efectuate de către o comisie 
din care să facă parte tehni
cieni din partea ministerelor inte
resate. Doar așa vom avea garan
ția că statul nu va fi păgubit o 

dată mai mult și prin diminuarea 
cuantumului taxelor vamale.

...Dar, așa cum spuneam, aspec
tele penal-administrative ale ches
tiunii nu formează, decît în treacăt, 
obiectul rîndurilor noastre. Ceea ce 
ne interesează sînt întrebările cu 
caracter etic pe care le ridică pro
blema dezbătută. Socotim că avem 
în față o gravă încălcare a princi
piului socialist al retribuției după 
muncă.

Este inadmisibil ca în condițiile 
noastre o mînă de oameni de genul 
celor amintiți mai înainte, neîn
dreptățiți prin aportul pe care ei îl 
aduc societății, să se bucure de a- 
vantaje materiale substanțiale ne
justificate. Este timpul ca aceste 
flagrante abateri de la normele 
noastre sociale să fie curmate, e 
timpul ca și în acest domeniu să se 
încetățenească spiritul de echitate, 
de legalitate, care guvernează viața 
in societatea noastră socialistă.

S-a pronunțat, în fața noastră, 
cuvîntul „sfidare". II transcriem 
aici pentru că sîntem întru totul de 
acord cu opinia exprimată : „A-
ceastă «învîrteală» este, în ultimă 
instanță, o adevărată sfidare la a- 
dresa muncii tuturor oamenilor 
cinstiți, a celor care-și cîștigă exis
tența pe căi oneste. Nu putem ad
mite ca procesul «pricopsirii» peste 
noapte să continue la nesfîrșit".

— Noi încercăm pe toate căile 
— ne-a spus tovarășul Ion Vlad, 
adjunctul șefului Vămii antrepozite 
București — să stăvilim aceste ope
rațiuni. Am avut și unele succese ; 
din păcate, nu sîntem avantajați de 
anumite prevederi legale. Legile 
noastre vamale au nevoie, pe 
alocuri, de corectări pe care viața 
le cere în mod imperios. In acest 
sens am înaintat propuneri orga
nelor competente.

Ce putem face la ora actuală 7 
Noi confruntăm cuantumul diurnei 
legale cu valoarea bunului cumpă
rat. Dacă valoarea bunului nu de
pășește diurna legală, eliberăm au
torizația de import. Nu putem face 
altfel. Doar dacă valorile diferă, în 
sensul neacoperirii, atunci sesizăm 
Ministerul Finanțelor.

— Da. legislația are carențe — 
ne-a confirmat tovarășul Gh. Po
pescu, consilier în Ministerul Co
merțului Exterior. Iată, de exem

plu, donațiile. Primitorul vine la 
noi cu un act de donație autentifi
cat prin Notariatul de stat. Pe a- 
cest temei, el ne cere aprobarea de 
indigenizare, iar noi nu putem s-o 
refuzăm, deși, de multe ori, simțim 
că avem în față o tranzacție ilicită. 
La rîndul lui, nici notarul nu are 
căderea să facă cercetări. In mo
mentul de față, conducerea minis
terului, în colaborare cu alte fo
ruri interesate, are în studiu un 
complex de măsuri care vor îm
piedica asemenea operațiuni.

— O bună parte din răspundere 
revine și conducătorilor de între
prinderi și instituții — ne-a mai 
declarat tovarășul Ion Vlad. Ei 
nu-și asumă nici o responsabilitate 
în legătură cu asemenea acțiuni ale 
salariaților lor, ba, mai mult, așa 
cum este cazul la I.T.I.A., le ușu
rează.

— De cef eliberați adeverințe ne
legale salariaților dv 7 — i-am în
trebat pe tovarășii ing. Dumitru 
Dumitru și N, Olteanu, director, și, 
respectiv, contabil-șef ai I.T.I.A.

— In ce sens nelegale 7
— Iată: ați eliberat adeverințe 

din care rezultă că Neamțu Victor 
și Cojoacă Dumitru au încasat atîta 
valută diurnă ; Iancu Dumitru și 
Căpriță Dumitru la fel ; Badea Ni
colae și Noaghi Ion la fel. Primii 
din fiecare tandem au venit cu 
cîte un automobil ; diurna era însă 
mai mică decît prețul facturat. Și, 
atunci, dumneavoastră Ie eliberați 
adeverințe din care să reiasă că 
prețul plătit este legalmente justi
ficat.

— Ei se împrumută între ei acolo, 
peste graniță.

— Și aceste tranzacții sînt legale?
— Nu știm. Ele nu intră în com

petența noastră.
— Dar a cui 7 Cine, dacă nu con

ducerea administrativă a unei în
treprinderi este chemată să apere 
avuția poporului pînă la bănuț 7 
Cum apărați dv sumele în valută 
liber convertibilă de care dispu
neți 7 Dacă astfel de operațiuni 
sînt normale — aceasta este opinia 
dv — înseamnă că diurna se plă
tește inutil. Dacă oamenii tot nu au 
nevoie de bani, decît ca să-și ia 
automobile, atunci de ce li se mai 
dau lirele și francii 7

...Din păcate, nu am obținut nici 

un răspuns la întrebările de mai 
sus. Doar, de multe ori, fraze:

— Sînt banii lor, dreptul lor, fac 
ce vor cu ei !

Și am mai văzut și cîteva instruc
țiuni care ne-au pus pe gînduri...

★

Diurna nu este o gratificație. un 
fel de premiu suplimentar înmînat 
unor salariati. Ea reprezintă echi
valentul — Și doar atît — al chel
tuielilor de deplasare, acordat 
cetățenilor plecați, în interes de 
serviciu, peste hotare. Li se a- 
cordă pentru a avea asigurate con
diții onorabile, pentru a putea 
munci cu maximum de randament, 
pentru a nu fi puși acolo în situații 
neconvenabile. Evident, nimeni nu 
va face reproșuri unui salariat că 
și-a adus, din deplasare, un obiect 
oarecare, pentru el, pentru familie 
sau prieteni, cu prețul unor mici 
economii. Dar de aici și pînă la 
procurarea unui automobil din di
urnă, pînă la căpătuiala pe spezele 
statului, este un drum lung ; exact 
drumul dintre legalitate și ilega
litate.

Este condamnabilă și atitudinea 
unor conducători de întreprindere, 
care, în fapt, nesocotesc total inte
resele statului. Ei uită că fiecare 
dolar, fiecare franc francez trebuie 
chibzuit cu maximă rigoare, tre
buie economisit. Mentalitatea lui 
„Nu-mi pasă, sînt banii lui 1“ tre
buie să dispară. Nu sînt banii lui, 
sînt banii noștri; ai tuturor, și i se 
dau ca să se hrănească și să se o- 
dihnească în condiții optime. Pri
mul chemat ca să supravegheze co
rectitudinea în acest domeniu este 
directorul întreprinderii. Iși poate 
asigura salariatul hrana și dormito
rul pe alte căi — înseamnă că nu 
are nevoie de diurnă. Atunci de ce 
să i se mai acorde 7

Valuta liber convertibilă nu se 
obține pentru ca unul sau altul 
să-și cumpere limuzină. Ea este 
rodul muncii atîtor colective ce de
pun eforturi deosebite, este dră
muită ținîndu-se seama de intere
sele generale ale economiei națio
nale. Practici ca acelea de mai sus 
trebuie curmate.

Marilor combinații care duc la 
mașina mică să li se spună STOP I

Georae-Radu CHIROVIC1
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Eco-

să fac o preci- 
de mai sus se

cu 
în

Cred că, dacă 
avem o uzină spe- 
pentru acționările 
— „Automatica1',

Ing. Nicolae POPA,
directorul Institutului de cercetări și proiectări de mașini-unelte și agregata

Conf. ing. D. F. LĂZÂROIU,
directorul Institutului de cercetare 

și proiectare pentru industria 
electrotehnică

condensatoare 
dielectrici

din 
e- 

ho-

Șl CRITERIILE PRIORITĂȚII
exactă a ro- 
lingvistic au- 

multilaterale

im-

Nu numai

Pentru a-șl îndeplini ro
lul ei important, de factor 
dinamic al dezvoltării și 
modernizării economiei na
ționale, cercetarea științi
fică trebuie să se desfășoare 
nu numai susținut, dar și 
diferențiat, în funcție de 
modul în care apar și se 
structurează diferitele ce
rințe. Nu toate sarcinile de 
cercetare, extrem de nume
roase și de diverse ale unei 
etape, prezintă aceeași 
portantă si urgență.

După părerea mea, 
acest punct de vedere 
xistă un singur criteriu 
tărîtor și anume utilitatea 
lucrării de cercetare. Ea 
trebuie să derive din nece
sitatea realizării unui anu
mit obiectiv, considerat la 
rîndul său ca important. 
Tocmai de aceea planifica
rea trebuie să includă toa
te fazele atingerii acestui 
țel, lucrările de cercetare 
fiind doar una dintre ele.

în construcția de mașini, 
unul din obiectivele prin
cipale, într-o subramură 
stabilită ca prioritară, este 
asimilarea de produse noi 
(materiale, mașini sau pro
cese tehnologice) cu carac
teristici superioare, sau mo
dernizarea produselor exis
tente, pentru menținerea lor 
la un nivel competitiv fată 
de produsele similare ce se 
fabrică pe plan mondial. 
Atingerea acestui obiectiv 
presupune realizarea a o 
serie de faze ca : cercetare, 
proiectare, execuție-proto- 
tipuri, experimentare și 
trecerea la producția indus
trială, faze strîns unite în
tre ele, care nu pot fi deci 
planificate sau atacate se
parat, dacă vrem să
scurtăm la maximum
timpul de asimilare al noi
lor produse, imperativ de 
seamă al 
derne.

Aș vrea 
zare. Cele 
referă la cercetările apli
cative, cu caracter indus
trial, din ramura construc
țiilor de mașini, în care 
problema utilității și a con
cretizării rapide a rezulta-

telor cercetării are un ca
racter stringent.

în ceea ce privește in
stitutul nostru, el este 
coordonatorul activității de 
dezvoltare a industriei de 
mașini-unelte, subramură 
industrială de foarte mare 
importanță, întrucît ea ali
mentează cu mașini toate 
atelierele prelucrătoare ale 
tuturor celorlalte subramuri 
producătoare de mașini și 
instalații. Unul din princi
palele obiective care stă în 
fața institutului este reali
zarea unor mașini-unelte 
de înaltă productivitate, cu

și termenele posibile de 
realizare. După calculele 
noastre, vom putea pre
zenta la expoziția iubiliară 
de la 23 August două ma
șini cu comenzi program : 
un strung Carusel cu co
mandă secvențională și o 
mașină de alezat și frezat 
cu comandă numerică. La 
aceasta din urmă, cotele de 
realizat vor putea fi vizua
lizate pe un ecran special, 
putîndu-se interveni la 
timp, în caz de abatere de 
la cotele prescrise.

Alte mașini cu comandă 
numerică vor fi gata, ca

milează produsele noi în 
uzinele noastre este încă 
departe de a fi satisfăcător, 
cu toate progresele înregis
trate în ultimul timp. în 
condițiile în care tehnica 
se dezvoltă vertiginos, lup
ta cu timpul este hotărî- 
toare. Din această cauză, 
pentru atingerea obiectivu
lui într-un termen minimal, 
este absolut necesar ca 
toți factorii care contribuie 
la realizarea diferitelor e- 
tape, să fie cointeresați în 
problemă și să-și aducă din 
plin contribuția. Din acest 
punct de vedere, consider

mentări comparative asu
pra produselor noastre și a 
celor similare străine. A- 
cestea ar permite rezolva
rea mai rapidă a lucrărilor 
degrevînd astfel institutul 
de ramură, care se va pu
tea ocupa de probleme de 
perspectivă. în institutul 
nostru, de pildă, s-a pus 
problema asimilării unor 
elemente de ungere și ac- ■ 
ționări hidraulice, mult fo
losite în construcția de ma
șini-unelte, care se aduceau 
din import. Lucrările e- 
fectuate în acest sens au 
dus la rezultatele scontată,

grad mare de automatizare 
și, în primul rînd, a mași- 
nilor-unelte cu comenzi 
programate, la care lucră
torul are mai mult rolul de 
supraveghere a desfășurării 
operațiilor.

în scopul atingerii aces
tui obiectiv, s-a întocmit 
în 1967 un plan „cadru", în 
care s-au stabilit etapele 
necesare pentru a ajunge 
în scurt timp la cel mai 
înalt nivel tehnic cunoscut, 
ținîndu-se seama și de cri
teriul economicității pentru 
țara noastră. Din analiza 
acestor etape, au rezultat 
atît lucrările de cercetare, 
proiectare, execuție-proto- 
tipuri și de experimentare 
care trebuie efectuate, cît

prototip, în cursul acestui 
an. Rezultatele obținute 
pînă în prezent sînt rodul 
unei strînse colaborări în
tre institutul nostru, Insti
tutul de proiectări de auto
matizări (I.P.A.), Fabrica 
de mașini-unelte și agre
gate (FMUAB) și „Automa
tica" București.

Din păcate, nu toate lu
crurile decurg așa cum ar 
trebui în depistarea și a- 
bordarea operativă a te
melor celor mai importan
te. Deși problema asimi
lării de produse noi și mo
dernizarea celor existente 
este considerată ca o pro
blemă vitală pentru dezvol
tarea industrială a unei 
țări, ritmul în care se asi-

demnă de aprofundat ideea 
exprimată de tov. ing. Au
rel Băncilă, director tehnic 
în Ministerul Construcțiilor 
de Mașini (într-un articol 
apărut în „Scînteia" din 
22 aprilie crt.), de a nu mai 
fi luate în considerare be
neficiile care provin din 
realizările produselor 
o „vechime" de 3—4 ani 
fabricație.

Un alt factor care
contribui la accelerarea rit
mului de asimilare a pro
duselor noi ar fi cristaliza
rea și dezvoltarea cores
punzătoare a micilor nu
clee de cercetare și experi
mentare din uzine, care, 
împreună cu institutele, să 

cercetări și experi-

dar acestea puteau fi obți
nute tot atît de bine dacă 
problema ar fi fost abor
dată în cadrul unui nucleu 
de cercetare uzinal, întru- 
cît nu prezenta dificultăți 
deosebite.

O altă deficiență pri
vește problema colaborări
lor. Se știe că, în proble
me de cercetare, este greu 
să se planifice anticipat 
toate colaborările necesare. 
Pe parcursul lucrării apar 
elemente noi, neprevăzute, 
care necesită noi lucrări de 
cercetare speciale, sau lu
crări de execuție de piese 
sau modele experimentale. 
Trebuie să existe posibili
tatea efectuării rapide a 
acestor lucrări. Ar fi poate

oportun ca la cîteva insti
tute mai mari să se dez
volte baze puternice de 
execuție de modele sau pro
totipuri, care să satisfacă și 
nevoile altor institute, de
grevînd astfel uzinele de a- 
ceste lucrări. De asemenea, 
consider că ar fi bine să se 
studieze dacă institutele 
n-ar putea lucra — fără 
multe formalități — peste 
orele de program, pentru 
colaborările accidentale ce
rute de alte institute, bine
înțeles numai pe bază de 
comenzi.

Acționările hidro-pneu- 
matice au luat în ultimul 
timp un avînt foarte mare 
în construcția mașinilor și 
utilajelor. - - - - -
așa cum 
cializată 
electrice 
am avea și una pentru ac
ționările hidro-pneumatice, 
atunci timpul de asimilare, 
prin utilizarea de elemente 
tipizate, s-ar scurta mult. 
De aceea, consider necesară 
accelerarea intrării în pro
ducție a acestei uzine spe- 

. cializate.
Aș vrea, în final, să fac 

o remarcă : în afară, de 
faptul că, actualmente, pen
tru ca o mașină să fie com
petitivă trebuie să aibă un 
grad de automatizare cît 
mai înaintat, ea mai tre
buie să aibă și un mers 
sigur, fără opriri, pentru a 
lucra cu productivitate cît 
mai mare. Această fiabili
tate a mașinii se asigură și 
prin calitatea proiectului, 
dar și prin calitatea execu
ției, a materialelor utili
zate, a sculelor cu care este 
echipată, a instalațiilor e- 
lectrice. garnituri etc. Tre
buie. deci, ca în toate ra
murile industriale conexe 
să se execute lucrări de 
cercetare și dezvoltare pen
tru obținerea de produse 
de calitate. Va fi deci ne
voie să se găsească o mo
dalitate de cointeresare 
pentru toți participanții la 
acțiunea de asimilare a 
unui produs, începînd de la 
cercetător și pînă la exe
cutant.

al culturii noastre
Convorbire cu academicianul profesor

lorgu IORDAN

O ECUAȚIE CU MULTE CUNOSCUTE, DAR NEAPLICATE

OPTIMIZAREA PROIECTĂRII
ÎN ELECTROTEHNICĂ

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei noastre naționale impune tot 
mai mult, așa cum se subliniază în 
numeroase documente de partid și 
de stat, atît lărgirea activității de 
cercetare, cît și intensificarea preo
cupărilor legate de valorificarea re
zultatelor acesteia în producție, sub 
formă de produse și tehnologii noi, 
cît mai eficiente, competitive.

Experiența activității de aproape 
două decenii a Institutului de cer
cetare și proiectare pentru indus
tria electrotehnică (I.C.P.E.) a scos 
în evidentă un adevăr pregnant — 
și anume acela că valorificarea cer
cetărilor elaborate de institut în în
treprinderile electrotehnice s-a rea
lizat cu atît mai repede și a dus la 
rezultate economice cu atît mai va
loroase, cu cît stadiul de asimilare 
industrială a rezultatelor cercetării 
a fost mai concret și mai aproape 
de posibilitățile reale ale întreprin
derilor. Simpla punere în evidentă 
a unor fenomene/ fără fructificarea 
constructiv-tehnologică a consecin
țelor ce rezultă din aceasta, nu are 
cum să atragă interesul industriei, 
întreprinderile solicită tot mai mult 
forme ale cercetării care să fie ușor 
și direct asimilabile — produse noi 
bine studiate, tehnologii cu echipa
mentele concrete capabile să le rea
lizeze, metodologii de încercare co
municate concomitent cu elabora
rea aparaturii necesare a fi utiliza, 
tă. Or, produsele noi (sub formă de 
modele și prototipuri), instalațiile- 
unicat, cu caracter tehnologic și de 
încercare, trebuie să fie proiectate 
și executate.

Am ajuns astfel la cheia cu care 
se rezolvă aplicabilitatea cercetării 
în electrotehnică (și, în general, în 
industria constructoare de mașini) ; 
proiectarea. Așadar, îmbinarea cer
cetării cu activitatea de proiectare 
este o cale sigură prin care se poate 
materializa gîndirea cercetătorului. 
Soluția organizatorică de principiu 
există — și anume, sub forma in
stitutelor mixte, de cercetare și pro
iectare, cum este și cazul institutu
lui nostru. Trebuie însă făcută 
o precizare. Cercetarea introduce 
noi date, ține seama de ma
teriale noi sau evoluate, ai că
ror parametri sînt rezultatul cerce 
tării și nu pot fi luati nici din cărți, 
nici din îndreptare. Proiectarea be
neficiază astfel nu numai de noi 
materiale, dar și de noi elemente 
constructive, de noi tehnologii. In 
acest fel, ea permite obținerea de 
produse cu performanțe superioare 
și cu costuri mai reduse.

Proiectarea optimă își merită ca
lificativul în măsura în care tine 
seama, sub raport economic, nu nu
mai de eficienta fabricației, ci și de 
eficienta exploatării. Un produs este 
optim proiectat atunci cînd luăm în 
considerare suma cheltuielilor de 
fabricație și de exploatare, ceea ce 
implică nu numai cercetarea con
dițiilor tehnico-economice ale ex
ploatării, dar și siguranța în func
ționare a produsului. Acesta este un 
aspect nou al cercetării, care a intrat 
tn obiectivul institutului numai de 
surind.

Un alt aspect al proiectării optime 
este acela al posibilității de elabo
rare a mai multor variante, în ve 
ierea alegerii celei mai corespunză
toare, operație similară exercițiilor 
ie matematică pentru determinarea 
naximului sau minimului unei func- 
;ii. O astfel de sarcină, de altfel ex- 
;rem de complexă și laborioasă, pe 
:are proiectantul contemporan și-o 
sune, pentru optimizarea soluție' 
>ale, necesită însă o perioadă foarte 
ungă pentru efectuarea calculelor. 
Singura colutie capabilă să econo-

misească timpul, în acest caz, este 
recurgerea la calculator. De aceea, 
am creat în institut un colectiv pu
ternic. care se preocupă cu elabo
rarea de programe de calcul pentru 
diferite tipuri de mașini și aparate 
electrice, cu bune rezultate în prac
tică.

Criteriul viabilității unui proiect, 
care în ultimă instanță constă din 
calcule și desene, este realizarea 
prototipului sau modelului și verifi
carea practică a performantelor 
scontate. Numai o astfel de soluție 
asigură epitetul de „optim" și per
mite introducerea rapidă în fabri
cație. Dintre produsele cercetate și 
proiectate optim de institut, au fost 
introduse în fabricație, numai în 
ultimul an : siguranțe fuzibile cu 
mare putere de rupere, de 6—35 kV, 
la uzina „Electroputere“-Craiova : 
separatoare de sarcină. 20 kV, 200 A, 
la aceeași uzină; antiparazitarea 
produselor electro-medicale, agre
gat de sudat și topit viplă, la uzina 
„Electrotehnica" ; 
speciale și de forță cu 
clorurați, la Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante etc. 
nomiile în producție și economiile 
de valută realizate astfel se ridică 
la multe milioane de lei anual.

Trebuie spus însă că proiectarea 
optimă implică și coordonarea opti
mă a eforturilor de cercetare-pro
iectare cu posibilitățile efective de

însușire a tehnicii noi. Institutul 
nostru a proiectat corect o nouă se
rie de descărcătoare de tensiune, 
care n-a putut fi materializată în 
producție, neexistînd condițiile tre
cerii la fabricația de serie. în pre
zent, proiectul nu mai este optim, 
el trebuie reluat și refăcut pe bază 
de noi cercetări, la nivelul tehnicii 
actuale. Corelarea cu capacitățile 
de producție, cu resursele de ma
terii prime și materiale, cu planu
rile de producție ale întreprinderi
lor este urmărită în prezent cu 
strictete de colectivul institutului, 
pentru a evita astfel de eșecuri.

Experiența noastră arată, de ase
menea, că stabilitatea și continuita
tea ciclului cercetare-proiectare op
timă — execuție de prototipuri și 
modele — pot fi asigurate prin în
cheierea de contracte pentru în
treaga durată a lucrărilor, care, 
pentru serii de produse, depășește 
1—2 ani. Practica fragmentării con
tractelor, prin limitarea lor la un 
singur an, nu este de natură să sti
muleze creația științifică, întrece
rea pentru scurtarea duratelor 
de cercetare și proiectare optimă. 
Pentru 
tele de 
colectivul 
putut lua 
ducere a

Confruntarea periodică 
rientei institutulu’

temele la care dezidera- 
mai sus sînt realizate, 
institutului nostru și-a 
angajamente ferme de re- 
ciclului de asimilare.

... . a expe
rienței institutului cu aceea a uzi
nelor colaboratoare, sporirea intere
sului specialiștilor din industrie în
participarea la dezbaterile științifice 
ale institutului și viceversa ar pu
tea să dea mai multă vigoare, mai 
multă eficientă eforturilor de cer
cetare puse în slujba proiectării 
optime și în translarea acesteia spre 
fabricația de serie. Este un dezide
rat pe care îl dorim cît mai mult 
împlinit în practică.

încă multi cei care 
sideră că activitatea de cercetare a 
meteorologului se concretizează doar 
în publicarea obișnuitelor buletine 
despre starea vremii, eventual pro
nosticarea în limite largi a feno
menelor atmosferice pe termene mai 
lungi. în realitate, elaborarea unor 
prognoze cît mai precise, fundamen
tate științific are o importantă 
deosebit de mare pentru diferite 
sectoare ale economiei naționale.

Desigur, este lesne de intuit im
portanta prevederii timpului pentru 
agricultură, transporturile aeriene, 
terestre si maritime, turism, sănă
tatea publică etc. Ramuri dintre cele 
mai importante și diverse ale in
dustriei sînt însă la fel de intere
sate. ca și sectoarele menționate mai 
sus. Astfel. în proiectarea clădirilor 
înalte, trebuie să se tină seama de 
informațiile asupra vitezei maxime 
a vîntului si de caracteristicile ra
falelor care se produc la diferite 
înălțimi. în construcția barajelor 
pentru aprovizionarea cu apă a 
centrelor urbane sau a barajelor hi- 
dro-energetice. un rol important re
vine cunoașterii abundentei și va- 
riabilitătii precipitațiilor, cantității 
de energie hidraulică disponibilă.

Informațiile climatologice sînt in
dispensabile industriei alimentare, 
pentru organizarea producției sezo
niere si a circulației mărfurilor. De 
asemenea, plecînd de la ideea că 
schimbările de presiune atmosferică 
își exercită influenta asupra con
centrației de gaze toxice. în unele 
mine. în special în cele de cărbu
ne. este absolut necesar să se cu
noască din vreme graficul unor a- 
semenea schimbări, pentru a se lua 
măsuri de ventilație. Exemple de

acest fel pot fi citate si din alte 
ramuri.

în ceea ce privește institutul nos
tru, activitatea sa are drept princi
pal obiectiv rezolvarea problemelor și 
temelor înscrise în planul de stat, 
planul C.N.C.S., respectiv planul teh
nic departamental. Astfel, institutul a 
efectuat. în calitate de colaborator, 
cercetări necesare definitivării u- 
nor lucrări de amploare. Mă refer, 
în primul rînd. la studiile privind 
tema „Condiții optime de reducere 
si acoperire a vîrfurilor de sarcină 
termică în rețelele de termoficare 
urbană", lucrare coordonată de Mi
nisterul Energiei Electrice, respectiv 
de Institutul de studii si proiectări 
energetice. Pentru a se stabili ne
cesarul de energie termică în re
țelele de termoficare ale unor o- 
rașe ca Iași și Arad, au fost în
treprinse cercetări ample asupra 
caracteristicilor și particularităților 
unor parametri fizici ai 
temperatură, vînt. durată 
cire a soarelui etc.

O latură importantă a ... 
noastre de cercetare vizează 
fectionarea și automatizarea apara
turii folosite pentru transmiterea și 
recepția informațiilor meteorologice. 
Construirea unor stații meteorologi
ce automate, cu performante supe
rioare fată de cele similare exis
tente. construirea unui nou tip de 
barometru cu mercur, ce va asi-

aerului — 
de strălu-
activității

per
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Prin sfera de preocupări si reali
zările lui remarcabile, extinse si 
concretizate de la un an la altul. 
Institutul de lingvistică s-a impus 
ca un demn continuator al marii 
noastre tradiții filologice, contri
buind substanțial la cultivarea pe 
baze științifice a limbii naționale si 
la afirmarea prestigioasă a lingvisti
cii românești pe plan mondial. A- 
portul esențial în studiul limbii si 
al poporului român, în reconstitui
rea și aprecierea 
lului elementului 
tohton, cercetările 
asupra influentelor lingvistice reci
proce exercitate în această parte 
a lumii, construcțiile monumentale 
de lexicografie îl recomandă de la 
sine ca pe un factor indispensabil 
în procesul dezvoltării culturii 
noastre contemporane si. totodată, 
îi ialonează succint, dar elocvent, o 
evoluție ascendentă, cu o largă des
chidere spre viitor. în perspectiva 
acestuia îndeosebi, am adresat cîteva 
întrebări directorului Institutului de 
lingvistică, acad. lorgu Iordan, care, 
cu aceeași pasiune și putere de 
muncă, în ciuda celor 81 de ani ai 
săi. se dăruiește în egală măsură 
cercetării științifice, muncii univer
sitare si vieții obștești.

— Una dintre direcțiile fundamen
tale asupra cărora sînt concentrate 
preocupările permanente ale insti
tutului nostru — ne-a spus domnia 
sa — o constituie istoria limbii ro
mâne. Este unul dintre domeniile 
capitale nu numai ale lingvisticii, 
ci și ale culturii noastre. în general, 
la adîncirea si luminarea căruia 
specialiștii institutului acționează 
în strînsă legătură cu Centrul de 
cercetări fonetice și dialectale, pre
cum și cu unitățile științifice simi
lare ale filialelor din Cluj si Iași 
ale Academiei. O altă preocupare 
foarte importantă, de dată mai re
centă. dar care va fi de foarte lungă 
durată, este cea legată de întocmi
rea unui nou dicționar toponimic 
românesc, considerabil lărgit si a- 
șezat pe baze științifice, cum n-a 
putut fi predecesorul lui de acum 
70 de ani. elaborat de Societatea 
română de geografie. în ce privește 
lingvistica generală, călăuză teore
tică a oricărui cercetător, nu avem 
un sector special, pentru că exis
tenta lui nu s-ar iustifica. Această 
disciplină trebuie cunoscută, cel 
puțin în liniile ei mari, de orice 
lingvist. întrucît ea constituie un 
ansamblu de idei și teorii, cu vala
bilitate mai largă. Printre alte preo
cupări de însemnătate ale institutului 
sînt cele privitoare la limbile ro
manice. al căror studiu științific 
prezintă interes si pentru romanis
tică, dar si pentru cercetările de 
lingvistică românească, dată fiind 
legătura genealogică dintre limba 
noastră și celelalte continuatoare 
ale latinei. După studiul limbilor 
romanice urmează, ca importantă 
pentru istoria limbii noastre, acela 
al limbilor slave, datorită relațiilor 
de tot felul foarte vechi dintre ro
mâni si popoarele slave.

termine partea de la M la Z, rămasă 
neredactată de predecesorii noștri. 
Acest termen l-am scurtat cu un an 
cînd am răspuns chemării adresate 
la sfîrșitul lui 1908 de către cele 
trei institute de cercetare și proiec
tare din sectorul 1 al municipiului 
București. Lucrările ar putea să se 
desfășoare mult mai bine, dacă ti
părirea s-ar face într-un ritm a- 
decvat. Dificultăți mai avem și cu 
dactilografierea. în acest an aștep
tăm apariția părții a doua, iar pentru 
anul viitor este prevăzută si partea 
a treia, din cel de-al IÎI-lea volum 
al Crestomației romanice, lucrare 
de mari proporții si. prin conținutul 
ei. unică în literatura de speciali
tate. De aceea ea este solicitată de 
romaniștii de pretutindeni. O lu
crare din același domeniu, si ea 
unică prin tema abordată se ocupă 
de Elementele latinești moștenite 
ale lexicului romanic, a cărei re
dactare definitivă se va încheia la 
sfîrșitul anului viitor ; de asemenea 
am predat Editurii Academiei prima 
parte dintr-o „Bibliografie a limbii 
literare românești". Totodată a fost 
încheiată în linii mari o Bibliografie 
generală a limbii române, care în
registrează tot ce s-a spus de către 
specialiștii români și străini, fie și 
foarte pe scurt, despre vreo formă 
gramaticală 
vind limba

sau vreo problemă pri- 
română.

— Ne 
măsură 
de lingvistică și profesorului care 
a predat limba română în școala 
medie timp de peste 15 ani: cum 
credeți — potrivit cercetărilor ce
lor mai moderne — că ar trebui 
să se lucreze în clasă pentru ca 
gramatica, de pildă, să nu mai dea 
atîta bătaie de cap profesorilor și 
mai ales elevilor ?

adresăm, acum în egală 
directorului Institutului

La Institutul „Dr. I. Cantacuzino" din București a fost realizat 
un nou produs necesar preparării mediilor de cultură, denumit 
Hidrolizat acid de cazeină. In felul acesta, materia primă pen
tru cultivarea 
este fabricată 
de valută. în

bacilului tific, bacilului tetanic, bacilului difteric, 
acum în țară, obținîndu-se însemnate economii 

fotografie : momentul introducerii Hidrolizatului 
acid de cazeină în fermentor

Oprea I. BĂLESCU, 
director adjunct al Institutului 

meteorologic București

gura măsurarea presiunilor atmosfe
rice cu precizie de 0,1 milibari, e- 
laborarea proiectului pentru con
struirea unei radiosonde românești 
(lucrare care va aduce economii va
lutare însemnate, dacă avem în ve
dere costul ridicat si numărul mare 
de radiosonde folosite — douăspre
zece pe zi) sînt cîteva dintre rea
lizările obținute de cercetătorii 
noștri pe această linie.

în atentia noastră se află si alte 
probleme de o deosebită însemnă
tate. legate de cercetarea procese
lor si fenomenelor din atmosferă, 
precum și a particularităților circu
lației generale. în vederea îmbu
nătățirii metodelor de elaborare a 
prevederilor de timp si a protec
ției meteorologice a navigației ae
riene. Se fac studii privind fluc
tuațiile regimului climatic și ale 
particularităților microclimatice. în 
scopul cunoașterii resurselor clima
tice ale tării si deservirii cu studii 
și lucrări necesare proiectării con
strucțiilor si exploatării diferitelor 
obiective industriale, energetice, ur
banistice etc. De asemenea, ținîn-

du-se seama de efectele dăunătoare 
ale poluării atmosferei în preajma 
centrelor industriale mari, se stu
diază posibilitatea reducerii la li
mite admisibile a acestui feno
men.

în aprecierea activității cercetăto
rului meteorolog, nu putem să fa
cem abstracție de faptul că ea 
se desfășoară într-un laborator 
imens : spațiul atmosferic ce în
conjoară planeta noastră. Avînd la 
dispoziție o anume cantitate de in
formație. primită de la 
tre meteorologice din 
străinătate, prelucrînd 
prisma legilor privind 
fluidelor compresibile 
meteorologul trage concluzii despre 
evoluția cea mai probabilă a feno
menelor atmosferice, pentru o a- 
numită perioadă. El nu poate însă 
interveni în evoluția fenomene
lor atmosferice, a căror desfășurare 
este supusă, de altfel, unor variații 
neprevăzute, ceea ce explică apari
ția unor nepotriviri. Alte explicații 
sînt legate de formele de relief, mai 
precis de amplasarea unor astfel de 
forme (Munții Carpati. Marea Nea
gră). specifică tării noastre. Desi
gur. eforturile — pe plan mondial 
— sînt îndreptate tocmai spre ela
borarea unor prognoze cît mai pre
cise. Pentru aceasta, este necesar ca 
rețeaua centrelor de informare me
teorologică de la suprafața Pămîn-

diferite cen- 
tară si din 

datele prin 
comportarea 
în general.

— Știm că în programul de ac
tivitate al institutului sînt inclu
se o seamă de opere fundamen
tale, de larg interes național. Dat 
fiind că unele dintre ele se elabo
rează acum pentru întîia oară, iar 
altele, ca Dicționarul general al 
limbii romănb, de pildă, reprezin
tă un deziderat științific de aproa
pe un secol, am vrea să vorbiți 
cititorilor despre conținutul, sem
nificația și stadiul actual al re
dactării lor.

— Să începem cu opera pe care 
ati amintit-o pentru că. într-adevăr. 
ea are amploarea si importanta cea 
mai mare prin faptul că va cu
prinde întregul tezaur lexical al 
limbii noastre. Elaborarea acestui 
dicționar se face potrivit planului 
care prevedea 1976 să

tulul si din atmosferă să devină 
cît mai densă. Totodată, trebuie să 
existe posibilitatea prelucrării în 
timp util a unei cantităti imense de 
informații.

Dezvoltarea științei și tehnicii 
răspunde cu tot mai multă eficientă 
acestor cerințe. Meteorologia a în
ceput să dispună de calculatoare 
electronice în stare să prelucreze 
rapid miliarde de date informative. 
De asemenea. _ realizarea unor mo
dele matematice pentru estimarea 
fenomenelor atmosferice va contri
bui Ia creșterea considerabilă a pre
ciziei prevederii timpului. O impor
tantă deosebită pentru creșterea 
exactității prognozelor o prezintă 
posibilitatea obținerii unor informa
ții prețioase prin sateliții meteorologici.

Și la noi în tară se fac eforturi 
deosebite în direcția creșterii efi
cienței cercetării meteorologice. E- 
dificatoare în acest sens este darea 
în folosință a noului complex me
teorologic de pe malul Mării Negre, 
dotat cu aparatură modernă pentru 
efectuarea de studii și cercetări me
teorologice, hidrologice, chimice și 
biologice. De asemenea, există o preo
cupare susținută pentru perfectiona
rea continuă a aparaturii de măsură, 
transmitere și recepție a informa
țiilor meteorologice, pentru sporirea 
numărului centrelor de informare si 
dotarea acestora cu aparatură de 
precizie.

Putem spune că toată gama preo
cupărilor noastre, este îndreptată în 
direcția creșterii continue a preci
ziei prognozelor. Trebuie să recu
noaștem însă că „meteorologia infai
libilă" rămîne, deocamdată, un de
ziderat.

— Cauza principală a faptului că 
elevii învață uneori mai greu gra
matica stă, după mine, în metoda 
defectuoasă de predare a 
materii. în 
limba română 
versele reguli 
evident, de 
Elevii învață 
cum învață pe de rost și lecțiile de 
Istorie, de geografie etc. Obiceiul 
de a învăța pe de rost este atît de 
înrădăcinat, îneît toată lumea a- 
proape că s-a deprins cu el și orice 
încercare de a-1 schimba rămîne 
fără rezultat.

După părerea mea, regulile gia- 
maticale ar trebui scoase din texte 
de către elevii înșiși, ajutați de pro
fesor. Vreau să spun că ar trebui să 
li se dea elevilor mai întîi un text 
oarecare pe care să-l citească în cla
să și să-l analizeze nu din punctul de 
vedere al gramaticii, că adică un cu- 
vînt e substantiv, adjectiv, verb etc. 
sau că cutare grup de cuvinte e o 
propoziție cu subiect și predicat 
ș.a.m.d. Ci elevii să fie puși în si
tuația de a-și da singuri seama des
pre toate lucrurile acestea pe alte 
căi. De exemplu, în cazul unui sub
stantiv, fără să întrebuințăm terme
nul de substantiv, elevii trebuie să 
vadă singuri că un asemenea cuvînt 
desemnează un lucru sau o ființă. 
Analizîndu-se în felul acesta cîteva 
substantive, se poate trece apoi Ia 
adjective, de asemenea fără a li se 
da numele, pentru ca elevii să des
copere tot singuri, prin întrebări 
puse de profesor, ce conținut expri
mă ele. și anume însușirile de tot 
felul ale lucrurilor și ființelor. După 
ce s-a procedat 
toate părțile de 
față în față, de 
numesc obiecte 
însușiri, pentru 
seama că între ____ ______
există o deosebire de conținut. Da 
aceea rostul lor în vorbire diferă, 
și nu numai al lor unul fată de al
tul, ci și în comparație cu cuvintele 
care exprimă acțiuni, numere 
ș.a.m.d. După aceasta se poate a- 
junge ușor la concluzia că substan
tivele se numesc așa fiindcă au în 
conținutul lor o substanță (în cazul 
lucrurilor — materia din care sînt 
ele alcătuite) ; că adjectivele, expri- 
mînd însușiri ale lucrurilor și fiin
țelor, merg împreună cu substanti
vele, ca un fel de anexă a acestora 
și de aceea se cheamă adjectiv. 
Copiii ajung astfel să stabilească 
el înșiși reguli umanizînd oarecum, 
personificînd gramatica. Iar cînd 
vor fi întrebați ce este substantivul, 
nu vor mai face ca acum efort de 
memorie, ci pe baza exercițiilor vor 
formula fără nici o greutate defini
ția, care a ieșit în urma analizei a- 
mintite.

Cînd e vorba de sintaxă, se poate 
lua o propoziție sau o frază (depin
de de clasă) în legătură cu care 
elevii pot observa că părțile propo
ziției n-au valoare luate izolat, ci 
numai împreună pot exprima conți
nutul unei propoziții. Și aceasta 
pentru că ele sînt legate prin conți
nutul lor și prin forma lor. Iar o a- 
semenea legătură nu este o sumă, 
o adunare, ci un produs, o îmbinare 
de cuvinte care împreună exprimă 
nu sensurile izolate ale celor trei, 
patru cuvinte, ci ceea ce rezultă din 
îmbinarea lor. Am stăruit și cred 
că de fiecare dată e nevoie să stă
ruim, mai intens asupra predării 
limbii române în școli, asupra ne
cesității de a se organiza mai multe 
schimburi de experiență, discuții 
între profesorii de specialitate pen
tru că de însușirea corectă și nuan
țată a termenilor și expresiilor de 
orice fel depinde amploarea orizon
tului de cultură, rigoarea raționa
mentelor tinerelor generații și, în 
bună parte, nivelul de dezvoltare al 
științelor de orice fel.

acestei 
general profesorii de 
prezintă elevilor di- 
gramaticale însoțite, 
exemple ilustrative, 
regulile pe de rost.

în felul acesta cu 
vorbire, ele se pun 
pildă cele care de- 
cu cele care arată 
ca elevii să-și dea 
unele și celelalte

Mihai IORDANESCU
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Sesiunea Biroului Cronica zilei
Executiv al F.S.M.

Marți au avut loc Ia București lu
crările celei de-a 58-a sesiuni a Bi
roului Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale, prezidate de Renato 
Bitossi, președinte al F.S.M.

Abordînd problemele legate de 
pregătirea celei de-a 36-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al F.S.M.. 
care-și va începe lucrările miercuri 
la București. Biroul Executiv a a- 
doptat ordinea de zi a acestei se

siuni, care prevede discutarea Ra
portului comisiei pentru elaborarea 
Documentului de orientare și de 
acțiune sindicală referitor la pregă 
tirile pentru cel de-al 7-lea Con
gres Sindical Mondial, a Raportului 
privind organizarea celui de-al 7-lea 
Congres Sindical Mondial, precum 
și a cererilor de afiliere la F.S.M.

(Agerpres)

T e I e q r a m ă
Tovarășul Ștefan Voitec, președin

tele Marii Adunări Naționale, a pri
mit o telegramă din partea tovară
șului Alexander Dubcek, președin
tele Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, prin care a- 
cesta mulțumește cordial pentru feli
citările transmise cu prilejul celei

de-a 24-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei.

Folosesc acest prilej — se subli
niază în telegramă — pentru a vă 
asigura că voi milita și în conti
nuare pentru dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie dintre țările 
noastre. (Agerpres)

Șefi ai misiunilor diplomatice in vizită 
la Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere de la Otopeni
Marți dimineața, șefi ai misiunilor 

diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic,. însoțiți de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, au vizitat Centrul de per
fecționare a pregătirii cadrelor de 
conducere de la Otopeni — instituție 
creată în baza convenției între gu
vernul țării noastre, Programul Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare și 
Organizația Internațională a Muncii.

La sosirea în unitate, oaspeții au 
fost salutați de Cornel Hidoș, ad
junct al ministrului muncii, președin
tele Institutului central de studiu 
pentru conducerea economiei, orga
nizarea muncii și perfecționarea ca- 
dreloK de conducători ai centrului.

Directorul centrului, ing. Ion Ni- 
culescu, a prezentat diplomaților 
străini și celorlalți oaspeți metodele 
moderne folosite aici în perfecționa

rea și specializarea cursanților, pla
nurile tematice, precum și rezultatele 
obținute în cei aproape doi ani care 
au trecut de la începerea activității. 
In continuare oaspeții au vizitat uni
tatea de calcul electronic, săli de 
cursuri, diferite instalații de care 
dispune centrul.

Șefii misiunilor diplomatice, pre
cum și ceilalți participanți la vizită 
au manifestat un viu interes pentru 
cunoașterea activității acestei insti
tuții științifice.

La încheierea vizitei, Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria, decanul corpului 
diplomatic, a semnat în cartea de 
onoare, în numele șefilor de misiuni 
diplomatice și al celorlalți membri 
ai corpului diplomatic participanți la 
vizită.

(Agerpres)

Marți dimineața, Corneliu Mănes- 
cu. ministrul afacerilor externe, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al In
diei în Republica Socialistă Româ
nia, S. Than, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
Marți dimineața, președintele Aca

demiei Republicii Socialiste România, 
acad. Miron Nicolescu, a primit vi
zita directorului general al Centrului 
Național al Cercetării Științifice din 
Franța, prof. Pierre Jacquinot, și a 
prof. Jean Cantacuzene, consilier in 
această instituție, care, la invitația 
Academiei, fac o vizită în țara 
noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind stadiul actual al 
relațiilor, precum și posibilitățile de 
dezvoltare în viitor a colaborării și 
cooperării între cele două foruri 
științifice.

★
Marți dimineața au avut loc în 

Capitală convorbiri între delegațiile 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice din România și Consiliul 
Federal pentru Coordonarea Activi
tății Științifice din Iugoslavia, în ve
derea semnării unui acord de cola
borare și cooperare în domeniul ac
tivității științifice între cele două or
ganisme. Cu acest prilej s-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
organizarea și conducerea activității 
științifice în cele două țări.

Delegația română a fost condusă 
de Nicolae Murguleț, președintele 
C.N.C.S., iar delegația iugosla
vă de Dolfe Vogelnik, președinte
le C.F.C.A.S.

La convorbiri au luat parte mem
bri ai Biroului executiv al C.N.C.S., 
precum și dr. Ivica Marinici, preșe
dintele Consiliului de Coordonare a 
Activității Științifice din Croația, 
Djordje Popovici, prim-secretar al 
Ambasadei Iugoslaviei la București, 
și experți ai celor două părți.

In cursul aceleiași zile, președin
tele Consiliului Federal pentru Co
ordonarea Activității Științifice, 
Dolfe Vogelnik, a făcut o vizită pre
ședintelui Academiei Republicii So
cialiste România, acad. Miron Nico
lescu, cu care a conferit asupra 
realizării planului de colaborare în
tre cele două instituții.

★
In Capitală a avut loc marți după- 

amiază semnarea unui acord de co

laborare în domeniul cercetărilo' 
și aplicațiilor pașnice ale energiei 
nucleare între Comitetul pentru 
energie nucleară al României și 
Comitetul Național pentru energia 
nucleară din Italia (C.N.E.N.).

In baza acestui acord se va efec
tua studierea în comun a unor pro 
bleme de cercetare în domeniul 
nuclear în unități aparținînd celor 
două organisme, schimburi de spe 
cialiști și de informații, acordarea 
reciprocă de burse, organizarea unor 
întîlniri între specialiștii din cele 
două țări pentru dezbaterea unor 
probleme științifice de mare actua
litate. Din partea română, acordul 
a fost semnat de acad. Floria Hulu
bei, președintele Comitetului pentru 
energie nucleară, iar din partea 
italiană de prof. Carlo Salvetti. vi
cepreședinte al Comitetului națio
nal pentru energia nucleară. La 
semnare erau prezenți membri ai 
celor două comitete, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de fată Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la. București, și 
membri ai ambasadei.

★

La hotelul „Europa", din Eforie 
Nord, au început marți lucrările ce
lui de-al 14-lea Congres internațio
nal de talazoterapie. Participă spe
cialiști din 18 țări, printre care per
sonalități de seamă în acest domeniu, 
cum sînt prof. dr. Andre Cornet, se
cretarul general al Asociației inter
naționale de talazoterapie, șl prof. dr. 
Charles Debray, din Franța, prof. dr. 
Heinrich Pfleiderer din R. F. a Ger
maniei, prof. dr. G. Dalia Torre din 
Italia.

Congresul își desfășoară lucrările 
sub președinția de onoare a acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății.

★
Delegația Procuraturii Generale a 

Republicii Populare Bulgaria, condu
să de Ivan Vacikov, procuror gene
ral, care, la invitația procurorului 
general al Republicii Socialiste Româ
nia, Augustin Alexa, face o vizită în 
țara noastră, a avut marți convor
biri cu reprezentanți ai Procuratu
rii Generale. în aceeași zi, delegația 
a fost primită de Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, și de Emilian Nu- 
cescu, președintele Tribunalului Su
prem

(Agerpres)

!!

La Sala Palatului

if

Materiale izolatoare 
și de finisaj 

pentru construcții

Republicii Socialiste 

România

I

II

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 șl 

31 mai. In țară : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea averse locale de ploaie, 
mai frecvente în nordul țării. Vînt 
potrivit predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade. 
In București : Vreme ușor insta
bilă, cu cer schimbător, favorabil 
aversei slabe. Vînt potrivit, pre
dominînd din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară.

SPORT
CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

îl PUGILIȘTI PENTRU. 
CITE MEDALII?

Pînă Ia desfășurarea celui mai în
semnat eveniment competițional pen
tru boxul amator din România au 
mai rămas puține zile. Despre influ
ențele pe care le poate avea faptul 
organizării campionatelor europene 
pentru prima dată în țara noastră, 
asupra prestigiului și dezvoltării pu- 
gilismului românesc, s-a scris mult 
în ultimele luni, așa că este de 
prisos să mai comentăm acest su
biect. Acum, pe cititorii amatori de 
sport îi interesează capacitatea de 
întrecere și, firește, șansele repre
zentanților României.

Cu privire la selecție sîntem de 
părere că, într-adevăr, s-a ales solu
ția cea mai corectă la fiecare dintre 
cele 11 categorii de greutate. Reali
zarea aceasta a fost posibilă datori
tă programării campionatului națio
nal în timp util, cit și, facem aici 
o subliniere, consultării largi a teh
nicienilor federației cu antrenori, 
medici, ziariști din Capitală și din 
centrele județene. Considerîndu-se 
rezultatele reale ale luptei în ring 
de la campionatul național drept 
criteriu principal de selecție, s-au 
înlăturat cu decizie orice opțiuni 
preconcepute cu privire la candida
tura unor boxeri cu vechi state de 
serviciu în lot, s-au evitat, de aseme
nea, și alte greșeli. Așa, de pildă, 
Ion Covaci a fost preferat aproape 
în unanimitate lui Gycirffi, desemnat 
campion, după multe opinii, ca urma
re a unor grave erori de arbitraj.

Pentru categoriile „cocoș" și „pană", 
au existat două alternative : să se 
recurgă la elemente „consacrate", 
sau să se acorde credit tinerilor cam
pioni Dumitrescu și Pușcaș ? După 
modul în care ieșiseră din luptă 
Gîju, Nedelcea, Pometcu și. respec
tiv, Stanef, Drugă, Iliescu, selecția 
lui Dumitrescu și Pușcaș reprezenta 
nu o soluție ideală, ci unica soluție 
corectă. (Printre altele, recenta în- 
frîngere în străinătate, prin K.O., a 
lui Drugă, „dublura" lui Pușcaș, ni 
se pare că sprijină și ea argumente
le selecției). Mai sînt dovezi și la 
alte categorii ce arată că alegerile, 
pe baza unei largi consultări, sînt 
juste. în ordine deci, cei 11 repre
zentanți români se numesc : Mihai 
Aurel, Constantin Ciucă, Aurel Du
mitrescu, Ghcorghe Pușcaș, Calistrat 
Cuțov, Vasile Antoniu, Victor Silber- 
man, Ion Covaci, Horst Stumph, Ion 
Monea, Ion Alexe și sîntem con
vinși că ei se vor bucura de încre
derea deplină și sprijinul opiniei pu
blice sportive.

Specialiștii sînt de părere că la 
ora actuală forma boxerilor români 
este în general bună ; în unele ca
zuri (Ciucă, Dumitrescu, Antoniu, 
Stumph, M. Aurel) peste nivelul de 
la campionatul național, în altele 
(Covaci, Cuțov) necesitînd încă efor
turi spre atingerea gradului optim. 
Deschis vorbind, oarecari îngrijorări 
provoacă tocmai unul din cei mai va
loroși pugiliști — Calistrat Cuțov. El
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întreprinderea de materiale 
izolatoare și de finisaj din 
Turda are un profil bine stabi
lit. în urma studiilor între
prinse și a perfecționării pro
cedeelor tehnologice s-a ajuns 
în prezent să se producă în 
mod "Curent o serie de mate
riale noi, eficiente, care con
tribuie în mod substanțial la 
îmbunătățirea calității, finisa
jului și aspectului construcții
lor. în categoria materialelor 
de izolații produse' aici se nu
mără cartonul asfaltat, pînza 
asfaltată și benzile de protec
ție din policlorură de vinii.

De asemenea, întreprinderea 
livrează, fără repartiție, tapete 
semi-lavabile în diverse culori 
și desene, care înlocuiesc zu-

grăvitul. Deoarece tapetul 
semi-lavabil poate fi spălat 
cu cîrpa umedă, locatarii noi
lor apartamente au astfel po
sibilitatea să asigure pe un 
timp mai îndelungat curățenia 
locuințelor, fără a mai supor
ta periodic cheltuieli impuse 
de refacerea zugrăvelii obiș
nuite.

La Turda se produc și co
voare din policlorură de vinii, 
și tapete pe suport de hîrtie 
și textil. Acestea își găsesc o 
utilizare din ce în ce mai lar
gă. Specialiștii experimentea
ză în prezent fabricarea carto
nului asfaltat perforat și a co
vorului bicolor din policloru
ră de vinii.

După succesul repurtat re
cent la Teatrul Națiunilor 
din Paris, Teatrul „Lucia i 
Sturdza Bulandra" prezintă ’ 
în luna iunie patru spec- ) 
tacoie cu „D’ale ctfr.navaiului" 
de I. L. Caraoia.1^ la Sala .Pa- i 
țirfului. Din distribuție,::fete ): ■■ 
parte: Toma Caragiu, Octa- I 
vian Cotescu, Gina Patrichi, 
Rodica Tapalagă, Marin Mo- 
raru, Aurel Cioranu, Ștefan 
bănică, Mihai Mereuță și alții. 
Regia — Lucian Pintilie. De
coruri — Liviu Ciulei și Giulio 
Tincu. Costume — Ovidiu 
Bubulac.

Spectacolele sînt programate 
in zilele de duminică, 8 iunie, 
orele 10,30 și 20 și duminică, 
15 iunie, la aceleași ore.

Biletele s-au pus în vînzare 
la casa teatrului din bd. 
Schitu Măgureanu 1, Podul, Iz
vor, telefon 15 60 60 și din str. 
Alexandru Sahia 76 A, Gră
dina Icoanei—telefon 12 4416.

*

!
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Cu fiecare an, agricultura este 
înzestrată cu o gamă variată de 
tractoare și mașini agricole mo
derne care asigură executarea 
mecanizată a unui mare volum 
de lucrări agricole. Buna funcțio
nare a acestora necesită, cum 
este și normal, piese de schimb 
și reparații periodice. Uzina de 
reparații din Galați și-a cîștigat 
un bun prestigiu pentru lucrările 
de calitate superioară pe care le 
execută, garantînd buna funcțio
nare a utilajelor agricole.

Datorită cerințelor mereu cres- 
cînde ale agriculturii, Uzina de 
reparații din Galați s-a profilat 
pe producerea unor utilaje nece
sare diferitelor tipuri de tractoare 
și mașini agricole, piese de 
schimb și altele. In acest scop 
procesul de producție a fost mo
dernizat, uzina fiind dotată cu 
mașini-unelte perfecționate și în
cadrată cu muncitori și specialiști 
de înaltă calificare. Ca urmare, 
uzina asigură execuția promptă 
și de calitate superioară a unui 
număr de 340 repere de piese de 
șchimb și utilaje. O dovadă a 
creșterii maturității profesionale 
a colectivului uzinei o constituie 
și faptul că, începînd cu acest an 
în colaborare cu Uzina de trac
toare Brașov, s-a trecut la asimi
larea și însușirea fabricației de 
serie a ridicătorului hidraulic 
monobloc, tip Bosch pentru trac
toarele livrate Ia export. De ase
menea, tot în acest an uzina și-a 
lărgit gama fabricației cu noi re
pere, reprezentînd piese de 
schimb pentru utilajele agricole 
din import. Din 218 repere au și

un utilaj de mare randament care 
nu trebuie să lipsească din nici 
o unitate agricolă cultivatoare de 
vii. Acestui scop servește și re
morca monoax tractată hipo pen
tru transportat lădițe cu struguri 
din vii cu distanța între rîndurile 
de viță de vie de 1,50 metri. De a- 
semenea, se produce remorca 
monoax pentru transportat lădițe 
de struguri pentru viile cu distan
ța minimă între rînduri de 1,8 me
tri și 3 metri.

Numeroase alte produse com
pletează gama utilajelor necesa
re în exploatările agricole. Deo
sebit de folositor este, de exem
plu, antrenorul cu șaibă pentru 
diverse mașini agricole. De ase
menea, pot fi amintite și alte pro

test asimilate 140, fiind în curs de 
pregătire tehnologia și S.D.V.-uri- 
le pentru încă 23 repere ce vor fi 
intrdduse în fabricație în luna iu
nie.

In prezent, ponderea principa
lă din planul de producție al U- 
zinei de reparații Galați, circa 84 
la sută, o reprezintă fabricația di
feritelor piese de schimb și uti
laje pentru tractoare și mașini 
agricole. Pentru calitatea produ
selor sale, uzina s-a făcut cunos
cută în unitățile agricole care so
licită tot mai multe asemenea u- 
tilaje, care sînt absolut necesare 
în procesul de producție. O sim
plă enumerare a cîtorva tipuri de 
utilaje produse de uzina gălățea- 
nă este deosebit de edificatoare 
în ce privește preocupările colec- duse de mare utilitate și care se 
tivului de muncă de aci pentru a 
satisface cerințele actuale ale a- 
griculturii noastre.

Uzina de reparații Galați 
produce agregatul de pompare 
tip D 108 de 12 țoii. Folosit la iri
garea culturilor în unitățile agri
cole, acest agregat a dat rezul
tate excelente.

Se știe că toamna în podgorii 
trebuie executat un mare volum 
de muncă, determinat de trans
portul producției de struguri. în 
condițiile unor exploatări mari sînt 
necesare utilaje cu randament 
sporit care să permită scurtarea 
timpului din momentul cînd stru
gurii sînt desprinși de pe butuc 
și pînă la vinificare. Acestui scop 
îi servește bena basculantă pen
tru transportat strugurii din vii, 
adaptată pe o remorcă tip „Mir- 
șa" cu basculare în spate. Este

caracterizează prin randament 
sporit : Șasiu agregat de stropit 
cu bazin de lemn f Transportor 
pneumatic pentru transportat lin ; 
Mașină de sudat electric prin 
puncte ; Role simple șl duble pen
tru tractor pe șenile S 80 și S 100. 
Unele utilaje sînt destinate lucră
rilor de reparații și altor aseme
nea activități cum sînt : Nicovale 
pentru forjă tip 63 kg, 100 kg și 
150 kg ; Aparat de alezat linii pa
lier pentru motoare D 36M D 103, 
D 107 și D 108.

Toate acestea sînt livrate de 
către uzină pe bază de repartiție 
și comandă fermă. Pentru infor
mații suplimentare, solicitanții se 
pot adresa Uzinei de reparații 
Galați, bulevardul George Coș- 
buc nr. 256, telefon 15 830 și 15 831.

LA 1 IUNIECONCURS SPECIAL PRONOBOX
Cu prilejul campionatelor 

europene de box care vor 
avea loc la București între 31 
mai — 8 iunie a.c., Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
organizează un concurs spe
cial PRONOBOX cu două pro
grame : unul pentru PRONO
SPORT, alcătuit din 13 me
ciuri de fotbal și unul pentru 
box, axat pe campionatul eu
ropean de box. La acest con
curs se atribuie suplimentar 
circa 600 000 de lei din fond 
special. Voi' fi șase categorii 
de premii, față de numai trei 
la concursurile obișnuite.

Premiile suplimentare gra
tuite în bani și în obiecte, vor 
fi patru autoturisme — Dacia 
1100, Skoda 100 M.B. și Tra
bant 601 ; motociclete — Ju
piter, Planeta, Voshod, M.104, 
precum și scutere Tuia, Jetca ; 
motorete; ceasuri de mină 
Vimpel și altele. Participarea 
se face pe formulare 100 la 
sută și 50 la sută, în aceleași 
condiții ca la un concurs 
obișnuit. Buletinele se primesc 
la agențiile LOTO-PRONO
SPORT pînă sîmbătă, 31 mai 
a.c., inclusiv.

(Urmare din pag. I)

Ing. Ștefan Moldoveanu, șeful ser
viciului tehnic, ne oferă cîteva exem
plificări :

— Fabricarea PVC-ului ne punea 
probleme dificile. Trebuia să reali
zăm o creștere a stabilității termice, 
de la simplu la dublu, prin pu
rificarea înaintată a monome- 
rului, clorura de vinii. Aceas
tă problemă a fost soluționată în trei 
luni. Fiind degrevate de sarcini ad
ministrative, cadrele inginerești au 
putut realiza concomitent toate o- 
perațiile (documentare, laborator, 
fază-pilot etc), scurtînd astfel sub
stanțial termenul. De asemenea, con- 
centrînd. forțele inginerești pentru re
zolvarea problemelor cu finalitate 
imediată (temele cu perspectivă mai 
îndepărtată vor fi realizate în co
laborare cu institutele de specialita
te), am reușit să îmbunătățim teh
nologia de fabricație a tricloretile- 
nului, procedeul de cracare a gazului 
metan (în vederea obținerii de aceti- 
lenă), tehnologiile de sinteză, am 
prelungit viața reactoarelor, măsură 
în urma căreia randamentul de sinte
ză a crescut de la 96,7 la 99 la sută. 
Colective inginerești din combinat, 
precum cel alcătuit din inginerii Teo
dor Haș, Aurel Teodoru, Bernard 
Weissbuch și Constantin Popa au ob
ținut brevete pentru sortimente noi de 
Detoxan și PVC.

In acest an se experimentează în 
fază-pilot un nou procedeu de obți
nere a tricloretilenei, procedeu care 
va aduce o economie anuală de circa 
10 milioane de lei. Se preconizează,

Patinoarul „23 August* s-a transformat în arenă de box! 10 000 de 
spectatori vor putea urmări, începînd de sîmbătă viitoare, fiecare djfitre 

galele campionatelor europene...

în cîteva rînduri

se încadrează dificil în limitele ca
tegoriei „semiușoară", și, slăbind 
prea mult, își pierde din rezistență 
și din forța de lovire. Să sperăm că 
tehnicienii vor găsi, totuși, remediile 
necesare recondiționării capacitățilo* 
de luptă aie campionului nostru.

în rest, cei cinci- antrenori,Ion 
Popa (responsabil al lotului), Con
stantin Dumitrescu, Lucian Popescu, 
Ion Chiriac și Teodor Niculescu, își 
asumă răspunderea și dau garanții 
că elevii lor își vor apăra șansele 
în conformitate cu posibilitățile 
maxime.

După cum se vede, sînt 5 antrenori 
la 11 boxeri, ceea ce corespunde 
unor cerințe ferme. Lucrul c'ît mai 
individualizat al tehnicienilor cu 
sportivii reprezintă, și după părerea 
noastră, o modalitate principial su
perioară celor aplicate pînă în pre
zent la lotul de box.

Conducerea C.N.E.F.S. consideră 
drept fapt pozitiv varietatea condi
țiilor de pregătire în raport cu apar
tenența și personalitatea fiecărui 
boxer. De asemenea, remarcă spori
rea, în acest context, a răspunderii 
antrenorilor, a cluburilor pentru ca
litatea pregătirii sportivilor lor, pre- ' 
bonizînd extinderea experimentului 
la alte discipline. Firește, forteația 
reprezentativă la box nu este o „e- 
chipă" îri înțelesul de la jocurile pe 
echipe. Ea nu necesită complicata 
operațiune de omogenizare tactică, 
din partea unui singur antrenor. 
Dimpotrivă, cere continuitatea pre
gătirilor individuale cu tehnicianul 
cu care este obișnuit fiecare boxer, 
mergindu-se pînă la conducerea lup
tei din colțul ringului.

Cunoaștem deci numele celor 11 
tricolori care ne vor reprezenta la 
campionatele europene de la Bucu
rești. Cunoaștem și numele antreno
rilor lor. în așteptarea primului 
gong — sîmbătă, 31 mai — o dată cu 
ultimele pregătiri în tabăra pugiliș- 
tilor, suporterii, ca și specialiștii, își 
fac, de asemenea, ultimele calcule 
privind șansele competitorilor. în a- 
ceste pronosticuri printre medaliații 
probabili figurează, cum este firesc, 
și unii dintre boxerii români. Spe
ranțele sînt îndreptățite.

Cunoaștem cu toții că noii promo
vați în lotul republican nutresc am
biția și visul marii afirmări, la fel 
cum cei mai vechi dintre selecționați 
— unii cu un bogat și valoros palma
res — aspiră pe deplin îndreptățiți la 
medaliile europene. Sîntem convinși 
că cei 11 tricolori vor lupta fără re
zerve pentru această împlinire. Im
portant este însă <acum ca înflăcă
rarea să fie dublată și de luciditate 
la toți’ acdlă care, ’Supraestimîndu-le 
forțele și șansele, îi „văd" neapărat 
pe boxerii noștri cu medalii pe piept. 
Este bine să se rețină că pînă în 
urmă cu puțină vreme, înainte de 
campionatul național, Dumitrescu și 
Pușcaș, spre exemplu, nu apăreau 
nici măcar drept probabili în lotul 
reprezentativ. Chiar și după cuceri
rea centurilor de campioni, aceștia 
n-au participat la nici un turneu in
ternațional important, experiența in
ternațională fiindu-le aproape nulă. 
Să nu formulăm deci pretenții exa
gerate ! Normal, cînd ne gîndim la 
Ciucă — de trei ori medaliat la „eu
ropene" — sau la Monea — medaliat 
și el la „europene" și la Olimpiade 
■— așteptările noastre cresc. însă și 
în cazul unor astfel de pretendenți 
redutabili la onoruri șansele trebuie 
apreciate corect în raport de catego
rie, de numărul și de calitatea ad
versarilor, ca și de ceea ce va de
cide... zeița Fortuna, vineri, cu oca
zia tragerii „la sorți".

Valeriu MIRONESCU

Tenis

MĂRMUREANU L-A ÎNVINS
PE PIETRANGELI !

Prima mare surpriză a campiona-X 
telor internaționale de tenis „open" 
care au tec la Roland Garros din 
Paris, a fost realizată de jucătorul 
român Petre Mărmurcanu, care l-a 
eliminat în trei seturi: 6—3, 6—3, 6—2 
pe italianul Pietrangeli. De remarcat 
că Pietrangeli a cîștigat acest turneu 
în 1959 și 1960. Fostul campion al Ro
mâniei, Ion Țiriac, l-a învins cu 6—2,

7—5, 6—0 pe Nicola Kalogheropou- 
los (Grecia).

Fotbal

ASTĂZI ÎN „CUPA ROMÂ
NIEI"

Astăzi au tec meciurile tur din 
cadrul semifinalelor „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pe stadionul Dinamo 
din Capitală, Dinamo joacă în com
pania echipei Chimia Suceava. Jocul 
începe la ora 17,30. La Constanța, 
Farul întîlnește pe Steaua.

Jiu sosit primii oaspeți
Primii sosiți în Capitală au fost 

boxerii sovietici. Lotul cuprinde 
11 pugiliști printre care doi campioni 
olimpici (Pozniak și Sokolov) și un 
campion european (Frolov).

★
Aseară a sosit în București lotul 

Poloniei. El cuprinde 11 pugiliști. 
Printre aceștia se află campionul eu
ropean Petek și vechiul rival al lui 
Ciucă Ta. categoria „muscă", Olech.

de asemenea, prin introducerea unui 
calculator, optimizarea procesului de 
cracare a gazului metan; soluția va 
determina reducerea consumului de 
materii prime si de energie elec
trică. deci micșorarea prețului de 
cost al produselor.

Cracare... sinteză... electroliză... ca-

Celălalt, mai granulat, e însă pra
ful de la polimer-emulsie. E pentru 
fitinguri, țevi antișoc, ventile. E o 
mare deosebire între ele, înțelegi 
dumneata ? Ca între hexagonul lui 
Kekule și un ciclohexan !

Aici, pînă și fetele visează formule 
chimice... In niște eprubete transfor-

Comp/e/dn la
„nomenclatorul" 

naturii
taliză... monomer... izomer... poli
meri... suspensie...

Inginera Virginia Uță, de la sec
torul documentare, îmi face cunoș
tință cu produsele uzinei, arătîn- 
du-mi-le etalate pe rafturile sugesti
vei expoziții a combinatului:

— Făină asta albă, ca de grîu, e 
o făină chimică. Din acest praf de 
PVC se fac haine, poșete, covoare.

mate ocazional în glastre, două bu
chețele de violete își împrăștie par
fumul lor suav, ca un „reactiv" afec
tiv pe tărîmul formulelor.

O uzină plină de „fauști" ! 4 S00 
de oameni, care, prin savante pro
cedee și tehnologii, creează elemente 
noi, concurînd „nomenclatorul" na
turii... Cine sînt acești demiurgi mo
derni 7 De unde vin 7.

Vin de pe toate meleagurile ță
rii, dar mai ales de pe plaiurile 
moldovene. Vin din satele din jur : 
din. Valea Seacă, de unde este Mi
hail Vlase, fiu de țăran, azi unul 
din. cei mai buni operatori de la 
reactorul de cracare ; sau din satul 
Jevreni, ca maistrul Constantin 
Rău de la atelierul de ambalaje 
metalice; sau tocmai de pe plaiurile 
Botoșanilor, din satul Lehnești. ca 
tînăra si priceputa maistoriță Teo
dora Armașu. specialistă în con
fecționarea aparatelor de laborator. 
Sau din Tîrgul Trotușului, de la 
Cașin, Răcăuți, Buciumi. Gura Văii, 
Tîrgul Ocna, pină spre Comănești. 
din. Bogdănești, Cîrja sau Poiana 
Sărată. Marea majoritate a acestor 
oameni s-au ( calificat la locul de 
munca sau prin școlile profesio
nale Si au devenit reactoriști (de 
sinteză si cracare), filtratori. decan- 
tato.riști, distilatori, rectificatori, 
mecanici-lăcătuși. electricieni, labo- 
ranți. specialiști în mînuirea deli
catelor aparate de măsură și con
trol. dovedind o uimitoare capaci
tate de adaptare la exigențele teh
nicii modeme.

Am părăsit această lume a., chi
miei purtînd imaginea plină .de forță 
o, unor destine conjugate la marea 
operă de industrializare socialistă 
a tării ; în același timp, imaginea 
unui colectiv harnic si înzestrat, 
însuflețit de dorința de a întîmpina 
cel .de-al X-lea Congres al partidu
lui și cea de-a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei cu noi si sub
stanțiale realizări închinate pro
gresului si prosperității tării.



S,PRIN CONTACTE BILATERAIESPRE DESTINDERE ÎN EUROPA»
O declarație a premierului

BELGRAD 27. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : în- 
tr-o declarație făcută unui grup de 
ziariști iugoslavi, care au vizitat Nor
vegia, primul ministru norvegian, Per 
Borten, a relevat că „prin contacte bi
laterale, țările mici ar •putea contri
bui la crearea condițiilor necesare evo
luției spre o adevărată destindere în 
Europa". Contactele bilaterale între 
țări care aparțin diferitelor grupări, 
a spus el, pot ajuta la apropierea po
zițiilor, ceea ce ar face posibile tra
tative de o importanță esențială.

Primul ministru norvegian a decla
rat că țara sa se străduiește să spri
jine eforturile constructive în direcția 
destinderii în relațiile Est-Vest

La Kuala Lumpur și în cea mai mare parte a Malayeziei, unde în ultima 
vreme s-au înregistrat ciocniri violente, tensiunea persistă. Datorită acestei 
situații, restricțiile de circulație rămîn în vigoare. Potrivit ultimelor date, 
numărul total al celor uciși în cursul incidentelor se ridică la 173, iar al răni- 
țiior la 337. Poliția a operat aproape 4500 de arestări. în fotografie t sol

dați patrulînd pe străzile orașului Kuala Lumpur

Poziția Canadei neliniștește 
cercurile atlantice

BRUXELLES 27 (Agerpres). — La 
Bruxelles se desfășoară sesiunea 
semestrială a miniștrilor apărării 
din țările membre ale N.A.T.O. 
La această întîlnire, la care Franța 
nu este reprezentată, fiind retrasă 
din organismele militare integrate 
ale alianței atlantice, se va dezbate 
în mod deosebit planul guvernului 
canadian de reducere drastică a nu
mărului militarilor canadieni sta
ționați în Europa occidentală. în 
prezent, unitățile canadiene din Eu
ropa occidentală numără aproxima
tiv 10 000 de militari. Hotărîrea Ca
nadei, scrie agenția Reuter, a pro
vocat neliniște în rîndul unora din
tre partenerii ei atlantici ; S.U.A. și 
R.F.G. sînt îngrijorate ca nu cumva 
exemplul Canadei să fie urmat și de

alte țări. Potrivit agenției citate, o 
hotărîre finală asupra reducerii for
țelor canadiene nu va fi luată pînă 
la sesiunea Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. din luna decembrie și mai 
înainte de o consultare între Canada 
și celelalte țări atlantice.

Totuși, surse informate mențio
nează că guvernul canadian are în 
vedere de pe acum înlocuirea unei 
brigăzi de blindate formate din 6 000 
de militari, staționată în R.F.G., cu 
o unitate de blindate ușoare formată 
din 2 000 de oameni.

în sfîrșit, o altă problemă inclusă 
pe agenda întîlnirii atlantice de la 
Bruxelles vizează crearea unei noi 
forțe navale interoccidentale în Ma
rea Mediterană.

VIETNAMUL DE SUD

Koi succese ale forțelor patriotice

Deschiderea ședinței
/V

Comitetului Executiv CAE.lt
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova s-au deschis la 27 mai 
lucrările celei de-a 41-a ședințe 
a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Re

ciproc. Din țara noastră, la Iu-< 
crări participă tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socia
liste România în C.A.E.R.

LIBAN

Criza politică 
se prelungește

BEIRUT. — Premierul libanez de
semnat, Rashid Karame, își continuă 
■consultările în vederea formarii 
unui nou guvern, care să soluțio
neze criza ivită în urmă cu peste 
o lună. în ciuda eforturilor depuse, 
el nu a reușit însă să găsească o 
formulă satisfăcătoare pentru toate 
forțele politice din tară. Principala 
problemă ce se cere soluționată 
rămîne mai departe cea a relațiilor 
dintre autorități si organizațiile de 
rezistentă palestiniene.

CAIRO. — Un mesaj al președin
telui Charles Helou a fost transmis 
președintelui Nasser, prin interme
diul ambasadorului R.A.U. Ia Beirut. 
El a fost rechemat la Cairo pentru 
consultări, urmînd să prezinte foru
rilor conducătoare egiptene un ex
pozeu asupra evoluției situației din 
Liban.

La reuniunea de la Teheran

MBIIUJM TENS INIELOR DE RECONSălEiMES
1 ROlUUl'l C.EII.I.O.

TEHERAN 27 (Agerpres). — La 
Teheran s-au încheiat marți lucră
rile conferinței anuale a Consiliului 
Ministerial al Organizației Tratatu
lui Central (C.E.N.T.O.) la care au 
luat parte miniștrii de externe ai 
S.U.A., Marii Britanii, Turciei și 
Iranului. Pakistanul a fost repre
zentat la reuniune prin ambasado
rul său la Teheran.

Comunicatul final al acestei întîl- 
niri menționează în termeni ge
nerali că participanții au procedat 
la un schimb de păreri asupra evo
luției situației internaționale.

De remarcat că în documentul fi
nal al reuniunii rolul militar al 
C.E.N.T.O. este menționat într-o 
singură frază în care se arată că a 
fost aprobat raportul comitetului

militar. în același timp se acordă 
mai multă atenție cooperării econo
mice, ceea ce se înscrie pe linia 
dorinței Pakistanului, Iranului și 
Turciei de a reconsidera rolul aces
tei organizații.

în vederea realizării acestui scop, 
comunicatul menționează că partici- 
panții la lucrările Conferinței a- 
nuale a Consiliului au hotărît să 
stabilească un organism special al 
C.E.N.T.O., care să se ocupe de pro
blemele dezvoltării industriale. Din 
examinarea documentului final re
iese că problemele „reevaluării" 
rolului C.E.N.T.O. s-au pus la con
ferința de la Teheran cu acuitate și 
mai mare decît la sesiunea 
S.E.A.T.O., care s-a desfășurat a- 
cum cîteva zile la Bangkok.

SAIGON 27 (Agerpres). — Făcînd 
bilanțul luptelor care au avut loc 
în cursul lunii mai între unitățile 
F.N E. și forțele americano-saigone- 
ze, agenția Giai Phong menționează 
că între 12 și 16 mai patrioții au 
scos din luptă 2 000 de militari ina
mici, au distrus 41 de vehicule mili
tare și 36 de tunuri, incendiind tot
odată 12 depozite de muniții șl car
buranți.

■ir
SAIGON 27 (Agerpres). — Comite

tul Central al Frontului Național de 
Eliberare a hotărît suspendarea ac-
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țiunilor militare pe întreg teritoriul 
Vietnamului de sud pe timp de 48 
de ore (între 29 și 31 mai), cu ocazia 
celei de-a 2 513-a aniversări a zilei de 
naștere a lui Budha, transmite a- 
genția de presă Eliberarea. în aceste 
două zile, militarii saigonezi vor pu
tea pătrunde neînarmați în regiunile 
eliberate pentru a lua parte la ser
bări.

Regimul saigonez a anunțat, la rîn
dul său, un armistițiu de 24 de ore 
(pentru ziua de 30 mai), cu prilejul 
aniversării.
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Plenara C. C. și Comisiei centrale de control ale P.C.I.
ROMA 27. — Corespondentul A- 

gerpres. N. Puicea. transmite : 
Marți dimineața, la sediul Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Italian au fost reluate lucrările 
plenarei Comitetului Central si Co
misiei centrale de control ale P.C.I.. 
suspendate săptămîna trecută.

Luigi Longo, secretarul general al 
P.C.I.. a prezentat raportul cu pri
vire la ..Poziția și initiative ale 
P.C.I. pentru dezvoltarea luptei anti- 
imperialiste si pentru unitatea 
mișcării muncitorești Internatio
nale". Au început apoi discuțiile 
pe marginea raportului, care vor 
continua și miercuri.

SUDANUL STABILEȘTE 
RELAȚII DIPLOMATICE 
CU R. 0. GERMANĂ
KHARTUM 27 (Agerpres). — 

Noul guvern al Sudanului a ho
tărît să normalizeze relațiile cu 
Republica Democrată Germană, sa 
recunoască oficial R.D.G. și să 
stabilească cu ea relații diploma
tice, anunță agenția A.D.N. într-o 
informație transmisă din Khartum. 
Primul ministru al Sudanului, 
Abubakr Awadallah, a informat 
pe șeful reprezentanței economice 
a R.D.G. la Khartum, Eberhard 
Feister, asupra acestei hotărîri a- 
doptate în cadrul unei reuniuni 
a guvernului, menționează agen
ția citată.

DUPĂ noua MISWII
LUI „APOLLO-10“

Opinii In legătură cu viitoarea etapă a asaltului Lunii

Luni, cei trei astronauți de pe „Apollo-10" au fost oaspeți de onoare la 
un mare dineu oferit la bordul port-elicopterului „Princeton". Surpriza serii a 
constituit-o imensul tort de bun venit, ornat în vîrf de machetele rachetei 
„Saturn", ale cabinei „Apollo-10" și modulului lunar. în fotografie : Stafford, 
Young și Cernan în fața tortului.

HOUSTON 27 (Agerpres). — As- 
tronauții americani Young, Stafford 
și Cernan, care au terminat luni că
lătoria la bordul navei cosmice 
„Apollo-10“, au sosit marți la Hous
ton, unde le-a fost rezervată o pri
mire triumfală. Ei vor fi supuși unui 
riguros control medical, după care 
vor face o expunere amănunțită a 
fiecărui minut al zborului lor.

Acum, cînd zborul navei „Apollo- 
10". care a reprezentat repetiția ge
nerală a debarcării omului pe Lună 
s-a încheiat cu succes, atenția sa- 
vanților este îndreptată spre etapa 
finală. N.A.S.A. va anunța la 9 iu
nie dacă piloții lui .,Apollo-ll“ vor 
porni sau nu la 16 iulie la asaltul 
Lunii — a declarat dr. Thomas 
Paine, directorul agenției spațiale 
a Statelor Unite. Ia o conferință de 
presă. Știm că noi putem să de
barcăm pe Lună, si ultima reușită 
a programului .,Apollo" ne-a dat 
încrederea că vom putea obține 
o asemenea realizare. Noi nu vom 
ezita însă să amînăm această în
cercare dacă vom considera că nu 
sîntem puși la punct în toate do
meniile. Mai mult încă, o dată „A- 
pollo-ll" lansat, nu vom ezita să 
rechemăm echipajul dacă apar pro
bleme de nerezolvat în cursul zbo
rului. în orice caz. la capătul ur
mătoarelor două săptămîni. după un 
examen minuțios al datelor tehnice 
ale zborului Iui „Apollo-10" si după 
interogatoriul științific al echipaju
lui, N.A.S.A. se va pronunța dacă 
plecarea spre Lună este posibilă la 
16 iulie.

într-un articol publicat în re
vista „Kosmos" din Stuttgart, dr. 
von Braun, directorul N.A.S.A., pre
cizează că punctul critic al expe
rienței ..Apollo—11“ va fi reîntoar
cerea celor doi astronauți ameri
cani (Neil Armstrong și Edwin Al
drin) de pe suprafața Lunii la ca-

bina-mamă. care va fi plasată pe 
o orbită lunară. „Dacă nu vor a- 
junge la cabină, astronauții se vor 
pierde în spațiu", a adăugat dr. von 
Braun. Directorul NASA a subli
niat totuși că au fost luate măsuri 
pentru a asigura zborului lui „A- 
pollo—11“ maximum de securitate. 
Pericolul ca un obstacol natural să 
împiedice realizarea zborului lui „A- 
pollo-U" este, potrivit părerii lui 
von Braun, extrem de redus. Nu 
există decît o posibilitate la 4 000 
ca un meteorit sau o altă particulă 
interplanetară să străpungă pereții 
cabinei în decursul celor două săp
tămîni de zbor. în acest caz excep
țional. astronauții vor trebui să se 
închidă în costumele lor spațiale si 
să-și continue evoluția în aceste 
condiții stînîenitoare. a conchis di
rectorul NASA.

★

MOSCOVA 27 (Agerpres). — „Suc
cesul zborului navei cosmice pilo
tate americane „Apollo-10" pe tra
seul Pămînt-Lună-Pămînt constituie 
un mare eveniment în istoria cos
monauticii". a declarat, unui cores
pondent al agenției TASS, cunoscu
tul specialist sovietic în domeniul 
cosmobiologiei, academicianul Vasili 
Parin. Zborul % demonstrat, printre 
altele, eficienta sistemelor de asigu
rare a vieții în cazul zborurilor pi
lotate -spre Lună si înapoi. Sper, a 
declarat savantul sovietic că. după 
prelucrarea datelor culese în timpul 
acestui zbor, cosmobiologia va fi 
mult îmbogățită. Asupra mea. per
sonal. o puternică impresie a Pro- 
dus-o curajul cosmonautilor ameri
cani. care și-au păstrat simțul u- 
morului chiar și în situații dificile. 
Impresionează precizia executării 
tuturor manevrelor necesare centru 
înfăptuirea acestui experiment com
plex. a declarat V. Parin.

CHILE

Cereri pentru 
naționalizarea 

industriei cuprului
SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager

pres). — Congresul al IV-lea al 
Confederației naționale a muncitori
lor din industria extractivă din 
Chile a cerut în unanimitate națio
nalizarea societăților străine din in
dustria cuprului. O rezoluție a 
Congresului, conținînd această ce
rere, a fost trimisă guvernului, par
lamentului și partidelor politice.

Naționalizarea filialelor din Chile 
ale societății americane „Anaconda 
copper mining" din industria cu
prului trebuie să devină sarcina 
principală a politicii chiliene, scrie 
ziarul „Siglo", organul C.C. al P.C. 
din Chile. Ziarul menționează că 
în favoarea naționalizării se pro
nunță marea majoritate a popu
lației chiliene, partidele comunist, 
socialist, radical și diferite organi
zații sindicale.

agențiile de presă
Expoziția internaționala „Automatizarea 1969" des

chisa la Moscova a fost vizitată de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., K. T. Mazurov, M. A. Suslov, membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., și alți conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice. La standul 
Republicii Socialiste România, oaspeții au urmărit exponatele prezentate de 
Fabrica de elemente pentru automatizare din București, de întreprinderile 
românești de comerț exterior „Mașinexport" și „Electronum".

Sosirea Iui Jeno Fock Ia 
Viejia» La invitația guvernului 
austriac, marți a sosit la Viena într-o 
vizită oficială Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar. La sosire, el a 
fost întâmpinat de cancelarul federal 
al Austriei, Josef Klaus, și de alte 
persoane oficiale.

„Cosmos-283". In Uniu- 
nea Sovietică a fost lansat marți sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos
mos-283", la bordul căruia este insta
lat aparataj științific destinat continuă
rii cercetărilor în spațiul cosmic.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, 
Jan Marko, a sosit Ia Bru
xelles *ntr-° vizită oficială de trei

zile. în aceeași zi, Jan Marko a fost 
primit de regele Baudouin și a făcut 
O vizită colegului său belgian, Pierre 
Harmel.

Guvernul R.A.U. s-a re
unit luni *n Prezenta președintelui 
Gamal Abdel Nasser. Au fost exami
nate o serie de aspecte legate de evo
luția ultimelor evenimente din Orientul 
Apropiat. în cadrul aceleiași reuniuni, 
guvernul R.A.U. a discutat proiectul de 
buget ce urmează să fie supus Par
lamentului spre examinare.

„Le Figaro" a reapărut 
Hiarți duPa ° întrerupere de două 
săptămîni. Se știe că încetarea tem
porară a apariției acestei publicații a 
fost determinată de greva redactorilor 
care revendică o participare mai mare 
la conducerea ziarului.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant,a adresat celot 
126 de țări membre ale O.N.U. pro
punerea de a desemna un nou preșe
dinte al Adunării Generale în locul iui 
Emilio Arenales Catalan (Guatemala), 
ca urmare a decesului acestuia. 
U Thant propune ca în locul lui Are
nales să fie desemnat reprezentantul 
Guatemalei la O.N.U., Francisco Lo
pez Urzua.

Vizita lui A. Kosîghin în 
Afganistan. Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut marți o vizită re
gelui Afganistanului, Mohammed Zahii 
Șah. Au fost discutate probleme ale 
colaborării sovieto-afgane și unele 
probleme internaționale actuale de 
interes comun pentru cele două părți, 
inclusiv situația din continentul asia
tic, precizează agenția TASS.

Președintele Yemenului 
de sud a sosit la Phenian, 
într-o vizită oficială. La sosire, Kahtan 
Al Shaabi a fost întîmpinat de Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri, Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare Supre
me, și alte persoane oficiale.

Magistrala de pe
coasta Pacificului

Japonia va participa Ia lucrările Comitetului C.N.U. 
pentru dezarmare de ’a Geneva începînd de la 3 iulie (data la care 
lucrările acestuia urmează să fie reluate), s-a anunțat oficial la Tokio. Delegația 
japoneză va fi condusă de Shinsaku Hogen, ministru adjunct al afacerilor ex
terne. După cum s-a anunțat, membrii Comitetului au căzut de acord să 
adreseze Japoniei și R. P. Mongole invitația de a lua parte la dezbaterile aces
tui organism.

ÎNAINTEA

PRIMULUI TUR DE SCRUTIN
Apropierea sfîrșitului 

campaniei electorale a 
determinat o intensifi
care a activității în rîn- 
durile partidelor si cercu
rilor politice din Franța. 
După cum se știe, pînă 
la primul tur de scrutin 
al alegerilor preziden
țiale au mai rămas patru 
zile. Acest prim tur nu 
apare — potrivit sonda
jelor de pînă acum — ca 
decisiv si votul de du
minică va duce la eli
minarea a cinci din cei 
șapte candidați.

în cadrul unei confe
rințe de presă tinută 
marți la Palatul Luxem
burg. președintele inte
rimar. Alain Poher, a 
expus programul său po
litic în cazul cînd va fi 
ales președinte al Fran
ței. El a subliniat că a- 
ceastă înaltă funcție tre
buie să fie cea a unui 
arbitru, animator al e- 
chilibrului între guvern 
și parlament. După pă
rerea sa. guvernul tre
buie să conducă politica 
tării, sarcina parlamen
tului fiind aceea de a 
legifera si a controla.

Pe plan extern, Poher 
este în favoarea continuă
rii politicii de coexisten
ță pașnică, destindere și a 
dialogului cu țările din 
Răsărit. El consideră că

„Franța își va găsi garan
ția independenței și secu
rității sale într-o alianță 
atlantică înnoită în care 
Europa unită va deveni 
un partener egal al Sta
telor Unite". Tot în do
meniul politicii externe, 
programul Iui Poher pre
vede ca Franța să ia

inacceptabilă". O atenție 
specială este acordată 
problemelor europene, 
preconizîndu-se o confe
rință la nivel înalt pentru 
discutarea viitorului Eu
ropei. Marea Britanie va 
putea fi acceptată în Co
munitatea Economică Eu
ropeană. dacă ea este gsta

Valul mișcărilor revendi
cative ia amploare în Ita
lia. Concomitent cu prelungirea gre
vei poștașilor, zece mii de salariați de 
la radioteleviziunea italiană au înce
tat lucrul. De asemenea, au declarat 
grevă funcționarii din serviciile secu
rității sociale, precum și cei de la ser
viciile de igienă din porturi, aeropor
turi și punctele de frontieră.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri âl R. P. Bul
garia, a primit marți delegația par
lamentară sovietică, condusă de Piotr 
Șelest, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care face o vizită în Bulgaria.

CORESPONDENȚA DIN PARIS. 
DE LA AL. GHEORGHIU

parte activă la viața 
marilor organisme inter
naționale și să participe 
la aplicarea hotărîrilor 
lor. In acest sens, repre
zentanții Franței ar urma 
să-și ocupe locul în Co
mitetul celor 18 state 
pentru dezarmare. în opi
nia președintelui interi
mar, Franța trebuie să 
contribuie la găsirea unei 
soluții echitabile în con
flictul dintre Israel și ță
rile arabe „într-un spirit 
conform prieteniilor sale 
tradiționale". El consideră 
că „hotărîrea de a impu
ne un embargou asupra 
livrărilor de armament 
către o singură țară este

să accepte regulamentele 
acesteia.

Tot marți, candidatul 
actualei majorități guver
namentale, Georges Pom
pidou, și-a început tur
neul său electoral, într-un 
șir de orașe — Nisa, Mar
silia, Montpelier și Tou
louse. în ce-1 privește pe 
Gaston Deffere, candida
tul socialist, el urmează să 
ia cuvîntul la Limoges și 
Clermont Ferand.

Marți seara, la Palatul 
Sporturilor din Paris a 
avut loc un mare miting 
electoral al candidatului 
Partidului Comunist Fran
cez, Jacques Duclos. Can

didatul comunist subli
niază în cursul campaniei 
sale electorale necesitatea 
de a asigura prezența unui 
candidat al stîngii în al 
doilea tur de scrutin. în 
situația în care forțele de 
stingă nu au reușit să cadă 
de acord asupra unei can
didaturi unice de la pri
mul tur de scrutin, pentru 
a păstra șansele stîngii în 
al doilea tur, forțele de
mocratice și progresiste 
trebuie să se unească în 
jurul candidatului comu
nist, singurul în măsură 
să obțină un număr sufi
cient de voturi pentru a 
se situa pe locul al doilea 
la consultarea de dumi
nică.

într-o declarație făcută 
presei privind • evoluția 
campaniei electorale, Wal
deck Rochet, secretarul 
general al P.C. Francez, 
a relevat că faptul princi
pal care reține atenția 
este progresul rapid și 
simțitor al candidatului 
comunist. în ultimele zile, 
a spus el, cota electorală 
a lui Jacques Duclos, res
pectiv influența sa în rîn- 
durile alegătorilor, a cres
cut considerabil. Nu pu
tem să ne resemnăm ca 
stingă să fie absentă de la 
cel de-al doilea tur de 
scrutin, a declarat secre
tarul general.

Negocierile americano- 
Spaniole, Priv'nd reînnoirea acordu
rilor referitoare la bazele militare ale 
Statelor Unite în Peninsula Iberică, au 
intrat într-o nouă fază. Potrivit agen
ției France Presse, reprezentanții spa
nioli la negocieri ar fi propus State
lor Unite prelungirea pur și simplu a 
acordului existent pînă în luna mai 
a anului viitor.

Piefro Nenni Ia Belgrad, 
în capitala Iugoslaviei au început con
vorbirile dintre secretarul de stat pen
tru afacerile externe, Mirko Tepavaț, 
și ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Pietro Nenni, care se află în vizită 
la Belgrad.

Guvernatorul stolului 
New York a pJecat marți în 
cea de-a doua parte a turneului său 
în America Latină, întreprins în cali
tate de reprezentant al președintelui 
Nixon. înaintea plecării, Rockefeller a 
avut o întrevedere la Casa Albă cu 
Nixon. El va vizita Columbia, Ecua
dor, Bolivia, Trinidad-Tobago și Ve
nezuela. Ieri, studenții universității din 
Maracaibo (Venezuela) au organizat un 
miting de protest împotriva vizitei lui 
Rockefeller în această țară.
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La poalele muntelui Fujy, în 
Ashigara, a avut loc luni cere
monia de deschidere a autostră
zii „Tomei", care leagă pe o dis
tanță de 346,7 kilometri orașele 

< Tokio și Nagoia. împreună cu 
) șoseaua dintre Nagoya și Kobe, 

„Tomei" -formează cea mai lun
gă autostradă a Japoniei, care 
Străbate regiunea centrală a in
sulei Honshu, unind cele mai 
mari orașe japoneze — Tokio, 
Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osa
ka și Kobe — de-a lungul coas
tei Pacificului în regiunea, de
numită „Tokaido Megalopolis". 
Costul total al autostrăzii, Țo- 
kio-Kobe se ridică la circa ,rei 
milioane de dolari pe kilometru, 
cel mai ridicat din întreaga 
lume, datorită numărului mare 
de tuneluri (în lungime totală 
de 8,7 kilometri) și poduri (în 
număr de aproape 300) a căror 
construire a fost necesară din 
cauza reliefului muntos foarte 
accidentat.

Pentru construirea autostrăzii 
au lucrat cite o zi fiecare al cin
cilea din cei o sută de milioane 
de locuitori ai Japoniei.

în afara importanței turistice 
excepționale, autostrada „To
mei" are o însemnătate eco
nomică deosebită deoarece stră
bate trei din cele mai mari 
regiuni industriale ale Japo
niei. Distanța dintre Tokio și 
Osaka, de 536 de kilometri, va fi 
parcursă acum în numai șase 
ore, față de 16 cite erau nece
sare pe drumurile obișnuite, dar 
foarte aglomerate ale vechiului 
Tokaido. Numai superexpresul 
„Hikkari" 
tantă, pe 
ore și un

I

I
I I

)

i
Tokio

străbate aceeași dis- 
aceeași rută, în trei 
sfert.

Florea ȚUIU

0 nouă uniuna 
sindicală americană

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Reuniți la Washington, peste 500 de 
delegați. reprezentînd Sindicatul 
unit al muncitorilor din industria 
de automobile si avioane (U.A.W.) 
si Sindicatul national al șoferilor 
de autocamioane, au hotărît consti
tuirea unei noi uniuni sindicale a- 
mericane. denumită ..Alianța pentru 
acțiuni sindicale" (A.L.A.). Noua u- 
niune devine, după Uniunea sindi
cală A.F.L.—C.I.O., a doua forță a 
mișcării sindicale din Statele Unite 
și numără peste 4 milioane da 
membri.

Luînd cuvîntul la deschiderea 
conferinței. Walter Reuther, pre
ședintele U.A.W.. a chemat guver
nul să pună capăt războiului din 
Vietnam, să acționeze pentru înce
tarea cursei înarmărilor. La rîndul 
său. vicepreședintele Sindicatului na
tional al șoferilor de autocamioane. 
Frank Simmons, a cerut guvernu
lui ..să acorde o atentie primordială 

' încetării războiului din Vietnam. 
Atît timp cit continuă războiul, toate 
problemele noastre interne si so
ciale rămîn nerezolvate".

Sindicatul mit al muncitorilor din 
industria de automobile si avioane 
s-a retras din A.F.L.—C.I.O. în maî 
anul trecut, apreciind ca nesatis
făcătoare activitatea acesteia.

Este pentru prima oară de la 
crearea A.F.L.—C.I.O.. în 1955^_£>4 
un număr atît de mare jj* 'munci
tori americani se «rTfanizează în 
afara acestei uniuni sindicale.
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