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O TEL UL
Acuitatea și implicațiile
unei probleme complexe
a economiei naționale

însuflețite de succesele obținute în cei patru ani ai cincinalului, colectivele unităților din industria metalurgică pășesc cu încredere si hotărîre la finalizarea realizării, în anul 1970, a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului. Anul trecut, nivelele prevăzute prin plan Ia produsele de bază ale siderurgiei au fost depășite cu circa 74 mii tone la fontă, 15 400 tone la oțel, 23 400 tone la laminate finite pline și cu aproape 5 mii tone la țevi din oțel. Producția globală a înregistrat un spor de circa 108 .milioane lei, iar beneficiile peste plan, rezultate din activitatea totală a ministerului nostru, au contribuit la creșterea acumulărilor statului cu aproximativ 65 milioane tei. Datorită acțiunilor organizatorice întreprinse — în special la Combinatul siderurgic din Hunedoara — productivitatea muncii a depășit nivelul., planificat cu 0,7 la sută. Rezultate bune s-au obținut și în privința dezvoltării bazei tehnice a siderurgiei, creșterii capacităților și nivelului tehnic al producției. în activitatea de investiții, planul s-a realizat integral, iar Ia lucrările de construcții-niontaj, în proporție de 106,2 la sută. Anumite obiective importante au fost puse în funcțiune înainte de termenul planificat. : al doilea furnal de 1700 mc de la Combinatul siderurgic din Galați (cu 45 zile) și oțelăria electrică de la Combinatul siderurgic din Hunedoara (cu circa 20 zile), ceea ce a contribuit la crearea unor condiții îmbunătățite pentru începerea activității în noul an.Rezultatele pozitive obținute tn anul 1969 și, îndeosebi, cele econo- mice-financiare puteau să fie și mai bune dacă la începutul anului nu s-ar fi înregistrat unele defecțiuni la Combinatul siderurgic din Galați, soldate cu pierderi de producție și, mai ales, dacă s-ar fi asigurat, pe întreg parcursul anului, o aprovizionare ritmică cu materii prime, în special cu cele din import.Dezvoltarea în ritm susținut a Industriei siderurgice va continua și în 1970, reflectînd consecvența politicii economice a partidului nostru de industrializare socialistă a țării Față de realizările anului trecut, sarcinile de plan ale siderurgiei pe anul 1970 cresc cu 22 la sută la producția de fontă, cu 19 Ia sută la cea de oțel și cu 19,3 la sută la cea de laminate. Producția de oțel va a- junge în noul an Ia 6.5 milioane tone, adică de 19 ori mai mult decît realiza România în 1938 și de 1.9 ori mai mult decît în 1965. Producția de oțel pe locuitor, unul din cei mai expresivi indicatori , ai potențialului economic al unei țări, se va ridica, astfel, la 325 kg, niVel comparabil cu al unor țări europene cu siderurgie dezvoltată, cum ar fi Italia, Franța

sau Polonia. Siderurgia va acoperi, din producția proprie și prin schimburi, circa 90 la sută din necesitățile de metal ale economiei. în sfirșit, creșterea volumului producției valorice cu peste 10 Ia sută, sporirea productivității muncii cu peste 7 la sută și reducerea cheltuielilor materiale de producție se vor concretiza în- • tr-un spor de beneficii planificat de aproape 500 milioane lei față de anul trecut.în ultimul ap al cincinalului care, ca amploare a sarcinilor producție, se situează, însă, pecui întîi — în siderurgie își așteaptă rezolvarea, așa cum s-a subliniat și la plenara Comitetului Central al P.C.R., din decembrie . 1969, cîte- va probleme de mare importanță. Este vorba, în primul rînd, de reducerea consumurilor specifice de materii prime și, în principal, a consumului de metal. Trebuie să recunoaștem că, deși în activitatea de producție a industriei.... metalurgice s-a înregistrat; an de an, o scădere a consumurilor specifice, există încă rezerve nevalorificate în toate compartimentele. Nu putem spune, bunăoară, că consumurile specifice au scăzut peste tot în corelație directă cu evoluția procesului continuu de modernizare a instalațiilor și utilajelor siderurgice. Este necesar, de a- ceea, să acționăm pe toate căile posibile, în toate sectoarele — furnale, oțelării, laminoare — pentru reducerea tuturor consumurilor specifice, acordînd o atenție deosebită perfecționării tehnologiilor de lucru și întăririi disciplinei tehnologice, fructificării experienței valoroase a unor colective de. muncitori, tehnicieni și ingineri, prin extinderea ei in compartimente similare din alte unități productive.în domeniu] folosirii raționale a metalului, în toate sectoarele de activitate ale economiei și cu deosebire în construcția de mașini și în construcții — unde sarcinile de reducere a consumurilor sînt de 8 și, respectiv, litățile asociate arilor, nea, mai bine valorificate în 1970. Este necesar ca producerea și utilizarea oțelurilor aliate în scopul economisirii metalului, prin micșorarea greutății utilajelor și a construcțiilor metalice, sau în scopul creșterii duratei de exploatare a acestora,. să. se . facă pe o scară din ce în ce mai

largă. Nu ne putem Împăca cu faptul că, deși în 1970 vom produce «u 25 la sută mai malt oțel aliat decît în 1969, ponderea oțelurilor aliate în totalul producției de oțel este încă scăzută, reprezentând doar 6 la sută. Largi posibilități de extindere a utilizării economicoase a metalului există și în privința laminatelor din o- țeluri slab aliate, a căror producție va fi în 1970 de peste 5 ori mai mare decît în 1965, aceasta în special datorită introducerii lor pe scară mai largă în construcții.Concomitent cu creșterea producției oțelurilor cu caracteristici mecanice superioare se impune diversificarea în continuare a acestora. Planul tehnic pe 1970 prevede, de altfel, asimilarea a 14 mărci noi, necesare în fabricația locomotivelor Diesel hidraulice, a cazanelor cu aburi de mare capacitate, autoturismelor, utilajelor chimice și altor produse. Este prevăzută, de , asemenea. creșterea cantităților și lărgirea sortimentului de produse siderurgice cu prelucrare avansată : sîrmă trefilată, bare trase, profile cu pereți subțiri, al căror volum va fi In 1970 de peste 2.4 ori mai mare decît în 1965.în legătură cu cele de măi sus. trebuie subliniat ca dezvoltarea și diversificarea produselor cu caracteristici superioare, precum și îmbună-
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ne, după cum se știe, imense 
rezerve de sare de o puritate 

■rar întîlnită și calcar — materii 
prime de bază pentru Uzina de 
produse sodice din Ocna Mu
reș, pe care' o prezentăm, 
parțial, în imagine. Capacită
țile productive ale uzinei, echi
pamentul tehnologic de care 
dispune, înalta calificare a per- 
șrțfiăl^luj,, țsreeazp ..poijțjifiije.. 
transformării y acestor materii 
prime într-o gamă variată de 
produse sodice, înșumînd peste

20. de sortimente cu multiple 
întrebuințări. Produsele sodice 
obținute aici sînt livrate pieței 
— interne și externe — și sînt 
folosite în diferite ramuri ale 
industriei. întreaga uzină este 
angrenată într-o puternică ac
tivitate creatoare pentru spo
rirea producției de calitate su
perioară, scăderea prețului de 

• cost-și obținerea unor bdnefiqii 
cit mai mari.

Urcat la postul de 
comandă al noului ex
cavator P. 401, Nicolae 
Rădulescu acționează 
manetele urmărind în
cordat reacțiile mași
nii. Aceasta răspunde 
insă prompt, execu
tând mișcările coman
date cu eleganța unui 
animal dresat: rotire 
la dreapta, la stingă; 
mers inainte și. înapoi; 
săgeata se ridică și se 
coboară; cupa se în
chide și se deschide.

Parcă asistăm la de
monstrația unui vestit 
„gaucho" imblinzin- 
du-și bidiviul intr-un 
„rodeo"... Numai că bi
diviul e un angrenaj 
mecanic din metal 
strălucitor.

Competența ingine
rilor, tehnicienilor și 
muncitorilor uzinei 
brăilene constructoare 
de mașini „Progresul" 
a contribuit din plin la 
realizarea acestei com
plexe „uzine pe roți"
— excavatorul P. 401 — 
ale cărei performanțe 
le punea în evidență, 
in demonstrația expe
rimentală la care asis
tam. manipulatorul 
Rădulescu, „probarul" 
uzinei.

— Putem spune, fără 
teamă de exagerare, 
că noile noastre... o- 
drasle tehnice stau cu 
cinste alături de cele 
mai bune excavatoare 
produse astăzi pe ma
pamond — ne spune 
cu mândrie tovarășul Cornel Țarălungă, in- 
giner-șef de concepție 
al uzinelor „Progre
sul".

Intr-adevăr, cele trei 
tipuri de excavatoare
— două pe pneuri și 
unul pe șenile, din care 
la sfirșitul anului tre
cut s-a construit, deja 
„seria zero" — repre
zintă ultima expresie 
a gîndirii tehnice în 
realizarea acestor com
plicate utilaje.

Inginerul Virgil Con- stantinescu, șeful ser
viciului constructor-șef, 
îmi prezintă pe larg 
însușirile de bază — 
însușiri ce contribuie 
să-l facă competitiv pe 
piața tnondială —, ale acestui produs cu mul-

tipie întrebuințări: în 
industria construcțiilor 
și in construcțiile ru
tiere, în agricultură și 
la operațiunile de în- 
eărcări-descărcări.

Toate mișcările de 
lucru, inclusiv deplasa
rea, sînt realizate cu 
transmisii hidraulice. 
Numeroasele tipuri de 
echipament de schimb 
cu care sînt dotate noi
le excavatoare permit 
să se realizeze peste 100 
de variante de mon
taj. Noile utilaje au o 
mare mobilitate (20 km 
pe oră viteză de depla
sare) șl o perfectă nu-mi 

erudit 
de in
cit tot
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de 15 la sută — posibi- multiple ale siderurgiei, cu cele ale benefici- trebuie să fie, de aseme-

Reportaj de 

Petre PINTILIE

putere și productivita
te, dîndu-i-se o acțio
nare mecanică prin ca
bluri, dar rămânea mai 
departe o construcție 
greoaie, sudată, cu un 
consum mare de me
tal. Ultima fază în e- 
voluția acestui utilaj e 
marcată de introduce
rea transmisiei hidrau
lice, la început aplica
tă doar pentru echi
pamentul de lucru, iar 
apoi și pentru restul 
mișcărilor — rotirea 
platformei și deplasa
rea. E ceea ce fabri
căm și noi azi.

Dar ceea ce 
dezvăluie acest 
al tehnicii, atît 
tini familiarizat
ce e legat de „biogra
fia" domeniului său de 
activitate, este lupta de 
intensități șl încordări 
epice dusă de con
structorii brăileni pen
tru. a reface pe cont 
propriu istoria excava
torului. Excavatorul 
românesc are și el 
de acum o „biogra
fie" demnă de toată a- 
tenția, deși se desfă
șoară nu pe parcursul 
a șapte decenii, ci doar 
în răstimp de 16 ani...

Intr-adevăr, sînt nu
mai 16 ani de cînd în 
vechea fabrică din car
tierul Brăilița (ce se 
metamorfoza spectacu
los într-o modernă în
treprindere socialistă) 
au apărut primele ex
cavatoare fabricate pe 
teritoriul patriei noas
tre.

— Excavatorul ps 
șenile cu 0,5 mc capa
citatea cupei — ne 
spune ing. I. Arion, 
unul dintre cei mai 
vechi prolectanți ai u- 
zinei — era un utilaj 
greoi (dotat totuși cu 
echipament divers : 
cupă dreaptă, inversă, 
macara, draglină și 
greifer), cu comenzi 
mecanice și cu viteza 
de 3,6 km pe oră. Se 
caracteriza printr-un 
mare consum de me
tal, indicele de greu
tate fiind de. 42 tone 
pe mc capacitate cupă.

maniabilitațe. Postul 
de comandă, con
struit pe temeiul unor 
studii minuțioase, are 
in vedere asigurarea 
unor astfel de condiții 
de muncă pentru 
manipulator care să-i 
permită mânuirea les
nicioasă a mașinii și, 
în consecință, maxi
mum de productivita
te a muncii. In sfirșit, 
în timp ce productivi
tatea utilajului crește 
cu 30 la sută, indicele 
lui de greutate scade 
cu 9 tone pe metrul 
cub capacitate cu
pă, ceea ce con
stituie un nou succes al constructorilor brăi- Ieni pe linia economisirii metalului.

— De peste 70 de ani, 
de cînd a apărut in u- 
niversul atît de dina
mic al mașinilor, 
excavatorul a cunos
cut o continuă perfec
ționare — ne spune in 
continuare interlocuto
rul. La început era un 
utilaj greoi, făcut din 
plăci turnate și nitui
te, care era acționat de 
o mașină cu aburi șl 
se deplasa rectilinia pe 
șine de cale ferată. 
Următorul pas s-a fă-cut in: direcția.. Imbu- (Continuare 
nătățirll indicelui de în pag. a VII-a)

® „Cartea de aur" a unei pasiuni ® Naufragii 
între patru pereți © Cînd hoțul strigă: „Prin
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Ecoul materializat 
al angajamentelor 

cercetării științifice 
■ La un an de Ia o valoroasă inițiativă

Ce au făcut bucătarii
o

Calificative mediocre în preajma
într-un catalog al fruntașilor

circulara ministerului

pur- re-

Ora mesei...Am vizitat la această oră nenumărate localuri cu profile diferite : restaurantele „Cișmigiu", „Dîmbovița" și „Cina", „Bufetul Sadului" și pensiunea „Grădinița" din Capitală, ----taurantul „Berbec" și hanaua" din Ploiești, tenia" și „Minerva" din iova ș.a.m.d. Ce ne-a tat din nou pașii înțeaua de alimentație publică ? Am vrut să ne convingem, la fața locului, dacă acțiunea de diversificare a rețelei și implicit a preparatelor culinare, pornită de către forurile comerciale, să recunoaștem, aplomb; în urmă cu 2—3 ani, a dat roade continuă pe o scară ce în ce mai largă.Rezultatul raidului ? celeași constatări ca și în trecut. Cu mici excepții — meniuri șablon ! Peste tot ciorbe și borșuri (în general făcute din carne), tocane și alte feluri bazate tn special pe carne tocată.

cu destul vreo Și dinA-

diferent de firma localului, de sezon, de oraș etc. alte... tocaturi!Firește, nimeni n-are nimic cu prezența în restaurante a respectivelor cunoscute preparate. Alta este întrebarea : de ce, în pofida tuturor criticilor, ■ meniurile în localuri se men-

tată, pe care în clipa cînd ai privit-o să-ți dai seama de marea varietate de preparate ce le oferă alimentația publică.Dar... intri într-un restaurant. oarecare. Ceri, Să zicem, o tocană de legume.— Tocană de... legume ? Chelnerul se miră de

meniuri atît de sărăcăcioase ?— De ce ? — l-am întrebat pe tovarășul Victor Marinescu, directorul comercial al celui mai mare . trust de alimentație publică din țară.— Structura .sortimentelor, într-un local, reflectă
RAID-ANCHETĂ ÎN UNITĂȚILE
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

țin sărăcăcioase, sint de ani și ani în șir întocmite după același cunoscut șablon ?Dacă, să zicem, te afli în postura unui cetățean care dorește să consume o supă, o salată de crudități, o tocană românească, alte feluri ușoare și mai accesibile ca preț, nu-ți poți satisface dorința I Trebuie area, atît ii în alte i restau- 1 — care torului o ine asor-

borș de fasole tine ?Ne jigniți ! Fa- localul nostru ?
parcă ar fi văzut un individ înghițind săbii.— De unde, frate, tocană de legume dacă „casa nu ține".— Dar uscată —- Vai 1 sole înSîntem local de centru.— Dar ce aveți atunci ?— Păi avem...Și-ți arată o „listă subțire" cu trei ciorbe.Prin urmare : de ce restaurantele noastre oferă

întru totul concepția culinară a bucătarului, și a șefului de unitate. Este a- devărat, de ani și ani de zile ei s-au cam obișnuit să prepare aceleași mîncăruri, să alcătuiască meniuri sărace. Se simte, și noi vedem bine, absența unei mai mari varietăți, e nevoie de readucerea in consumul public și a unor mîncăruri — unele tradiționale, ca supe, ciorbe, tocane, ghiveciuri din legume — care au dispărut aproape cu totul din consum. Ce-am făcut

noi pentru a înlătura blonul culinar ? Chiar cent am organizat o expoziție demonstrativă la restaurantul „Universității", unde s-au pregătit peste 80 de preparate realizate din legume, paste făinoase și fructe. Am invitat la a- ceastă expoziție toți directorii de I.A.P.L.-uri și o parte din bucătarii și șefii unităților noastre pentru a vedea cu ochii lor ce posibilități și resurse nefolosite au la dispoziție. (în paranteză fie spus, am vizitat respectivul restaurant la cîteva zile după ce „demonstrase" în fața întregii /suflări" a alimentației publice cîte delicatese se pot prepara și am constatat — să vezi și să nu crezi ! — că din cele 80 de „varietăți noi" pe lista de meniu figurau doar... două-trei. Demonstrația a fost, deci, un fason, un simplu de paie !...).Nu ne-am oprit aici dică la expoziție — n.continuă interlocutorul nostru. Am dat o circulară

șa- re-

foc(a- n.),
Gheorghe GRAURE 
Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Planul pe anul 1970 prevede darea in folosință a peste 3 009 săli de clasă — cu 1 270 săli mai mult decit s-a prevăzut in cincinal — asigurîndu-se spațiul necesar pentru generalizarea învâțămin- tului de 10 ani și cuprinderea în școli a copiilor în vîrstă de 6 ani.Cele 3 000 săli noi de clasă planificate echivalează cu o îmbogățire sensibilă a rețelei școlare. în acest sens, ultimul an al cincinalului va aduce cu sine, printre altele, inaugurarea unui nou local cu 16 săli de clasă, 1 500 mp ateliere, internate totalizînd 600 de locuri și o cantină pentru 900 de elevi, toate aparținînd Liceului industrial pentru construcții de mașini din Iași. Anul 1970 va consemna, de asemenea, construirea unor spații a- proape identice pentru Liceul industrial cu profil minier de la Baia Mare, a altora destinate Liceului industrial energetic de la Sibiu, liceelor industriale de chimie de la Turda și Brăila. Peisajul craiovean va fi îmbogățit, în acest ân, cu un nou local — 16 săli de clasă și internate cuprinzînd 600 de locuri — pentru Liceul de construcții industriale, iar Clujul va avea o nouă școală profesională (16 săli de clasă) cu profil de industrie alimentară.. Numeroase alte spații noi, cuprinzînd săli de clasă, laboratoare și ateliere, cămine și cantine, pentru școlile profesionale

și liceele de specialitate vor fiidate în folosință la Arad. Tg. Jiu, Pitești, Bacău, Gheorghieni, Rm. Vîlcea, Focșani, Constanța și în alte localități, ce aparțin unor județe puternic industrializate sau aflate în curs, de rapidă industrializare, care un număr crescînd de cadre te.Dar să nu uităm și o altă , pare trecută la loc de cinste pe agenda '70 a constructorilor : extinderea spațiului necesar școlarizării generale a viitoarelor generații. In acest sens, anul 1970 echivalează pentru multe dintre cadrele didactice, pentru elevii și părinții acestora din județele Dolj, Harghita, Gorj. Hunedoara, Prahova, Vaslui, Sibiu. Suceava și din alte arii geometrice, care au înregistrat în anii din urmă o creștere substanțială a populației, cu apariția unor localuri suplimentare necesare pentru generalizarea, în anii imediat următori, a învăță- mîntulul de 10 ani. Ca să nu mai vorbim de intenția lăudabilă, cea mai de pe urmă, a edililor conferi fiecărui nou obiectiv o notă de distincție estetică.Dar pentru ca toate aceste ții să prindă viață tn c
Mihai IORDANESCU

campaniei
reclamă calificapreocu-

și nu de a-i ,colarInten- condi title
(Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria 

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare

~ ..........Populare Bulgariaa Republicii SOFIA cale ferată pe linia Sofia — Vidin, în Partidului Comunist Român, al Con-Tn legătură cu catastrofa de numele Comitetului Central al siliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și al nostru, personal, vă adresăm dumneavoastră și familiilor îndoliate, profunda noastră compasiune și sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

electorale
CORESPONDENȚA din viena 

DE LA PETRE STANCESCU

Sărbătorile de sfirșit de an au întrerupt, pentru o scurtă perioadă, pregătirile din Austria pentru campania electorală. înaintea acestui intermezzo, instanțele superioare ale partidelor populist și socialist au aprobat programele, in vederea alegerilor generale prevăzute pentru 1 martie 1970. (Partidul liberal, al treilea partid -eptezentat ir. parlament, își va face cunoscută platforma electorală ibte Ia 16 ianuarie).Ce poziții dețin In prezent cele trei partide ? Prin ce'e 85 de mandate, Partidul populist dispune în parlament de majoritatea absolută ; pe locul al dotlea se plasează Partidul socialist. cu ;4 ie deputați, urmat, la. mare iiferență. de Partidul libera1 cu 6 mandate.Partidul populist Încheie experimentul primei guvernări monocolore în perioada postbelică, după ee la putere s-au aflat fără întrerupere cabinete formate prin colaborarea dintre populiști și socialiști. Liderii populiști. susțin că bilanțul celor patru ani este pozitiv, avîndu-se in vedere situația economică favorabilă și stabilitatea monedei, precum și faptul că pe plan extern Austria s-a manifestat activ într-o serie de probleme de actualitate. Pe acest temei, se cere alegătorilor reînnoirea mandatului pentru continuarea guvernării populiste. Președintele oartidukii, Josef Klauș, este propus din nou candidat pentru postul de cancelar federal.Partidul socialist; concurenhii principal sl Partidului popuiisț. nu s-a resemnat In a >c'ip? băncile opoziției. Un șir ’ntreg de srograme, elaborate in ultima ’'reme, demonstrează strădaniile londucerti »le de a depăși această 'ază ?i de a o socoti an accident in Istoria postbelică a partidului. Prin programele prezen-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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DIVERS arhitecturii județene
Vv

Altruism
de cămătartine de domeniul tre- Un cetățean din comu-Fapta cutului. na Vișeul de Sus (Maramureș), pe nume Vasile Coman, împrumuta bani vecinilor și cunoștințelor. Gestul nu era dezinteresat, așa cum s-ar putea crede. Dimpotrivă, altruismul lui Vasile Coman avea o „cotă“ foarte ridicată. Adică, o dobîndă de 5 la sută pe săptămînă. Altfel' spus, percepea dobîndă la dobîndă. Jecmăneală în toată regula. Lua șapte piei de pe omul intrat la necaz. Acum i-a venit și lui rîn- dul. Se întreprind cercetări pentru trimiterea cămătarului în fața instanței. Nu- i se va face nici un rabat. Nici el nu făcea altora. Chit pe chit.
Spirit... 
comercial

Comuna Răzvadul de Jos (ju
dețul Dîmbovița). Dacă un lo
cuitor vrea să-și cumpere un ac 
sau o papiotă cu ață, trebuie să 
meargă pînă la Tîrgoviște. Dis
tanța — 10 km. Costul autobu
zului — 5 lei. Vă înșelați dacă 
socotiți că in comuna respectivă 
nu sint magazine. Sînt. Două. 
Dar unul este închis de peste 
cinci luni, celălalt de două luni. 
In rafturile magazinelor cu pri
cina zac mărfuri în valoare de 
multe sute de mii de lei. Pri
mul magazin avea planificat să 
desfacă, în perioada la care ne 
referim, mărfuri în valoare de 
400 000 de lei. Motivul acestei 
stări de lucruri este... ancheta 
penală in care sînt implicați 
gestionarii celor două magazine. 
Cit privește lipsa de spirit co
mercial a mai marilor comerțu
lui din municipiul Tîrgoviște, 
n-o mai comentăm. Este, dar s-a 
isprăvit !

Lanțul 
slăbiciunilorMai sînt și oameni „buni La suflet" care, temîndu-se „să nu facă rău" cuiva, tolerează abateri dintre cele mai grave. Vrînd-nevrînd, slăbiciunea lor de moment (sau de durată) se transformă, ca și în cazul pe care vi-1 relatăm, într-un climat ..favorabil necinstei. Despre ce este i vorba ? Profitînd de ușurință jcu care responsabila de ghișete ■de la oficiul1 P.T.T.R. Cîmpina (Mioara Jugureanu Popescu) i-a încredințat mandatele, oficianta Aurelia Micle a sustras o însemnată sumă. Descoperindu-se falsul, au început cercetările. Văzîndu-se dată în vileag, oficianta a apelat la sprijinul unei colege de serviciu, Maria Caza- cu. Deși știa ce scop are împrumutul, aceasta n-a ezitat să i-1 acorde — de unde ? — din ges- ■ tiunea ghișetului său. Verificîn- du-i-se seara și gestiunea ei, s-a găsit lipsa. Ei bine, în loc să comunice organelor de cercetare cele constatate. Mioara Costache (care efectuase verificarea) a preferat și ea să închidă ochii, sfătuind-o ca a doua zi să pună la loc suma. Pînă la urmă, organele de cercetare au descoperit și acest fals. Ce a urmat 7 - Ambele oficiante au fost trimise în judecată pentru delapidare și fals, iar cele două responsabile au fost sancționate pentru favorizarea infracțiunii. Le-a împăcat pe toate.

în ultimii ani, ziarul nostru a revenit în repetate rînduri asupra u- nei teme pe care o socotim de o deosebită importanță : cuprinderea în structuri organizatorice corespunzătoare a activității de sistematizare și arhitectură la nivel județean. O recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri a adus, în această privință, un cîștig considerabil, concretizat în faptul că activitatea amintită dobîndeș- te acum prezența unei direcții da sine stătătoare a consiliului popular județean, direcția de sistematizare, arhitectură și control (pe scurt, D.S.A.C.), condusă de arhitectul-șef al județului. Am solicitat opinia prof, arh. Nicolae Bădescu, vicepreședinte al C.S.E.A.L., în legătură cu semnificația acestei măsuri.— înființarea noilor direcții, ne-a spus dinsui, reprezintă un pas important, în acord cu atribuțiile sporite pe care legea de organizare și funcționare le acordă consiliilor populare în domeniul atît de însemnat al arhitecturii, al sistematizării localităților și teritoriului. învestit importante răspunderi, susținut în activitatea sa de serviciile specialitate ale D.S.A.C., arhitectul- șef al județului deține astăzi posibilitatea practică de a-și exercita, ca specialist, misiunea de realizator pe plan local al politicii partidului și statului nostru în sectorul arhitecturii, de exponent competent și autoritar al celor mai largi interese cetățenești în procesul complex al construcției urbane și rurale. Subliniind efectul pozitiv al actualei formule, cîștigul remarcabil pe care îl realizează în raport cu situația anterioară, aș dori să menționez că, după părerea noastră, atît concepția de organizare a D.S.A.C., cît și statutul arhitectului- șef mai pot fi încă îmbunătățite. Astfel, atribuțiile de control în construcții ar trebui să se extindă și a- supra obiectivelor de importanță republicană realizate pe teritoriul județului, și nu numai asupra investițiilor locale, știut fiind dintîi au o influență mai profundă asupra rașelor și comunelor, lui de înfăptuire a prevederilor schițelor și proiectelor de sistematizare. Consider, de asemenea, absolut necesar ca direcțiile de sistematizare, arhitectură și control să fie incluse printre direcțiile județene cu dublă subordonare — atît față de consiliul popular, cit și față de organul central de de față tehnică unitară a activității D.S.A.C. din întreaga țară este cel puțin atît de utilă ca și a direcțiilor sanitare sau a celor comerciale : o decizie eronată în sistematizare sau arhitectură are urmări mult mai supărătoare și, cum orice lucru construit durează, greșelile sint practic ireparabile.— Vorbind despre cîștigul realizat In noua formulă organizatorică, v-ați referit desigur la unul potențial, care se materializează numai în măsura asigurării cadrelor coreșpun- -> zătoare unei funcționări normale a D.S.A.C. Premisa fundamentală a viabilității noilor direcții este tocmai atragerea, în asemenea munci de mare răspundere, a unor specialiști competenți, cu înaltă calificare și o experiență tndelungată. După cum sîntem informați, tocmai la acest, capitol decisiv, acțiunea se dovedește a fi încă deficitară. în numeroase județe, schemele noilor direcții sînt departe de a putea fi completate, lipsa cea mai acută resimțindu-se în privința cadrelor cu calificare superioară. Multe posturi sînt ocupate, prin derogări, de persoane . cu studii necorespunzătoare. înființarea D.S.A.C. a subliniat, o dată în plus, disproporțiile existente în repartizarea în teritoriu a inginerilor și arhitecților. La o recentă deplasare în județul Alba am constatat că nu exista aici decît un singur arhitect, și acela stagiar, iar pentru ocuparea postului de arhitect-șef se purtau tratative' în județe învecinate, spre a fi găsit un profesionist cu experiență. La Suceava, singurul arhitect era directorul D.S.A.C., iar trei posturi de șefi de serviciu erau va-

Convorbire cu prof. arh.
Nicolae BĂDESCU 

vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 

Locală

cude

că tocmai cele mai amplă și dezvoltării o- asupra modu-

specialitate, în cazul C.S.E.A.L. îndrumarea

cânte. La Cluj am întîlnit o situație asemănătoare : erau libere patru posturi de inginer. Dacă așa stau lucrurile în Cluj — puternic centru universitar și al doilea oraș ca mărime al țării — unde funcționează cîteva unități de proiectare, o facultate de construcții și o filială a Uniunii Arhitecților cu peste 40 de membri, este ușor de imaginat ce se petrece în județe ca Mehedinți, Bistrița-Năsăud sau Tulcea, în cele 18 județe unde Uniunea Arhitecților nu are filiale și nici măcar cercuri simple, în acele județe unde nu există nici un arhitect. Asupra unor asemenea neajunsuri s-a pus, de altfel, un accent deosebit și în cuvîn- tarea secretarului general al partidului la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut. Am dori să expuneți căile posibile pentru remedierea lor, pentru asigurarea cadre-

tinerilor să se înscrie în această acțiune.în sfîrșit, are o mare importanță, pentru reușita acțiunii, modul cum primesc organele locale pe cei sosiți în județe, solicitudinea cu care le rezolvă problemele, înțelegerea manifestată față de greutățile cu care sînt confruntați. Consider că în acțiunea de repartizare mai judicioasă a specialiștilor în teritoriu ar trebui trenată și Uniunea Arhitecților.— Aminteați mai înainte de o litică de perspectivă.— O dată cerințele de primă
an-po-
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— u aatâ cerințele de primă ur- gență soluționate, va trebui să ne concentrăm întreaga atenție asupra rezolvării în cîțiva ani a necesarului de arhitecți pentru toate județele, în limite mai largi. Lucrul nu pare de loc imposibil ci, dimpotrivă, cu o „recoltă" anuală de 200 de absolvenți, într-un singur cincinal, se pot repartiza fiecărui județ cîte 25 de arhitecți. Cred însă că va trebui să schimbăm radical sistemul de repartizare. Este absolut nefiresc ca, din uitima promoție chiar, 80 de absolvenți să rămînă în București, și încă cei mai buni. Cu sistemul actual, posibilitatea de a alege un post în Capitală este oferită, ca un premiu, celor care obțin mediile cele mai mari, ceea ce nu face decît să oficializeze al metropolei, ar fi tocmai

o în cadrul Combinatului petrochimic Pitești s-a construit, de a- proape'doi ani, un dispensar, avînd cabinete de boli interne, oftalmologie, chirurgie, medicina muncii, radiologie, stomatologie ș.a. Pentru dotarea acestui dispensar cu cele necesare desfășurării activității în condiții optime s-au cheltuit mulți bani. Aparatură s-a adus, dar nu este folosită. Aparatele, instrumentarul pentru stomatologie, trusele de laborator etc. stau aruncate, claie peste grămadă, prin încăperi. Alte aparate au fost împrumutate diferitelor u- nități. In prezent în cadrul dispensarului nu funcționează decît serviciul de chirurgie, într-o cameră improvizată. Prin urmare, spațiu și aparatură există, dar medicii nu-și pot desfășura activitatea din... lipsă de spațiu, de cabinete amenajate ca lumea. Ce se mai așteaptă oare ? Și ce gînduri are direcția sanitară județeană în legătură cu acest dispensar a cărui activitate se lasă așteptată de atîta vreme de către mii de salariați ?

brie 1969, a dispus reintegrarea mea în funcția avută și plata drepturilor legale ce mi se cuveneau. întreprinderea însă refuză să respecte această hotărîre judecătorească, propunîndu-mi un tîrg : mă va reîncadra în muncă numai dacă renunț la despăgubirile pe care trebuie să mi le plătească. Nu constituie oare aceasta o ilegalitate, o încălcare a drepturilor mele, de către conducerea întreprinderii ?
Mihai COSTESCU 
Constanța

DE COMPARTIMENTEALE ARHITECTURIIROMÂNEȘTI
■SBKnKBi^nMonnaBmsBDnMBSoasEBSBlor necesare bunei funcționări a direcțiilor județene de sistematizare, arhitectură și control.— Este vorba, într-adevăr, de o situație care ne preocupă în mod deosebit. Considerăm că, pentru justa ei soluționare, este necesar să. se contureze o rezolvare imediată a nevoilor stringente și, în paralel, o politică de perspectivă a calificării și repartizării cadrelor în teritoriu. Pentru moment, socotim obligatorie asigurarea a minimum doi arhitecți în cadrul D.S.A.C., în fiecare județ — arhitectul-șef și șeful serviciului de sistematizare și arhitectură — și a arhitectului-șef pentru municipii, adică completarea posturilor-cheie, de care- depinde reușita întregii acțiuni. Interesul deosebit pe care îl prezintă sub raport profesional aceste posturi, perspectivele deosebite de activitate pe care ele le deschid, răspunderea muncii efectuate sînt tot atîtea atracții, tot atîtea stimulente morale pentru ocuparea lor. In fapt, acești oameni dețin pîrghiile sistematizării urbane și teritoriale, de ei .va depinde în bună măsură înfățișarea viitoare și dezvoltarea armonioasă a orașelor și satelor noastre.' De altfel; mulți au înțeles chemarea profesiunii lor pentru fiecare localitate a țării, fie ea oricît de îndepărtată și nu cred că și-au regretat vreodată alegerea. Aș aminti numai exemplul arhitectului Nicolae Po- rumbescu care, cu cîțiva ani mai înainte — urmat de alți colegi mai tineri — s-a stabilit la Suceava. Acest fapt a impulsionat activitatea institutului local de proiectare, dar i-a prilejuit și lui o strălucită afirmare pe plan profesional ; Casa de cultură pe care a construit-o aici este elogios apreciată.La ora actuală, noi susținută acțiune de 'rîndul unor specialiști centrale pentru a-i se îndrepte spre unde nevoia lor resimțită. Cred însă ... ... .de ordin moral și profesional, persuasiunii ar fi bine să le adăugăm și o reglementare mai judicioasă a aspectelor concret-materiale. Astfel, condițiile de vechime din nomenclatorul de funcțiuni al D.S.A.C. ar trebui poate suprimate pentru moment, pentru a

desfășurăm o convingere in din institutele determina să județe, acoloeste mai acut că atracțiilor

Ion ONICEL
Pitești

un fel de „miraj" Pionieratul, dimpotrivă, mai misiunea celor buni. Criteriile de repartizare și sistemul de opțiune trebuie așezate pe baze noi și nu ar fi lipsită de interes experimentarea unor contracte cu consiliile populare județene.în al doilea rînd, va fi necesar să se constituie școlile de conductori-ar- hitecți. a căror înființare a fost de mult hotărîtă și întîrzie să fie pusă în aplicare. O rețea de școli, cu durata de 3 ani. care să funcționeze pe lingă institutele politehnice din țară și, în București, în legătură cu Institutul de, arhitectură, ar avea darul să răspundă destul de repede solicitărilor de cadre tehnice cu pregătire medie. Desfășurîndu-și activitatea în mai multe orașe ale țării, ele ar soluționa corespunzător și repartizarea în teritoriu a absolvenților. După un stagiu practic de 2-3 ani, conduc- torii-arhitecți ar putea . completa prin concurs un număr de locuri — poate chiar jumătate din total — rezervate lor începînd cu anul trei sau patru al facultății de arhitectură, urmînd ca, după ridicarea pe această cale a calificării, să revină în instituțiile de unde au plecat. Experiența înființării actuălelor institute de proiectare județene a dovedit că, după depășirea dificultăților inerente oricărui început, colectivele despecialiști s-au consolidat și au început să exercite o adevărată atracție pentru numeroși tineri, care și-au găsit aici drumul afirmării profesionale. Am convingerea că viitorul nu va dezminți această experiență, că arhi'tecții, inginerii și tehnibiehii vor răspunde cu pasiune îndemnului de a se îndrepta spre acele locuri unde ; prezența lor este de neînlocuit.
Convorbire realizată de 
Arh. Gh. SĂSARMAN

• Observațiile făcute, într-o scrisoare adresată redacției, de profesorul Ion Buzea din Măcin, referitoare la dezvoltarea turismului în unele județe, sînt — din cîte ne asigură Comitetul de stat pentru ' economia și administrația locală — judicioase. în urma unor verificări pe teren efectuate de către comitetele executive ale consiliilor populare ale județelor Alba. Bihor, Brașov, Gorj, Maramureș, Sibiu și Vîlcea — în raza și administrarea cărora se găsesc o seamă de obiective turistice vizate în sesizare — s-au luat o serie de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate. Printre altele, Consiliul popular al județului Maramureș a prevăzut în proiectul de buget pe a- nul 1970 executarea de marcaje turistice în munții Gutin și Rodnei. Lucrări de marcare a traseelor turistice s-au executat sau sînt în curs de executare și în județele Bihor și Sibiu. Pe de altă parte, sesizarea a permis luarea unor măsuri de sancționare a unor abateri săvîrșite de personalul unor cabane turistice din județele Gorj, Alba ș.a. și prelucrarea nierii a aspecteloh

o Cîteva probleme importante din domeniul edilitar-gospodăresc relevate în două scrisori primite de la Ion Negoiescu din Baia de Arieș și David Florea din Cisnădie au făcut obiectul unor analize aprofundate, urmate de măsuri. în centrele muncitorești respective. La Baia de Arieș, după cum aflăm din răspunsul primit din partea Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Alba, s-a rezolvat problema racordării noilor blocuri de locuințe la rețeaua electrică ; căldura necesară acestora va fi furnizată de centrala termică a întreprinderii miniere, iar pentru alimentarea cu apă potabilă, în cursul anului viitor, se va dubla conducta de aducțiune între Hărmăneasa și rezervoarele de captare, urmînd ca, paralel, să înceapă lucrările necesare pentru amenajarea unei noi surse de apă potabilă în Valea Ciorii, Consiliul popular al orașului Cisnădie ne informează că, pentru asigurarea căldurii necesare în toate apartamentele noilor blocuri din cartierul Măgurii, a fost instalat încă un cazan la centrala termică, ridicîndu-se totodată nivelul vaselor de expansiune în așa fel în- cît apa caldă să poată urca și la e- tajele superioare. Pentru înlăturarea deficiențelor legate de alimentarea cu apă a orașului, a fost montat încă un rezervor, cu o capacitate de 5 000 mc, la stația de apă, înlocuindu-se în același timp conductele de la rezervor cu altele mai mari, care fac posibilă eliminarea pierderilor mari de presiune prin strangulare.

produs natural să ajungă și în magazine. Dar, spre stupefacția noastră, am aflat că sticlele sosite în noiembrie vor fi distribuite abia... In primăvara acestui an. Responsabilul unității „Alimentara" die. piața Kogălniceanu a solicitat depozitului să trimită acest produs, dar i s-a trimis cu totul altceva. Xn această situație, am dat un telefon la depozit (cel din Uranus — Vama Poștei) pentru a ruga să trimită sortimentul de care avem nevoie noi, cetățenii. De acolo, însă, mi s-a răspuns răspicat : „Nu livrăm apă minerală pentru cetățeni !“. Șl mi s-a închis telefonul. Dar pentru cine livrați oare produse, stimați lucrători de la I.C.R.A. ?
Prof. Ana CIUCA
str. Cîntârii 17, sectorul 6 București• In sectorul de exploatarea lemnului „Brătioara" din satul Cîn- dești-Argeș a început, nu de mult, construirea unei cabane pentru muncitori. Dar, deși construcția este amplasată în mijlocul unei păduri în plină exploatare, materialul lemnos necesar acestei construcții a fost adus, cu mașinile din... depozitul U.E.I.L. Stîlpeni, adică de la circa 40 de kilometri distanță. Să nu se creadă cumva că era lemn uscat. Nu. Crud. Tăiat cu puțin timp înainte din aceeași pădure unde se construiește acum cabana ! Sătenii, văzînd toate acestea, se întrebau, mirați : „Ce, naiba, fac ăștia ? Duc înapoi lemnele în pădure? Te pomenești că pînă la urmă or să pună din nou copacii în picioare. Mai știi?" Treabă demnă numai de Tîndală 1

Ion DOBRESCU
Cîmpulung-Argeș

La patinoar
în vacanța de iarnă a elevilor, 

patinoarul Floreasca din Capi
tală cunoaște o animație deose
bită. Infuzia de tinerețe și bună 
dispoziție, care te intîmpină încă 
de la intrare, este însă umbrită 
de cîteva carențe neplăcute. A- 
mintim înghesuiala insuportabilă 
de la garderobe, slaba aprovizio
nare a bufetului, mormanele de 
zăpadă care blochează spațiile 
de acces și — ceea ce este foar
te grav — prezența unor minori, 
fără căpătîi, care fură și uneori 
bat pe micii amatori de hîrjoană 
pe gheață, neînsoțiți de părinți. 
Întreprinderea respectivă de a- 
grement n-a întreprins (încă !) 
măsuri energice pentru îmbună
tățirea situației. Cum se vede, 
dumnealor au alunecat binișor 
pe derdelușul pasivității, 
le întinde mina ?

Cine

Enigma 
din trenIn acceleratul 501 (București- Suceava) în urma unui conflict a fost ucis cetățeanul Ion D. Epure. Faptele s-au petrecut la 15 iunie anul trecut. Concluziile anchetei : legitimă apărarej în consecință, față de cei doi învi- nuiți (Costache Epure și Gheorghe V. Epure) s-au dat ordonanțe de scoatere de sub urmărire. Probe ulterioare pun însă sub semnul întrebării veridicitatea soluției. întrucît între declarațiile martorilor există deosebiri, organele Procuraturii județene Bacău solicită sprijinul pasagerilor care au călătorit în același vagon și care pot urgenta elucidarea cazului. Cuvîntul lor va fi hotărîtor în balanța dreptății : vor fi lăsați în libertate doi vi- novați sau incertitudinea va pluti asupra a doi oameni nevi- novați ? Adevărul necesită suplimentarea probelor.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚA
Gheorghe DAVID 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

• Ea 30 septembrie anul trecut, mi s-a defectat televizorul și, așa cum se obișnuiește, am anunțat unitatea nr. 63 a cooperativei „Radio- Progres" din Șoseaua Olteniței, pentru a trimite un tehnician la domiciliu. să-1 repare. A doua zi s-a prezentat up lucrător care, fără să se uite măcar la aparat, mi-a spus că trebuie dus la laborator, pentru depanare, și — pentru acest simplu sfat — mi-a tăiat imediat din bonier o chitanță de 25 de lei. „Costul consultației" — zicea el. După aproape o săptămînă a venit, în sfîrșit, o mașină, și mi-a luat aparatul pentru a-1 duce la laborator. După alte două zile, am fost anunțat să merg să plătesc respectabila sumă de 253.60 lei. „Costul reparației" — mi s-a spus. L-ram dus acasă și, după un sfert de ceas, miraculosul televizor a încetat din nou să mai funcționeze, De atunci televizorul meu a maj fost „consultat" de două ori de același tehnician și a mai trecut o dată prin laborator, dar tot nu funcționează. Nu zic ba : s-ar putea ca televizorul meu să aibă și el „capriciile" lui. Ceea ce mă intrigă însă este cu totul altceva : de ce, de fiecare dată, meșterii care-1 repară mă asigură că va funcționa ireproșabil ? Ce garanție prezintă asigurările și... reparațiile lor ?
Dragos SAVU
B-dul Metalurgiei nr. 13 
bloc 03, se. 8, ap. 285, sectorul 5 
București

am fost sala- de construcții
cu toți caba- semnalate.

1

• Pînă de curînd riatul întreprinderii hidrotehnice, secția utilaj transport, Constanța. Ocupam, împreună cu soția și doi copii, o cameră într-o clădire a întreprinderii. între timp, în aceeași clădire s-a mai eliberat o cameră, prin plecarea unui vecin de-al meu în locuință proprie. întrucît spațiul pe care îl aveam era insuficient pentru familia mea, am cerut întreprinderii să-mi pună la dispoziție și această încăpere. Spre surprinderea mea, însă, deși mi s-au făcut numeroase promisiuni, conducerea întreprinderii m-a obligat să eliberez locuința. Și, pentru a mă determina s-o părăsesc, mi-a desfăcut contractul de muncă, pentru... abateri în. serviciu. Conșiderîndu-mă nedreptățit, m-am adresat Judecă-, torief Constanța, care, prin sentința civilă nr. 5139 din 27 noiem-

• In urma unei scrisori adresate redacției de mai mulți salariați de ' la Uzina de prototipuri și reparații de utilaj chimic Făgăraș, privind greutățile pe care le.întîmpină în problema transportului în comun la și de la locul de muncă. Consiliul popular al orașului Făgăraș ne-a comunicat că a luat măsurile necesare : de curînd au fost puse la dispoziția salariaților acestei uzine un număr suficient de autobuze pentru a-i transporta la locul de muncă și în oraș.• Valoarea terapeutică a apelor noastre minerale este bine cunoscută, așa încît e de prisos să mai insist asupra ei. Cu toate acestea, în rețeaua comercială a Capitalei acest adevăr este de multe ori ignorat. T.a solicitarea unui mare număr de cetățeni, pe adresa I.C.R.A. București a sosit, încă de la începutul lunii noiembrie 1969. un ' vagon :cu stihie de apă de Slănic ' (Izvorul nr.’ 8). Am așteptat cu multă nerăbdar.e ca acest valoros

Clâdireapermite și noului «pita! din Slobozia Foto : Gh. Vințilă
(Urmare din pag. I)(sic 1) care în momentul de față, sperăm, a ajuns în mina fiecărui bucătar, prin care obligăm toate u- nitățile noastre să asigure o diversitate mai mare de produse, să introducă în meniuri mai multe sortimente din legume, paste făinoase și fructe, pentru a realiza un echilibru între preparatele din carne și celelalte preparate.Deci. să. recapitulăm : conducerea T.A.P.L. a continuat „diversificarea" după șablonul cunoscut și răscunoscut. Adică : a organizat o expoziție ale cărei rezultate sînt încă... imprevizibile. Ca acțiunea să pară și mai bogată în fapte, au fost emise și niște circulare...Nu înțelegem de ce și cît timp va mai fi tolerat un asemenea stil de lucru birocratic ! Probabil conducerea T.A.P.L. București și, de ce să n-o spunem, și conducerile altor T.A.P.L. și I.A.P.L., consideră că diversificarea — și deci realizarea unui echilibru între diversele preparate culinare — e o chestiune „experimentală", de campanie, care se va stinge, treptat peste vreo săptămînă-două. Să ne fie’ permisă o observație mai directă. Tot datorită acestei înțelegeri greșite, a lipsei de convingere cu care acționează forurile comerciale — inclusiv Direcția alimentației publice dini M.C.I. — și alte acțiuni de mai mică’ sau mai mare amploare „au decedat" înainte de a se naște. Atunci ce ar fi trebuit și ce trebuie întreprins ? Aparatul funcționăresc și de specialitate — merceologi, inspectori, directori, adjuncții acestora etc. — să părăsească pentru un timp mai îndelungat birourile și să „coboare" acolo unde au trimis circularele. Nu ne îndoim că printr-o muncă de în-

drumare și control tenace și sistematică, diversificarea alimentației publice nu va avea decît de cîștigat.Am considerat util să cunoaștem cum apreciază oamenii de specialitate „opera" de alimentație... publică pe care o desfășoară (în felul în care . am văzut !) unele dintre restaurantele noastre.— Problema de care vă ocupați — ne-a declarat profesorul dr. docent Iulian Mincu, șeful clinicii de metabolism și nutriție a spitalului. „Cantacuzino" — preocupă în cel mai înalt grad specialiștii în nutriție de la noi și din lume. Știința a demonstrat încă de mult că o alimentație nerațională, bogată în anumite alimente, în dauna altora, stă la originea apariției majorității bolilor degenerative : ateroscleroza, diabetul, obezitatea, bolile de ficat etc.— In cursul acestui raid am constatat că localurile publice oferă zilnic clientelei cam 75—80 la sută numai preparate din carne. Cum apreciați această situație ?— O alimentație rațională — ca să definim noțiunea pentru toată lumea — trebuie să se bazeze pe a- sigurarea unor proporții o- bligatorii între sursele compun hrana zilnică, din datele prezentate zultă care introduc în consumul zilnic se bazează aproape In exclusivitate pe carne. Incontestabil, carnea este u- nul din alimentele cele mai folosite și necesare în hrana omului, dar întrebarea este : în ce proporții e bine să consumăm carne ? Pentru că acest aliment, consumat nerațional, poate deveni — și clinica noastră dispune de date demonstrative — o sursă de boli degenerative. Care ar fi deci structura unei alimentații raționale 7 Cel puțin 50 la

că preparatele restaurantele
careOr, re- pe le

din caloriile necesarele asigu-sută omului trebuie să re hidrații de carbon (pîi- nea, rădăcinoasele, legumele, fructele etc.) ; alte 50 la sută trebuie să provină jumătate din proteine (12,5 la sută de origine animală — brînză, lapte, carne — și 12,5 la sută de origine vegetală) și jumătate din grăsimi (12,5 la sută saturate și 12.5 la sută nesaturate — uleiuri vegetale).

Una din explicații se află și în regimul alimentar.Avertismentul medicinei este, deci. clar. Revenind însă la raidul nostru, nu putem trece cu vederea că sînt destui consumatori care cunosc și nu sfidează efectele profund dăunătoare ale unei alimentații neraționale. Ei doresc să găsească în restaurante meniuri variate, alcătuite echilibrat, care să nu le pericliteze

cât cîteva exemple), far plăcintele, diverse alte preparate din paste făinoase și fructe au devenit de-a dreptul rarități ! De ce ? Responsabilii restaurantelor iși arată „competența" răs- punzîndu-ți : „Noi cunoaștem-mai bine ca oricine gusturile consumatorilor. Asemenea preparate nu se prea oaută"...Așa să fie oare 7 Demonstrația că nu așa stau

fructe așteaptă „corifeii" alimentației publice ? Mulți dintre directorii și șefii de restaurante susțin în con- tinuare și cu însuflețire (o să vedem de ce) că orientarea meniurilor cu predilecție spre preparatele din carne e un fenomen generat de interesele „economice" de alimentație publică. Mai precis : se .apreciază că desfacerea preparatelor respective asigură realizarea

Ce au făcut bucătarii
din circulara ministerului

Carnea contribuie la formarea caloriilor necesare unei alimentații raționale cu proporții, care reprezintă, în totalul surselor de alimentație, o pondere ’ ce trebuie să se înscrie in procentul de mai sus.— Cum explicați atunci perpetuarea tete culinare tele noastre ?— Impresia alimentația publică adoptă in prepararea mîncărurilor linia minimei rezistențe. Ce se gătește mai ușor, aceea■ se prepară („grătarul" — fie că e vorba de friptură sau mici — se „realizează" intr-adevăr repede și lesne). Ateroscleroza, ca să nu dau decît un exemplu, „vizează" 45—50 la sută din pacienții spitalelor noastre.

acelorași rein restauran-mea este că

sănătatea. De ce și de cine au fost șterse de pe lista de meniuri mîncărurile , preparate, de pildă, din legume și zarzavaturi, din fructe și -paste făinoase ? Pînă chiar și din cele mai modeste birturi — ca să nu mai vorbim de restaurantele' mari — au dispărut, la un moment dat, ghiveciul național de legume, iahnia de cartofi și fasole, mîn- carea de mazăre, ghiveciul călugăresc, șnițele de legume, ardeii și roșiile umplute cu orez servite în. sos picant, varza călită, supa de roșii, ciorba de legume, borșul de legume, supa de gulii cu găluști, țelina cu măsline. ciulamaua de ciuperci, spaghete cu sos, macaroanele, sărmăluțele cu orez fructele (ca să dăm în trea- preparatele din legume și

lucrurile o fac — și o fac asupra unui număr de consumatori de zeci de ori mai mare decît al celorlalte u- nități — restaurantele oan- tină cu autoservire (vezi, spre exemplu, „Mureșul" de pe Lipscani și „Carai- man" de pe Calea Victoriei). 1Aceste unități realizează zilnic o desfacere de 10 000- 12 000 lei numai din minca- re și niul . _________ „___preparatele realizate legume, paste, fructe, găsesc, aici, zilnic 6-7 luri de salate. 10-12 feluri de ciorbe și supe (una sau două, cel mult, din carne), 10-12 feluri de mîncăruri... Ce altă dovadă mai -bună că oamenii consumă intens

— rețineți — în me- acestora predomină : dinSe țe

planului, întrucît „sînt foarte solicitate și mult mai rentabile, în comparație cu preparate din legume care sînt mult mai ieftine". Nimic mai fals ! Pe planul strictei rentabilități, lucrurile sînt și mai clare : se poate dovedi că — dimpotrivă — localurile care au pus în vînzare un meniu foarte variat au o .rentabilitate în unele cazuri de 2-3 ori mai mare decît celelalte localuri. O dovedesc, practic, expresurile, puținele restaurante cu autoservire, unele birturi care, dqtorită unui efort propriu de fantezie și pricepere, au realizat o veritabilă diversificare, satisfac clientela din toate punctele de

vedere. Atunci repetăm întrebarea : care pot ti cauzele reale ale acestei monotonii culinare ?Explicația trebuie căutată in modul de pregătire a diverselor preparate nare în- parte. Ce se tîmplă .? Realizarea sortiment .larg de ruri, între care și mîncărurile mai ușoare și mai ieftine amintite de noi, presupune o mai mare bătaie de cap, iscusință, îndemî- nare, pricepere și, deschis vorbind, mai multă’’ gătură, mai mult efort... cînd invers? Ce poate mai ușor decît să ridice la magazie, prin notă comandă, o cantitate se poate de mare de carne, iar din ea să „tragi" din- tr-un condei 4-5 teluri de tocătură — mici, sarmale, perișoare, musaca și bașca... chifteluțe ? Restul ce; a rămas e și mai ușor de gătit — merge sub formă de fleici (200—300 g bucata !) direct pe., grătare. Nu e simplu. nu e ușor ? Dar, în ciuda evidenței și a semnalelor critice amintite, forurile ierarhice din alimentația publică nu par deloc grăbite să ia măsuri pentru a realiza în fapte — și nu în vorbe, cum o fac de ani de zile — diversificarea preparatelor culinare. Atît timp cît în restaurante se vor „tnvîrti" pe t țele numai carnea simile, atît timp lista meniurilor nu părea — așa cum a totdeauna în tradiția bucătăriei noastre — și alte preparate, nu se poate vorbi de varietate, de diversificare. Alimentația publică va răm.îne, fără îndoială. în continuare. închistată, dacă se va mulțumi să servească meniuri pe care Ie în- tîlnim de 10-12 ani pe liste fără a oferi acea varietate de preparate care să sa-

culi- în- unui mîncă-
aler-Pe fi de de cit

toate teși gră- cît pe vor a- tost în-

(inclu- 36 tone aproxi- fructe ! Nusituație care că alimenta- lipsit consu- de acele pre-

tisfacă toate gusturile consumatorilor și care să asigure cerința unui comerț civilizat, o alimentație rațională, științifică. Pentru că iată ce mai arată faptele : într-un interval de 11 luni, în localurile de alimentație publică din Capitală s-au consumat 4 400 tone de carne (de reținut că 75-80 la sută s-a folosit numai pentru grătar și mititei), în raport cu numai 3 000 tone legume siv murături !), paste făinoase și mativ 53 tone este aceasta o arată limpede ția publică a matorii tocmaiparate recunoscute pentru valoarea lor nutritivă, pentru bogăția de vitamine p« care o conțin ?Firește, nu ne-am propus să epuizăm într-un articol de ziar toate problemele legate de diversificarea alimentației publice. Un lucru am dori să rămînă însă bine stabilit : alimentația publică este un compartiment de primă importanță al comerțului de stat. Ne este, în consecință, foarte greu să înțelegem cum se face că atîtea organizații, întreprinderi, direcții, trusturi comerciale — foruri de specialitate din Ministerul Comerțului Interior nu reușesc să acționeze într-ade- ■ văr energic împotriva rutinei. a lipsei de inițiativă, a comodității și a practicilor anacronice ! acest lucru nevoie — ca alimentație creeze un climat favorabil practicării unui comerț civilizat, activ, corespunzător cerințelor consumatorilor.

Or, tocmai de este și acum în unitățile de publică să se
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în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „In toate ramurile trebuie intensificate preocupările pentru eliminarea risipei, a cheltuielilor neeconomicoase, a imobilizărilor de mijloace materiale și bănești, pentru creșterea vitezei de rotație a fondurilor și reducerea continuă a costurilor de fabricație, pentru sporirea efectivă — prin efort propriu — a rentabilității producției". Pentru a vedea cum se prefigurează îndeplinirea acestor sarcini de certă însemnătate economică, am concentrat investigațiile noastre la Centrala industrială electronică și automatizări. Ne-am propus, deci, să urmărim în ce măsură se află în atenția consiliului de administrație al centralei optimizarea activității financiare, a circuitului valorilor materiale și bănești, creșterea eficacității utilizării lor.La o mare întreprindere din cadrul acestei centrale, „Automatica" din București, în fiecare trimestru din anul 1969 s-a consemnat o rotație total necorespunzătoare a mijloacelor circulante. Acest fenomen negativ s-a accentuat îndeosebi în trimestrele II și III, cînd viteza de rotație s-a încetinit cu aproximativ 22 și, respectiv, 17 zile. Calculele demonstrează că, în medie, în cele două trimestre au fost imobilizate fonduri în valoare de 14,5 milioane de lei. Efectul nefavorabil a- supra eficienței economice a fost vizibil, volumul beneficiilor obținute, prin rularea a 1 000 de lei mijloace circulante, fiind cu 12—13 la sută mai mic de- cît cel stabilit prin plan. S-a ajuns la o asemenea situație, în primul rînd, din cauză că planul la producția marfă vîndută și încasată nu s-a realizat integral | ca atare, consumate în de aprovizionare a prinderii și n-au putut la timp, înDarea de bilă explică planului la producția marfă vîndută și încasată prin în- tîrzierea finisării unor produse în ultima lună a fiecărui trimestru, ceea ce a generat amînarea livrărilor către beneficiari și, deci, a încasării contravalorii mărfurilor. Neritmici- tatea fabricației, deosebit de accentuată la această întreprindere, este pusă pe seama aprovizionării defectuoase cu materiale și aparatură, atît din import, cît șl de la celelalte întreprinderi din centrală 1 „E- lectroaparataj", „Electromagnetica", F.E.A. Uneori, însă, chiar materialele și aparatajele aprovizionate n-au puns structurii care se fabrica mită, perioadă ;plător, multe dintre acestea s-au transformat în stocuri

fondurile activitatea între- în producție fi reîntregite totalitatea lor. seamă conta- neîndeplinirea

mai cores- producției Intr-o anu- nu întîm-

supranormative, fără utilizare, sau de prisos, imobi- lizînd banii statului. De altfel, la sfîrșitul anului trecut, peste 70 la sută din cre- dll.l-___ se datorauasemeneaditele restante tocmai unor ■tocuri.Pentru a se ceste fenomene, cu cîteva săptămîni în urmă s-a organizat în întreprindere o consfătuire, în cadrul căreia s-au analizat posibilitățile de reducere a i- mobilizărilor de fonduri. Am răsfoit informarea prezentată cu acest prilej de către șeful serviciului aprovizionării. Din ea reiese că stocurile supranormative vor fi lichidate integral, pînă la sfîrșitul trimestrului I al anului 1970. în acest scop se preconizează, de fapt, o singură măsură i vînzarea materialelor care nu au utilizare în procesul de producție. Este o soluție. Dar bine era dacă s-ar fi prevăzut și instituirea unui control exigent asupra evoluției stocurilor, a unei colaborări mai strînse între toate serviciile funcționale, pentru a se preîntâmpina aprovizionările peste necesitățile reale ale producției.Contabilul șef al întreprinderii „Automatica", tov. Vasile loniță, ne relata că uneori funcționarii \ acestui serviciu angajează diverse aprovizionări fără să analizeze cu suficient discernă- mînt oportunitatea acestora, dacă sînt sau- nu disponibilități, cu care să se achiziționeze materialele;— Am informat conducerea uzinei — ne spunea contabilul șef — că au fost lansate comenzi pentru trimestrul I 1970, cu 2,6 milioane de lei peste plafonul valoric stabilit în funcție de necesarul de aprovizionat. Și a- ceasta, din cauză că serviciul aprovizionării a trimis trei grafice de livrări întreprinderilor colaboratoare, fără să ceară viza de control preventiv de la serviciul financiar.De această dată, inadvertența a fost sesizată și ceva s-a mai putut îndrepta. Reține însă atenția stilul defectuos de muncă al serviciului aprovizionării, fapt care explică de ce procesul de aprovizionare a întreprinderii „Automatica" se desfășoară în mod necorespunzător, de ce nu se previne apariția unor stocuri inutile de materiale, deci a imobilizărilor de fonduri. Comitetul de direcție al întreprinderii are datoria să intervină direct pentru întărirea răspunderii salaria- ților care lucrează în compartimentul aprovizionării tehnico-materiale.în sistemul organizatoric al Centralei industriale electronică și automatizări funcționează și o bază de aprovizionare și desfacere, care are sarcina de a asigura procurarea materialelor din import, sau a celor denumite „comune" din țară, în cantități subminimale, necesare întreprinderilor, pe principiile

înlătura a-

Organizată gestiunii
(Urmare din pag. I)tățirea calității lor, mai ales a celor din oțeluri aliate, ne obligă să urmărim cu insistență atît folosirea la întreaga lor capacitate a agregatelor, cît și completarea corespunzătoare a dotărilor în compartimentele de ajustare a laminatelor.Promovarea în consum a oțelurilor și a produselor siderurgice generatoare de economii consistente de metal implică o colaborare mai strânsă între producători și beneficiari, o cît mai bună cunoaștere reciprocă a problemelor care se pun în cele două sectoare. In acest scop, vom acționa muțind centrul de greutate al contactelor bilaterale la nivelul centralelor industriale și al institutelor de cercetări și proiectări, sti- mulînd, totodată, organizarea de consfătuiri cu marii beneficiari în scopul rezolvării operative a problemelor de interes reciproc, al perfecționării sistemului de contractare și desfacere a metalului, al creșterii rolului bazelor de desfacere în activitatea de aprovizionare.Anul 1970 trebuie să marcheze un însemnat progres și în privința livrării laminatelor în lungimi fixe și multiple, precum și în tole-

economice proptii, baza este obligată să-și ruleze cit mai rapid fondurile proprii sau împrumuturile, pentru a contribui la accelerarea ciclului bani- marfă-bani, la nivelul centralei. Teoretic, așa stau lucrurile ; practic, însă, în numai cîteva luni, această bază a reușit „performanta" de a imobiliza mijloace circulante în valoare de 64 milioane de lei. Unele s-au datorat nepreluării a- Humitor materiale de către întreprinderi, deși ele au fost comandate din import. Baza a cerut încasarea contravalorii lor de la întreprinderile în cauză. Dar această soluție nu duce la lichidarea stocurilor, ci reprezintă numai o „mișcare" în scripte.Tot în gestiunea bazei mai figurează aparatură și materiale de fabricație in- tefnâ și din import, în valoare de 15 milioane de lei, care se valorifică extrem de lent sau n-au deloc mișcare. După cum ne spunea directorul financiar al C.I.E.A. Ioan Bocoiancs, a- ceste materiale au rămas „moștenire” de Ia fostul grup de uzine. Baza ține la o asemenea... tra3iție, »u intervine cu suficientă ho- tărîre pentru redistribuirea stocurilor și, pînă una alta, plătește dobînzi penalizatoare. dar tot din banii statului.Deși baza deținea imobilizări însemnate de fonduri, totuși directorul ei. ing. Ipsif Slavici, acuza „insuficiența" normativului "financiar aprobat. O plîngere nefondată, deoarece din calcule rezultă că în normativul bazei există destule rezerve nevalorificate — dar ele sînt ascunse, în prezent, în masa imobilizărilor anormale de materii prime, materiale și apara- taje.Cu ce prilejuri au fost

dezbătute, în comitetul de administrație al centralei, cauzele imobilizărilor de fonduri în întreprinderile componente ? Tov. loan Bocoianes ne-a spus. că în ședințe, împreună cu ceilalți indicatori de. plan, se urmărește și evoluția stocurilor supranormative. Deci, discuții generale, constata- tive ; nu întîmplător, la nivelul centralei, stocurile fără mișcare au ajuns la 6,5 milioane de lei, iar cele supranormative erau la data investigațiilor de 10 ori mai mari. Pînă acum, consiliul de administrație al centralei au a intervenit — în 'conformitate cu prevederile statutare — pentru raționalizarea fluxului mijloacelor materiale și bănești în procesul aprovizionare - producție- desfacere, pentru depistarea operativă a oricăror încetiniri sau neritmicități, pentru înlăturarea imobilizărilor, în așa fel îneît totul să funcționeze ca' un ceasornic.Este absolut necesară o asemenea intervenție energică, mal ales că — după cum ni e-a comunicat la Direcția plan-financiar- prețuri di* M.I.C.M. —în noul an se prevede pentru această, centrală o rotație mai accelerată,, cu circa 5—6 zile, a mijloacelor circulante,. corespunzător rezervelor descoperite în planul financiar, în urma tiflei . analize efectuate de organe ale Ministerului ■' Finanțelor și Băncii Naționale. Centrala;are mări posibilități de a optimiza activitatea economică-fi- nănciarâ a întreprinderilor componente, de a valorifica mai deplin avantajele co.o- . perării, și. specializării în producție, de a preveni imobilizarea mijloacelor materiale și bănești date spre administrare.
Corneli» CÂRLAN

Deși stntem în miez de iarnă, încă de pe acum trebuie întreprinse unele măsuri menite să asigure o recoltă bogată în acest an. Pentru ca eforturile făcute în direcția extinderii mecanizării și chimizării să fie urmate de creșterea producției este nevoie să fie extinse irigațiile pe suprafețe cît mai mari, în cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia . „O atenție deosebită trebuie să acordăm irigațiilor. Anul 1970 este hotărâtor pentru dezvoltarea organizațiilor specializate in amenajarea terenului pentru irigații". în legătură cu activitatea desfășurată în 1969 în ce privește amenajările locale se cuvin cîteva observații.Pe lîngă sistemele mari de irigații care se realizează cu fonduri de la stat, se fac și a- menajări de proporții mai mici, folosindu-se în acest scop sursele locale și în acest caz se acordă cooperativelor agricole un sprijin substanțial sub diferite forme ca : documentații și asistență tehnică, plus credite pentru investiții. Pînă în prezent, din planul pe actualul cincinal de 300 000 ha ce trebuiau amenajate pentru irigații în sisteme locale, în sectorul cooperatist al agriculturii s-au executat aproape 261 000 ha. Desigur, este o realizare frumoasă, ce a necesitat eforturi susținute din partea cooperativelor agricole. Totuși, rezultatele obținute sînt sub nivelul prevederilor pentru etapa actuală. Și iată de ce. Indicatorii planificați pentru anul 1969 la amenajări locale ^u s-au realizat. Din 55 900 de ha planificate's-au dat în exploatare doar 34 832 ha, pe 11 745 ha lucrările de amenajare sînt în stadiu de început, iar pe 9 323.ha nu s-au efectuat nici un fel de lucrări. Ca și în 1968, cînd nu s-au dat în exploatare peste. 2 000 ha din prevederi, și în 1969 situația s-a repetat, cu deosebire că suprafața neamenajată a crescut la peste 20 000 de hectare.Nerealizarea an de an a cifrelor de plan la amenajări locale denotă o slăbire a preocupării în acest sens a organelor agricole județene și a celor centrale. Avînd în vedere sarcinile .sporite în acest domeniu pentru cincinalul viitor, se impune ca Departamentul îmbunătățirilor funciare și gospodăririi apelor din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, împreună cu organele agricole județene, să elucideze și să înlăture cauzele care au determinat această situație, în scopul realizării întocmai, a suprafețelor prevăzute a se amenaja pentru irigații prin sisteme lb>- cale.Dacă pînă acum se invoca drept motiv lipsa s.documentațiilor, în prezent acesta nu ■jmăi'’are nici o justificare, "deoărțțce față de sarcinile pe anul trecut, erau întocmite documentații pentru încă circa alte 50 000 hectare, dar care în loc să prindă viață pe teren sînt ținute în sertare. După cum aflăm de la tov. ing. Petre Sabie, director general în Ministerul Agriculturii și Silviculturii, se în- tîmpină greutăți la definitivarea planului de amenajări locale pe 1970. Din cele 40 000 ha planificate nu s-au identificat pînă acum de- cît circa 17 000 ha, pentru care însă nu sînt asigurate documentații în totalitate. Cum se explică această situație ? Se pare că, dînd prioritate identificărilor de suprafețe ce ur-

Complexul de mordrit ți panificație din lașiComplexul de mordrit și panificație din lași

mează a se amenaja în perioada 1971—1975, Departamentul și organele sale județene au neglijat îndeplinirea sarcinilor pe anul 1970 și cu aceasta realizarea întocmai a sarcinilor pe întregul cincinal. Iată’ de ce se impune scoaterea din sertare a documentațiilor existente și traducerea lor în fapt.Rămînerile în urmă — după cum ne spunea într-o discuție tov. Barbu Popescu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii — în ce privește amenajările locale pentru irigații se datoresc aportului insuficient al cooperativelor agricole îndeosebi în ce privește contribuția acestora cu forță de muncă pentru executarea lucrărilor. Ce factori favorizează această stare de lucruri, ce probleme se cer soluționate imediat pentru normalizarea situației ? Iată cîteva dintre constatările, în acest sens, prilejuite de o anchetă în județul Olt.Anul' trecut în județul Olt trebuiau să se amenajeze pentru irigații în sisteme locale 1 405 ha. Dintre acestea, pînă la sfîrșitul anului se dăduseră în exploatare doar 935 ha. Rămînerea în urmă se datorește îndeosebi faptului că unele cooperative agricole, cum sînt cele din Brîncoveni, Gosta- vățu de Drăgămești și altele, nu ău executat declt o mică parte din volumul de lucrări planificate, în special terasamente și lucrări de artă pe rețea. Cooperativa agricolă din Brîncoveni, bunăoară, a avut de amenajat pentru irigații 107 ha. Lucrarea a fost atacată pe 50 ha, dar nu s-a definitivat nici un. hectar. Inginerul cooperativei, Iov. Alexandru Velea, ne spune că atît documentațiile, cît și asistența tehnică au fost asigurate din timp. De asemenea, cooperativa a ridicat 320 000 de lei credite pentru finanțarea lucrării. Existau, deci, toate condițiile pentru terminarea lucrărilor. Cu toate acestea, ritmul de amenajare, dacă se poate vorbi de un asemenea ritm, este foarte lent. In același timp, materialele cumpărate din credit au început să fie irosite, iar o parte din fonduri — 40,000 de lei — au și luat altă destinație. Iată, deci, cum lipsa de preocupare și răspundere a consiliului de conducere a cooperativei, la care se adaugă indiferența și lipsa de control din partea organelor agricole județene au facilitat acqastă situație. In județ sînt cîteva cazuri de amenajări pentru irigații începute cu arii în urmă și care nici acum nu s-au terminat. I.a cooperativă agricolă Movileai, din 1964. și acum se mai lucrează la executarea unui baraj de acumulare pentru irigarea a 115 ha, și acestea neamenajate în totalitate. In asemenea cazuri, .răspunderea .revine î.n egală, măsură și organelor județene agricole și de partid, care aveau datoria să impulsioneze și să Urmărească realizarea efectivă a lucrărilor.Grăbirea lucrărilor se impune și pentru faptul că în 1970 urmează să se amenajeze în total circa 2 000 ha. Pentru marea majoritate din acestea nu s-au întocmit încă documentații. Tov. .Ștefan Mihălcescu, ing. șef la Oficiul județean de fond funciar, gospodărirea apelor și îmbunătățiri funciare — O.F.F.G.A.I.F. — căuta să justifice această anomalie, invocînd lipsa de specialiști în proiectare. Este un aspect foarte important, pe care D.I.F.Q.A. trebuie să-l rezolve prin- tr-o judicioasă repartizare a cadrelor de specialiști la fiecare județ. In cazul de față se constată că specialiștii de la fostul D.I.F.O.T.- Craiova, repartizați la O.F.F.G.A.I.F. Olt nu s-au prezentat la posturile lor, situație ce nu trebuie să-i lase indiferenți pe tovarășii din Departamentul de îmbunătățiri funciare.Suprafețele pe care trebuie executate amenajări locale — ne spune tov. ing. Mircea Albu, din cadrul comisiei economice a comitetului județean de partid, sînt foarte mici în comparație cu adevăratele resurse de care dispune județul Olt. Pentru amplificarea sarcinilor anuale de amenajare se face însă simțită lipsa unui studiu de identificare a tuturor suprafețelor propice amenajării pentru irigații.Iată de ce oficiilor de fond funciar, gospodărirea apelor și îmbunătățiri funciare, le revine o sarcină de primă importanță : identificarea suprafețelor care se pot amenaja pentru irigații în®sisteme locale și întocmirea documentațiilor respective.In lumina sarcinilor trasate prin Directivele Congresului al X-lea al P.C.R. în domeniul irigațiilor, amenajărilor locale trebuie să li se acorde toată atenția. Dintr-o activitate de periferie a organelor agricole centrale și județene ea trebuie să devină o preocupare de bază, permanentă. Se cer eforturi atît din partea proiectanților, care trebuie să. asigure la timp documentații de calitate și asistență tehnică, cît și din partea cooperativelot agricole, a direcțiilor agricole și a uniunilor cooperatiste județene pentru executarea și controlarea efectuări! întregului volum de lucrări,
Ing. Aurel PAPADIUC

Atît de mare este în 
acest an producția U- 
zinei de autocamioane 
din Brașov incit, zil
nic, din prima decadă 
a lunii ianuarie, tre
buie să se asigure ie
șirea de pe banda de 
montare a circa'125 au
tocamioane. In aceste 
condiții, orice stagnare 
de-a lungul fluxului 
tehnologic ar însemna 
serioase pierderi de 
producție. Colectivul 
uzinei prețuiește insă 
timpul de muncă, .fie
care oră și minut. 
Și pentru aceasta s-au 
luat din timp măsurile 
ce se impuneau. Pri
mul lucru — crearea

unui decalaj optim In
tre segții; apoi, for
marea unor loturi 
mari, bine dimensiona
te. de piese (luni, 5 ia
nuarie a.c., montorii 
aveau asigurate pie
sele pentru 500 auto
camioane) ; in fine, o 
rigurpasă disciplină in 
muncă, in utilizarea 
mijloacelor tehnice. 
Concomitent s-a tre
cut la revizuirea 
constructivă și tehnolo
gică a circa 40 repere 
— In urma căreia se 
vor economisi peste 400 
tone metal. Semne bu
ne anul are... și la U- 
zina (le autocamioane 
di n Brașov I

© „Custodio-mania"
Să analizăm cîteva 

cifre de „bilanț". La 
Combinatul textil din 
Idși — l 639 000 m l țe
sături, la fabrica „Ba
natul" din Timișoara 
— 184 000 perechi în
călțăminte, la Uzinele 
de fibre sintetice din 
lași — I 723 tone fibre 
poliesterice. Ce repre
zintă aceste produse ? 
Stocuri de mărfuri 
pentru export, aflate 
in custodie in uni
tățile respective, în 
cursul anului trecut. 
Deci, pe hârtie, planul 
de livrare a produse
lor către beneficiarii 
de peste hotare s-a în
deplinit integral; in 
realitate, insă, nu ! 
Mai grav este faptul 
că, în anumite între
prinderi, diferite măr

furi stocate in custo
die nu s-au păstrat in 
condiții corespunzătoa
re. Din această cauză, 
fabrica de conserve 
..Munca" din Constan
ta, uzinele „Tractorul" 
din Brașov și „Auto
buzul" din București 
au cheltuit peste 1,2 
milioane lei cu recon- 
diționarea unor produ
se. „Custodio-mania" — 
practică mai veche fo
losită de unele între
prinderi de comerț 
exterior — costă, deci, 
bani grei. Oare și 
în acest an orga
nele bancare (ele 
au depistat situațiile 
amintite) se vor limita 
la a constata neajun
surile ? Vor găsi ele 
un ac pentru cojocul... 
„custodio-maniei" 1

® Timpul trece,
liniștit, printre 
degete...

Ce arăta o ' „fo
tografiere" a muncii in 
unele secții de produc
ție de la uzina „Semă
nătoarea" din Bucu
rești, făcută recent 2

Secția de sculărie. 
Cu cinci minute înainte 
de ora începerii pau
zei, cel puțin 5—6 ma
șini nu mai funcționau. 
De ce ?— Este „pauză", ne-a 
răspuns ing. Ion Bura- del, șeful secției.

— Nu există un sem
nal pe întreaga uzină ?

— Ba da, dar...
Secția 2 prelucrări 

mecanice. Lucrul era 
în toi. Unele mașini 
însă stăteau. De ce ? 
Doar șpanul proaspăt 
demonstra că pe aces
te mașini se lucrase 
pînă nu de mult.

— Oamenii iși ascut

Cuțitele, ne-a spus 
maistrul de schimb. .

Ne-am dus in ca
mera polizoarelor. Ni
meni. In secție, mici 
grupuri de lucrători, la 
taifas, se „spărgeau" la 
vederea noastră, ca va
lurile mării de țărm. 
Totuși, cineva a rămas 
impasibil, așezat pe 
mașină șl văzîndu-și 
mai departe de lectura 
ziarului. Era strunga
rul Vasile Dragomir.

— Nu lucrați ?— Aș vrea să lucrez, 
dar nu pot.; îmi lip
sesc cîteva scule și nu 
am de unde să le. iau...

„Timpul este bani" 
— . spune cunoscuta 
maximă anglo-saxonă. 
Ea nu spune nimic u- 
nora de la „Semănă
toarea". Aci timpul 
trece, liniștit, printre 
degete.

® Peștele
și reumatismul

BBBBBBBBBBBBBBBB B B B B B Bmai mare, în viitor, a cererilor în continuă creștere la aceste laminate este legată de asigurarea unor condiții tehnice îmbunătățite în compartimentele de ajustare a laminatelor, aspect pe care va trebui să-l studiem cît mai grabnic împreună cu organele Comitetului de Stat al
tea de 74 000 tone fontă obținută peste plan a fost realizată cu cocs economisit — n-au epuizat nici în acest domeniu rezervele. Prin urmare, este necesar ca în unitățile noastre să »e acționeze cu deosebită energie, potrivit sarcinilor prevăzute în' planul de măsuri al mi-

OTELUL
9

Planificării și să acționăm potrivit necesităților.Pentru siderurgie, reducerea consumului de cocs este o blemă la fel de importantă ca ace. ea a micșorării metal. Decalajul producția proprie cerințele siderurgiei, procurare a lui din și ponderea ridicată, sută, a cocsului în prețul de cost al fontei impun o preocupare cu totul bită din partea specialiștilor zine, a proiectanților și a cer- irilor pentru reducerea consu- specific de cocs în furnale. Re- ele pozitive obținute în anul - circa două treimi din cantita-

pro-consumului de existent între de cocs și dificultățile de import, precum de circa 36 la

aisterului,- în direcția reducerii, consumului specific de cocs, îndreptînd atenția spre îmbunătățirea pregătirii încărcăturii furnalelor, extinderea u- tilizării altor combustibili, însușirea tehnologiei de insuflare a oxigenului, ridicarea temperaturii aerului insuflat. împreună cu organele de comerț exterior va trebui să acționăm, de asemenea, în sensul procurării de minereuri de fier.de mai bună calitate, cunoscut fiind că pentru fiecare procent în plus de fier în încărcătura furnalelor, consumul specific de cocs se micșorează cu cel puțin 1,5 la sută.O altă sarcină importantă care revine siderurgiei în 1970 este finalizarea perfecționării cadrului organi

zatoric al Ministerului Industriei Metalurgice, a relațiilor dintre minister și centralele industriale, ca și a celor dintre centrale și întreprinderi. Deși de la înființarea centralelor industriale a trecut o perioadă relativ scurtă, în prezent s-a conturat rolul major al acestor organisme economice, capacitatea lor de a prelua și rezolva o serie de probleme importante. De aceea, .avînd în vedere sarcinile de plan sporite ale anului 1970, este necesar ca — împreună cu organele centrale de sinteză — să ducem la bun sfîrșlt, în cel mai scurt timp, acțiunile inițiate în acest domeniu în anul 1969. Avem în vedere, în special, definitivarea și aprobarea statutului centralelor industriale, a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, a relațiilor întreprindere- centrală-minister.întreaga activitate de îndeplinire a planului pe 1970, ultimul an al actualului cincinal, trebuie să reprezinte, totodată, o minuțioasă pregătire a condițiilor de trecere la înfăptuirea viitorului plan cincinal P*> baza obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, va trebui să finalizăm — într-un timp relativ scurt — elaborarea proiectului de plan cincinal desfășurat pe ani. Dezvoltarea, în continuare, în ritm susținut a producției de oțel pînă la nivelul d* 10,5 milioane tone în 1975, din care 1,0—1,1 milioane tone oțeluri aliate, impune o activitate de investiții deo

sebit de susținută în anul 1970, atît pentru terminarea și punerea în funcțiune a unor obiective în curs de construcție, cît și pentru începerea lucrărilor la unele obiective noi, în special pe platforma combinatului de la Galați : cocseria, banda de a- glomerare 3. și furnalul nr. 3.Există, desigur, și alte probleme care ne preocupă în mod deosebit. Bunăoară, creșterea contribuției institutelor departamentale de cercetări la realizarea sarcinilor de plan pe 1970 și pregătirea cincinalului 1971—1975. In această ordine de idei, cercetătorii și proiectanții vor trebui să abordeze pe un front larg elaborarea studiilor și documentațiilor tehnice pentru acoperirea investițiilor în continuă creștere, respectiv asimilarea tehnologiilor ce urmează a se aplica în noile unități de producție ale industriei metalurgice.Nu ne-am propus, însă, să epuizăm, în aceste rînduri, tot ce urmează să facem, în 1970, ci doar să subliniem, relevînd cîteva direcții principale ale activității noastre, că colectivele din unitățile și aparatul central al Ministerului Industriei Metalurgice își vor consacra toate eforturile, întreaga lor capacitate de muncă îndeplinirii multiplelor sarcini care le stau în față în anul 1970. pentru a încheia cu succes etapa 1966—1970 și a pregăti cit mai bine condițiile pentru trecerea la realizarea obiectivelor de dezvoltare multilaterală a siderurgiei românești în viitorul cincinal.

Pe raza comunei 
Grădiștea, județul Bră
ila, există un lac cu o 
suprafață de 1 232 hec
tare, cunoscut sub nu
mele de „Balta Albă". 
De aici se obțineau, in 
trecut, cantități însem
nate de pește. Insă 
prin amenajarea unor 
baraje pe pîriul Bol- 
du, care alimenta la
cul cu apă dulce, sali- 
nitatea apei a crescut, 
iar peștii au pierit. 
In prezent, datorită a- 
pelor sale sărate lacul 
nu are nici o utilizare. 
Studiile întreprinse au 
dus la concluzia că 
lacul ar putea fi trans
format într-o crescăto
rie de pește. Ministe
rul Agriculturii și Sil
viculturii, Ministerul 
Industriei Alimentare 
au dat avizele nece
sare și pe baza lor s-au 
făcut studii tehnico-e- 
conomice și un proiect 
de ansamblu. Pentru

aceste lucrări s-au și 
cheltuit peste 400 000 
lei.

Proiectele nu s-au 
materializat, deoare
ce Comitetul geo
logic n-a avizat lucra
rea pe motiv că, în vii
tor, Balta Albă s-ar 
preta pentru balneolo
gie. Și așa s-a ajuns ca 
Unitatea piscicolă Brăi
la să dețină un lac de 
1 232 ha, dar fără pic 
de pește. Poate o fi 
bună ideea cu vinde
carea de reumatism. 
Insă peste 1 200 hectare 
pentru niște junghiuri 
e prea de tot. Mai ales 
că în județ sînt o mul
țime de lacuri cu ade
vărat sărate (cu sta
țiuni, a căror dezvol
tare ar costa desigur 
mai puțin decît ame
najarea uneia noi) la 
care s-ar putea tra
ta cu succes și reu
matismul birocratic.

© Misterul
îngrășămintelor

După o toamnă care 
a fost așa cum știm cu 
toții, la cultura griului 
se cere să se admini
streze cantități mai 
mari de îngrășăminte 
chimice. Numai că, 
in unele cazuri, nu 
ajung la rădăcina 
plantelor. Un exem
plu. In gara Bacău, 
pe parcursul a cî
teva sute de metri de-a 
lungul căii ferate, lîn
gă un loc viran, au fost 
descărcate din vagoane 
cantități mari de în
grășăminte chimice. 
Sînt aci sute de saci 
de polietilenă plini cu

azotat de amoniu. Pot 
fi numărați .numai cei 
care mai sînt întregi și 
care se ridică peste 
nivelul zăpezii din jur. 
Ce mină de „gospodar" 
a putut face o astfel de 
treabă ? La această în
trebare reprezentanții 
întreprinderii de apro
vizionare Bacău a coo
perativelor agricole de 
producție au dat din... 
umeri. Un mister 
total, care se cere 
să fie dezlegat de 
direcția agricolă a ju
dețului Bacău. Si încă 
repede.

fier.de
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CREAȚIA PLASTICĂ IEȘEANĂ
IN UNIVERSUL MODERN

AL LEGENDEI ROMÂNEȘTI

(Urmare din pag. I)

Tudor Musatescu

miresme
Dana HERA Mona IUGA

Emil IORDACHESCU

Radu NEGRUtru cei mai mulți, dorința dobîndirii unor cunoștințe noi, a reevaluării cunoștințelor anterioare, aspirația statornică a lărgirii culturii lor generale.Cele mai multe universități populare (din Timișoara, Oradea, Tg. Mureș, Cluj și multe altele) și-au stabilit programul în acest an ca urmare a unei largi sondări a opiniei publice, prin lansarea de chestionare, anchete, discuții cu publicul din sălile de conferințe ș.a. Ele au oferit un evantai larg de cursuri, organizîndu-le însă doar pe cele la care s-au înscris su- ficienți cursanți ț pe de altă parte au inițiat noi cursuri la solicitarea pu-

Glulestl : Geamandura

• Marele șarpe t VTTAN — 15,30 
18,00 ; 20,30.

de comedie : NIcnic

Căldura : RAHOVA — 20,30.

Scenă din premiera pe țară a spectacolului „Fire de poet' de Eugene O'Neill, la Teairul de stat din Baia Mare. 
In fotografie : Vasile Constantinescu și Larisa Stase Mureșan Foto i Agerpres

„Lucia Sturdza Bulan- 
din bd. Schitu Măgu-

O Reconstituirea : LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,45.

o Comedlanțll (ambele serii) : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.

• Teatrul Mic: Tango — 20.

Deschiderea emisiunii, 
în... Vacanță. Emisiune 

pentru pio- 
de Octav Pan- 
Tinerețea Iui 

Film realizat de A. 
Bazat pe documente din 
muzeului din Ulianovsk,

" ’ă — un optimism pe cit. de justificat, pe atît de lucid.

O Baltagul : MOȘILOR — 15,30 
18,00 ; 20,30.

literaturii, subliniază însuși faptul că „personalitatea autorului stă tocmai în acea sentimentalitate rîză- toare care nu jignește lumea observată. Comedia (e vorba de Titanic Vals) este și nu este o caricatură a burgheziei provinciale Mai degrabă studiază amabil ale lumii valuri într-un mediu normal".Apariția recentă în librării a primului volum al seriei, intenționate de Editura pentru literatură, din Scrierile lui Tudor Mușatescu, oferă cititorilor cvartetul pieselor de consacrare ale scriitorului Sosesc deseară. Titanic Vals, ...Eseu și melodrama, cuceritoare totuși prin sinceritate. Visul unei nnpți de iarnă.

Rigorile unei instituții 
de cultură în sistemul

„FAPTE DIVERSE"

0 Noaptea generalilor : MUNCA 
— 16 ; 19.

blicului. De aceea, afluența spre diferitele cursuri este relevantă pentru interesele de cultură ale participan- ților, fiind simptomatică și pentru e- voluția ulterioară a universităților populare.Ca și în anii trecuțl, cei mai mulți cursanți (aproape jumătate din numărul total) s-au înscris la cursurile de cultură generală Aceasta demonstrează că cererea publicului se află în consens cu orientarea tradițională imprimată universităților populare care sînt concepute prin excelență ca fiind școli populare de cultură generală pentru adulți Aici se impune însă precizarea că nivelul cunoștințelor de cultură generală transmise prin universitatea populară trebuie privit în dinamica sa firească, deoarece astăzi, popular, la multe dintre aceste instituții, înseamnă și cibernetică, biochimie, artă, antropologie, drept internațional ș.a.Cursurile cu caracter tehnico-ști- ințific, specifice îndeosebi universităților muncitorești din marile întreprinderi, au atras și ele numeroși participanți. Aceste cursuri (probleme ale organizării științifice a producției și a muncii, economia întreprinderii industriale, tehnologia producției în diferitele ramuri industriale ș.a.) dau posibilitate muncitorilor și tehnicienilor care le urmează să-și completeze și să-și readapteze cunoștințele profesionale, multe dintre subiecte referindu-se în mod nemijlocit la specificul producției din întreprinderile în care se desfășoară. Față de necesitățile existente pe acest tărîm, socotim că cei 7 000—8 000 de cursanți care urmează aceste cursuri reprezintă doar începutul unei activități largi care se va putea desfășura în toată amplitudinea sa o dată cu perfecționarea formulei universităților muncitorești, prin corelarea sa cu învățămîntul profesional și cursurile de calificare existente în întreprinderi.Cea mai spectaculoasă ascensiune o înregistrează însă numărul celor care s-au înscris în acest an la cursurile de pregătire post-liceală, post-u- niversitară, pentru însușirea unor meserii sau limbi străine (peste 40 000 — mai mult decît dublu față de anul trecut), cursuri de o utilitate socială imediată, care răspund unor interese precise de instruire.Așadar, ca urmare a strădaniei organizatorilor, a intelectualilor care le sprijină, de a detecta exigențele de informare și instruire ale publicului, universitățile populare și-au statornicit un profil diversificat, în măsură tot mai accentuată funcțional, adaptat necesităților sociale de pregătire a adulților.Evident, în acest proces nu toate universitățile populare și muncitorești țin același pas. Dacă unele universități populare s-au afirmat ca unități puternice, bine organizate, cu un număr însemnat de cursanți (cea din București, circa 9 500, Constanța — 2 500 sau Timișoara — 2 400 ș.a.), altele (Beiuș, Galați, Brașov. Buzău, Tg. Secuiesc, Baia Mare, Mediaș,1 Suceava etc.), trăiesc încă într-un semi- anonimat. au doar cîteva cursuri și un număr mic de cursanți. Faptul se explică prin programele nesatisfăcătoa

re, alcătuite din birou, fără legătură cu viața și cerințele ei, prin popularizarea insuficientă a scopurilor și menirii universității populare, prin lecțiile improvizate, sărace în idei și neatractive, care se mai întîlnesc în asemenea universități populare și muncitorești. Organizatorii învăță- mîntului popular trebuie să aibă mereu în vedere că formele de pregătire post-școlară a adulților au exigențele lor proprii, decurgînd din caracterul liber al comunității intelectuale, care este universitatea populară, exigențe care impun o concepție limpede asupra scopurilor demersului instructiv-educativ, și — mai ales — un efort organizatoric perseverent și continuu, pe parcursul întregului an de învățămînt.Experiența arată, totodată, că, în unele locuri, din dorința firească de a imprima universităților populare un rol cît mai util se neglijează acele discipline care vizează formarea și dezvoltarea personalității cursanți- lor. Or, universitatea populară nu poate și nu trebuie să abdice de la misiunea sa educativă. Prin formele și mijloacele care-i sînt caracteristice, utilizînd cu îndemînare auxiliarele care-i stau la dispoziție (filmul artistic și documentar, spectacolul artistic, diapozitivele, excursiile, vizitele în muzee ș.a.). universitățile populare și muncitorești trebuie să vină mai mult în întîmpinarea necesităților de educare patriotică a maselor, îndeosebi a tineretului, făcînd cunoscute, în mod larg și sistematic, momentele importante ale luptei poporului nostru pentru libertate, realizările istorice ale României socialiste, perspectivele sale în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Un accent mai mare trebuie pus și pe acele cursuri care vizează educația morală, formarea unei atitudini cetățenești înaintate. Folosind fapte reale, stimulînd dialogul cu participanții, universitățile populare de la orașe și sate pot aduce o contribuție prețioasă la formarea unei opinii de masă, combative față de actele antisociale, de abatere de la normele conviețuirii socialiste. O atenție deosebită se cere acordată atragerii tineretului la aceste acțiuni, educării lui în spiritul idealurilor socialismului.O cultură autentică este aceea care pune în valoare „umanul" din om. . Confruntată cu o problematică educativă atît de variată, cu un public receptiv, dar în aceeași măsură exigent, misiunea universității populare nu e simplă. înfăptuirile de pînă acum, adeziunea intelectualității la această acțiune îndeamnă Ia optimism, dar — prin prisma sarcinilor care revin acestor forme de îmbogățire spirituală

nul meditației. Și a- eeasta pentru că relatarea faptului divers constituie nu un scop în sine, ci numai pretextul pentru investigarea condiției umane. Căci orice fapt, oricît de mic — ne spune autorul în prefață — poate purta in el o semnificație de ordin general, edificatoare pentru cunoașterea o- mului ca atare și a e- pocii sale". Consecința este că gestul prim, al observației, printr-o operație de extindere pînă la diluare, ajunge să se estompeze în țața concluziilor pe care le declanșează. Faptul cotidian, în sine, nu mai interesează. Interesantă este semnificația lui.Tn prefața volumului, autorul se autoacuză de accente de rousse-

Continuarea editării acestei serii ni-1 va prezenta pe dramaturgul a cărui consistență artistică a fost a- testată definitiv de paginile de istorie literară, la capitolul cuprins între cele două războaie mondiale, pășind pragul în contemporaneitate. prezent în contextul literaturii române actuale cu o- pere ce mărturisesc vigoarea artistului și participarea sa efectivă la îmbogățirea valorilor culturii noastre de astăzi.Iar scena românească se va putea împrospăta mereu cu spectacole și noi viziuni teatrale asupra textelor dramatice ale lui Tudor Mușatescu.

Cînd cronicarul, depășind pragul simplei observații ori pe cel al descoperirii senzaționale, surprinde esența detaliului cotidian, faptul divers se încarcă de. semnificații adinei, definitorii pentru peisajul social-moral al unei epoci. Observația devine analiză. Relatarea, eseu.Acum 15 ani. în volumul „Chipuri și măști", Demostene Botez reunea o sene de articole de interes mai mult documentar, repulsia sa față de fascism. In „Fapte diverse", selecție din publicistica interbelică, sfera documentarului este depășită cu mult. Articolele cuprinse aici, publicate zilnic, între anii 1934—1936, în ziarul „Adevărul" transferă mărturia pe pla-

© Opera Română : Faust — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Oara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 19,30.

de a nu „ști pe care să-1 aleagă de model". (Eroii din literatură în statui).Construcția fiecărui articol în parte este rezultatul osmozei între cronicar — observator eficace al detaliului cotidian — și scriitor — moralist și umorist. Fiecare piesă este un rechizitoriu, adeseori a- prig, împotriva lumii burgheze a cărei decadență morală, abolind conceptul major de u- manism, încăpea, desigur, doar în tiparele degradante ale unei titulaturi ca aceea de „Comedie umană", pe care, inspirat de Balzac, autorul și-a ales-o pentru rubrica pe care o susținea în ziarul „Adevărul".

compunerea Cotnari și a de realizare, estetice ale în primul

• Războiul domnițelor : CIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Construit pe principiile unei bune tradiții a comediei satirice românești, în contextul căreia i s-a plătit mereu (mărturisit sau nu) tribut lui Caragia- le, teatru] lui Tudor Mușatescu, dacă nu sparge tiparele, adaugă în schimb tonuri inedite paletei comice românești. Niciodată grotești, eroii lui Tudor Mușatescu suportă greu acest calificativ, făcînd mai curînd parte dintr-o lume pitorească. de o mare bogăție cromatică și savuros parfumată cu provinciale și încă patriarhale, că-

Despre universitățile populare, a- ceastă modalitate de promovare sistematică a valorilor culturale în rîn- dul adulților, de perfecționare a pregătirii primite în școală, de satisfacere a dorințelor și intereselor de instruire și educare atît de firești pentru omul contemporan, s-a scris adeseori în presa noastră.Astăzi, prin efortul comun al organelor de cultură și artă, sindicale și de tineret funcționează, în întreaga țară, 141 de universități . populare, muncitorești și sătești, cu 12'25 de cursuri urmate de circa o sută de mii de oameni. în sălile universităților populare se petrece un fapt unic prin ineditul și frumusețea sa i în fiecare săptămînă o sută de mii de cetățeni vin în mod voluntar să se întîl- nească cu profesorii lor, voluntari și ei, pentru a învăța. Dar cine sînt acești oameni, care, deși supuși solicitărilor vieții moderne cu multiplele sale atracții, găsesc totuși timpul să învețe pentru ei ? Ce mobiluri interioare îi îndeamnă să vină la universitatea populară ? Și, mai ales, oferă universitatea populară, așa cum este ea concepută acum, ceea ce așteaptă publicul de la ea ?Să facem o primă circumscriere i cel ce frecventează cursurile universității populare este un autodidact în concepția cea mai bună a termenului, interesele sale de cultură fiind orientate spre un plan instructiv-educativ anume. El ajunge la valorile culturale dintr-un interes preponderent intelectual, strict individualizat, căutînd să și le însușească în chip sistematic și activ.O a doua precizare se referă la concepția acestei categorii de autodidact!. Publicul universității populare este deosebit de variat și eterogen din toate punctele de vedere i muncitori, tehnicieni, elevi și studenți, intelectuali de profesii diferite, pensionari. Este interesant de observat că îndeosebi universitățile populare din orașe cuprind în proporție mare cursanți cu studii medii și superioare (la Universitatea populară din București, peste 90 la sută), ceea ce confirmă necesitatea educației permanente în condițiile exploziei informaționale, ale revoluției științifice și tehnice, care caracterizează lumea contemporană.Această mare varietate de preocupări și niveluri de pregătire determină interese de cultură, de autoinfor- mare și autoeducare dintre cele mai diverse. Din sondajele făcute în acest scop cu prilejul înscrierii cursanților rezultă că mobilurile^cele mai generale care-i îndeamnă să urmeze cursurile Universitare populare sînt i promovarea socială (asimilarea unor noi cunoștințe științifice, tehnice, culturale sau însușirea unei limbi străine, fiind factori importanți de consolidare sau de îmbunătățire a statutului lor social), adaptarea la procesul de conversiune profesională (în cohdițiile dinamicii profesiilor și, îndeosebi, a sporirii cererii' sociale pentru anumite profesiuni), Iar pen-

VOLGA — 9—16 în 
18,15 ; 20,30, TOMIS

continuare ; 17,30 ;

„Ion Creangă" : Muș- 
Măgărlei sale ! — 19,30.
„Țăndărică" (sala din 

Bandiții din 
17.

• Teatrul
— 19,30.
O Teatrul 
chetaril...
e Teatrul 
str. Academiei) 
Kardemomme —
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Varietăți *G9
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță la Tănase — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 10 ; 19,30.

în opera să obiec- a Moldovei trecută si calități are _ luminii în lui Fr. Bartok. O apreciere. deosebită merită și originalitatea lui Dimitrie Gavrilean care, cu memoria retinei, impregnată de amintirea Humorului și a Voronețului, realizează un univers modern al „legendei" românești. Printre inițiatorii „noului narativism", tînărul artist perseverează în construirea, pe cît de meticuloasă pe atît de magistrală, a unor compoziții ample. Ultimul mare tablou, lucrat cu lupa, și intitulat „Idealuri", deschide o amplă perspectivă care se ridică de la bocet șl doină, din primul plan, într-un vîr- tej de horă și culminează cu orașele viitorului, cetăți ale Soarelui care se rotesc prismatic urmărind cu fața și ochii de ferestre mersul astrului.Este de reținut la artiștii ieșeni, mai ales, fixarea, în imagini edificatoare a pasiunii dăruite de epoca noastră, a avîntului ei constructiv, creator. Un Aman al zilelor noastre, la lași, se va exprima desigur cu alte mijloace, în alt fel, decît pictorii din secolul al XIX-lea. dar patriotismul înalt și continuu al tuturor marilor artiști își are izvorul nesecat în atașamentul total față de idealurile cele mai nobile ale acestui popor ți ale acestui timp.

0 Bătălia pentru Roma : BUCU
REȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20, ME
LODIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, MO
DERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Păcatul dragostei : REPUBLI
CA - 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,16 ; 
18,45 ; 21,15.
• Roata vieții : CINEMATECA 
(sala Union) — 10 ; 12 ; 14.

mente noi de frumusețe evocările iul Costache Agafiței, care au revitalizat în. culoare pagini din arhivele lașului, aspecte ale străzilor pline de mulțimea fremătătoare, în mijlocul căreia strălucesc figurile lui Ale- csandri, Kogălniceanu, Sion. Poezia străzilor, pe unde mai răsună ecoul pașilor lui Eminescu și Creangă, este prezentă și în opera lui Petru Hârto- peanu, deși acesta nu este un com- ponist în domeniul scenelor istorice, ci un peisagist al ulițelor pline de amintiri. Incursiuni mai adînci în istorie, sau reveniri spre epocile imediat precedente, au fost adesea încununate de succes în portretistica sculptorului Vladimir Florea, căruia-i datorăm un impresionant „cap al lui Iorga", sau mai recent bustul expresiv al lui „George Călinescu". Iftimie Bârleanu și alți sculptori mai tineri, ca Ion Buzdugan, au încercat, cu talent, reimaginarea figurilor dacice și voievodale, de o monumentalitate care tinde să depășească placida reconstituire. Se relevă puritatea și claritatea tipologică a perechii de „Daci" în marmură albă sculptată de Pompiliu Clement. Un grup de tineri artiști, dintre care se remarcă Dumitru Căileanu, Alexandrina Dimi- triu, jbucreția Filioreanu, Nicolae Pă- duraru, oferă un real prilej de emoție prin interpretarea subtilă a figurilor de seamă ale anului 1848, mat ales a lui Nicolae Bălcescu, sau prin evocarea chipului ascetic al lui Vasile Pîrvan, a dîrzeniei clare, lucide a răsculaților de la 1907, a luptătorilor comuniști. „Insurecția" și alte lucrări simbolice ale lui Dumitru Căileanu beneficiază și de vibrația cromatică pe lîngă cea a volumelor.Complexitatea problemelor componistice presupune gîndire filozofică dezvoltată, gust desăvîrșit în a găsi limbajul plastic adecvat pentru a exprima marile idei ale timpului nostru, cu privire la orice subiect propus,Tinerii artiști Dimitrie Gavrilean, Nicolae Matyus; Nicolae Constantin, Fr. Bartok, Ion Gînju, care proiectează mozaicul, fresca și vitraliile noilor edificii, au avut multe de învățat în rezolvarea proiectelor finale ținînd seama de tradiția școlii ieșene.In această atmosferă de emulație și alți artiști s-au consacrat temelor cetățenești, de o largă semnificație istorică. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit, nu pledez pentru ideea, pe care o consider unilaterală, ca toți pictorii să. îmbrățișeze compoziția cu tematică istorică, sau toți sculptorii să toarne voievozi în bronz. Pentru că artistul de. azi este în primul rînd dator vieții contemporane, înscrierii pentru memoria viitorului a realităților noastre socialiste. Dar remarc faptul că mulți dintre artiștii ieșeni fac dovada unor aptitudini reale în arta de inspirație istorică, aptitudini pe care și le dezvoltă cu mijloace diferențiate individual. Cu ajutorul suprapunerilor prismatice este realizată evocarea lui „Nicolae Bălcescu", căreia Nicolae Constantin i-a dat, în mod paradoxal, caracterul unui autoportret. Simpatia și participarea au aici, ca și. în portretul mult apreciat al lui „Mihai Viteazul", forme pe cît de deschise înțelegerii largi, 'pe atît de originale. Influența lui Eugen-Ște- fan Boușcă, mai direct, sau cea a lui Victor Mihăilescu-Craiu, indirect prin sugestia lirică a unor peisaje iegate de istoria politică sau literară, s-au făcut resimțite multor tineri dornici tiveze atmosfera densă făuritoare de istorie prezentă. Remarcabile vibrația culorii și a „Ctitoria'

Memoria faptelor, trecute și prezente, vrednice de a fi obiectivate în opere frumoase, dau substanță demnității unui popor. Prestanța monumentelor dinspre Suceava și Neamț, lașul cu edificiile lui semnificative, cu statuile lui frumoase, de cărturari și luptători ne dau sentimentul participării trecutului la opera de eleva- re industrială și culturală a civilizației socialiste, prezente. Aici fremătătoarea viață zilnică este pătrunsă de înțelegerea lucidă că ne-am desprins din lupta plină de jertfă a înaintașilor, din năzuințele și visele lor luminoase. Nu este zi să nu descopăr în muzee, pe simezele expozițiilor sau în atelierul unui artist, a- dîncirea, dintr-un unghi nou, a istoriei de ieri sau de azi.Compozițiile lui Dan Hatmanu, Leandru Popovici, Eugen .Ștefan Boușcă, marele mozaic din Piața Unirii realizat de Marcel Guguianu, lucrările graficianului Ion Petrovici sau ale pictorului Corneliu Ionescu sînt tot atîtea exemple semnificative.Stăruie aici aerul romantic și liric 
al școlii lui Ștefan Dimitrescu, într-o continuitate indisolubilă cu febrila căutare a mijloacelor noi de expresie. Dacă arta portretului în tradiția lui Stahi este mai rară, tn schimb peisajul industrial îi preocupă pe pictorii din toate generațiile, mareînd reușite compoziții în uleiurile lui Mihai Cămăruț, în acuarelele lui Adrian Podoloeanu și Constantin Radinschi. Igeniozitatea și bunul gust coloristic sînt atribute recunoscute ale compozițiilor cu temă urbană semnate de tinerii Val. Gheorghiu și Ion Gînju. Naivitate de basm al copilăriei au alegoriile lui Gh. Maftei. Memoria o- rașului s-a îmbogățit prin adaosul u- nor valori ndi, mărturii ale epocii noastre, menite să înalțe mai sus e- dificiul conștiinței patriotice și revoluționare. Vasile Condurache a condus grupul de sculptori care a ridicat statuile de bronz ale căror siluete se oglindesc în fîntîna de la intrarea de răsărit a orașului. Nicolae Matyus s-a remarcat prin forța de expresie, prin sinceritatea culorii în marelui mozaic de la altor proiecte în cursAsimilarea valorilor trecutului presupune, rînd, păstrarea lor, ca document cu valoare irepetabilă, ca mărturie a u- nui stil artistic și, abia apoi, selecția, trierea, clasificarea. O asimilare estetică din perspectiva idealurilor epocii prezente, a umanismului socialist, presupune crearea unor imagini noi, a unor interpretări profund filozofice a faptelor și oamenilor, o detașare de stricta „reconstituire" arhivistică. Opera plastică de inspirație istorică sau de mare semnificație contemporană, cere depășirea nivelului simplei „ilustrări" plastice a paginilor de cronică trecută sau prezentă, depășirea simplei stări de ..martor" și exercitarea rolului activ.de interpret și transformator al lumii, pe care și-1 asumă artistul. In nici un caz această chemare nu poate însemna ruperea paginilor mai vechi sau înlocuirea lor, ori înfrumusețarea lor cu chenare și litere noi. Modalitățile picturii sau sculpturii istorice, monumentale, sînt astăzi altele | ele se remarcă prin folosirea unor mijloace tehnice și de expresie corespunzătoare epocii noastre.Opera artistului de azi continuă firesc efortul de interpretare istorică al înaintașilor, dar ea poate tinde spre o depășire a nivelului de pătrundere filozofică și exprimare plastică realizate anterior. Militînd neobosit pentru o creație artistică inspirată din viața poporului român, noi nu uităm că aceasta nu poate să imite nici obiectele și fenomenele ca atare, nici modul clasicilor de a le interpreta, nici modul unor școli moderne de a trata realitatea dintr-un unghi de vedere foarte diferit și îndepărtat de al nostru, pentru că „numitorul comun al artei .noastre socialiste este concepția filozofică mar- xist-leninistă, idealul de înaltă responsabilitate socială a artistului socialist".La opera de fixare a monumentelor din istoria făuririi Unirii, a statului național modern au adăugat docu-

Valea Morțli
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16

• Teatrul
— 20.
• Teatrul 
dra" (sala 
reanu) : Sftntul Mitică Blajinu — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Transplantarea Inimii necunoscu
te — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace 
— 19,30 ; (sala Studio) : Ce scurtă 
e vara — 20.

e Lupii albi : UNIREA — 15,30 ; 
18,00.
e Anul trecut la Marienbad : 
UNIREA — 20,30.
• Baladă pentru Măriuca : LIRA
— 15,30 ; 18,00.
• Să trăim pină luni : LIRA — 
20,15.
> La război, ca la război : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18,15 ; 
20,15.

reia autorul său are grijă să-i acorde șansa corijării încă în cuprinsul tramei.De altfel G. Călinescu. în a sa Istorie a

18,00 
Prezent 
muzical-distractivă 
nierl șl școlari — 
cu-Iași. 18,30 — 
Lenin. 
Ivliev, 
arhiva 
filmul reconstituie primii ani al 
vieții marelui conducător al Re
voluției Socialiste din Octombrie. 
19,00 — Telejurnalul de seară. 19,20 
— Melodiile săptămînit. 19.40 — 
Ancheta TV — Dincolo de dosar. 
O investigație în microclimatul 
Infracțiunii. 20,10 — Tele-cinema- 
teca. „Furie". în distribuție : 
Spencer Tracy și Silvia Sydnel. 
21,50 — Anunțuri — Publicitate. 
22,00 — Telejurnalul de noapte. 
22,15 — Salonul literar al televi
ziunii. Poezia noastră cea de toate 
zilele. Amfitrion Radu Boureanu. 
22.55 — Canțonete interpretate de 
Mario del Monaco. 23,05 — închi
derea emisiunii.

au-ism. Substratul a- cestora, pe care el însuși îl explică de altfel, este însă evident. Este vorba de aceeași luare de poziție, ce se traduce de data aceasta prin nevoia resimțită de scriitor de a se izola. în contextul unei epoci, ale cărei avataruri constituie premisele certe ale degradării ideii de Om. Pledoaria pentru Om, ca noțiune supremă, este concepută în sens invers, negarea răului construiește, implicit, imaginea idealului. Or, pentru Demostene Botez, societatea ideală este aceea în care să nu mai ființeze, ca personaje reale, „ătiția Cațavenci și Farfu- rizi", îneît un sculptor tentat să ridice statuie unui erou caragialesc să fie pus în situația

• In împărăția leului de argint : 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă : CO
TROCENI — 20,30.
• Corabia nebunilor t PACEA — 
15,30 ; 19.
• Mîna cu briliante : CRÎNGAȘI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

prevăzute, planul construcțiilor școlare pe 1970 se cere evaluat, de pe acum, ca o maximă concentrare de eforturi gindite rațional și efectuate sistematic. Nesocotirea unor elemente „preliminare", altfel spus, stabilirea cu întîrziere a amplasamentelor și a documentației tehnice, ca și faptul că în preocupările ministerelor construcțiile de școli pentru învățămîntul profesional și tehnic rareori sînt privite și analizate ca o problemă de sine stătătoare, explică multe dintre bilanțurile deficitare ale anului trecut. Astfel, anul trecut s-a stabilit ca la Turnu Severin să se construiască o școală profesională aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Pentru amenajarea localului cu 16 săli de clasă, 1 500 de locuri în internat, 3 000 mp de ateliere și a unei cantine pentru 2 000 de elevi au fost prevăzute fonduri pe anul 1969 în valoare de 20,2 milioane de lei, din care 12,6 milioane de lei construcții- montaj. Dar, cu toate că termenul de dare în funcțiune a acestui obiectiv a fost fixat în 1970 — ceea ce e- chivalează cu posibilități organizatorice suplimentare — elaborarea cu întîrziere a proiectului de execuție, corelată cu o slabă activitate din partea constructorului (Trustul local de construcții al Consiliului popular județean Mehedinți), a făcut ca în primele 11 luni planul anual de investiții să se realizeze doar în proporție de 32,5 și respectiv 35,9 la sută. Tot astfel, pentru deschiderea la Turda a șantierului unui liceu industrial, cuprinzînd 16 săli de clasă, internat cu 300 de locuri și cantină pentru 600 de elevi, Ministerului Industriei Chimice i s-au repartizat fonduri în valoare de 4,3 milioane de lei, din care 4 milioane construcții-montaj. Aceeași întîrziere în elaborarea proiectelor (cu toate că acestea, fiind tipizate, n-au cerut un volum prea mare de lucru) a determinat ca pe întregul an să se .realizeze ceva mai mult de 1 milion de lei. Oare în anul 1970 tovarășii de la Ministerul Industriei Chimice au luat din timp toate măsurile pentru a intensifica ritmul lucrărilor, pe măsura sarcinilor de plan ?Și pentru că implicit ajn adus discuția pe terenul disciplinei, fie că aceasta se propagă în domeniul financiar sau al respectului față de graficele de execuție, este cazul să amintim că în anii trecuți încălcarea acesteia nu o dată a fost ridicată la rang de principiu „tactic". Bunăoară, s-a observat că întreprinderile de construcții atacă mai multe obiective deodată, pb care nu le termină ; apoi deschid și alte șantiere. Și așa mai departe, nu însă și... mai bine.De bună seamă că nu aceste aspecte domină bilanțul construcțiilor școlare pe 1969. L.e-am amintit însă pentru că, fie și numai în această ipostază de excepții mai mult sau mal puțin costisitoare, ele se cer- excluse cu desăvîrșire din calendarul edilitar al anului abia început

• Băieții flln strada Pal : LUMI
NA — 9,15—15,45 tn continuare ; 
18.45 ; 20,45.
n Program de filme documentarei 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Băieții în haine de pielei FERO
VIAR — 8,30 ; 11 
21, FLAMURA - 
16 : 18,15 : 20,30.
• Winneton tn
GRIVIȚA -
18,15 : 20,30, 
continuare ;
— 9—15 tn
20,15.
0 Frații Karamazov : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 
18,00.
0 Bern șl comisarul Ban Anto
nio : BUZEȘTI — 15,30 ; 18,00.
0 Galileo Galilei : BUZEȘTI -r 
20,30.
0 Femela îndărătnică : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, DACIA
— 8—20,30 în continuare.
0 Vă place Brahms 7 : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15.45 ; 18 ; 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 18.

0 Blow-up : FLOREASCA — U ; 
15 ; 18 ; 20,30.
0 Fragii sălbatici : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Iubirea strict oprită: AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 My fair lady : MIORIȚA — 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,45.

O Noile aventuri ale răzbunători
lor : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Omul, orgoliul, vendeta : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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potrivit legii, nu

unei pasiuni
Mihai NEGULESCu

Titus ANDREI

dragosteaaltruismul

tole- de paz-

Hrib,Arborea, ei înșiși arbori

acestui argument, Teodor încearcă o eschivă, ridi- „inteligența infracto-

țn amintite care,pot fi îndeplinite de unul ți același individ TOCMAI
ei, prin al unui asemenea istorico-

din comu- au cres- asemenea neînclinați.

mîna dumneavoastră : a- un fapt concret, verifica-

Survolăm eu privirea o- măturile iernii și întinderile deluroase ale Țării de Sus ni se destăinuie clocotind de istorie, de gînduri, de Înnoită fertilitate. între vechi cetăți și lăcașe de reculegere, purtînd semnul de ctitorie al celor mai vestiți bărbați ai Moldovei, între lăcașuri de cultură și industrii contemporane, satele desfășoară spații de u- manitate, ținînd vie în fața vremilor o îndătinată statornicie, neîntrerupte izvoare fermecate, trainice valori morale și civice ale poporului românesc.La Arborea, în ținutul Sucevei, călătorul se întîl- nește cu unul dintre cele mai frumoase și mai dramatice monumente de artă ale Evului Mediu. La cîteva sute de metri mai , departe ;— cu Muzeul istorico- etnografic, întocmit și deschis călătorului, cu dragoste, la orice oră din zi, de către un bărbat localnic în vîrstă de 71 de ani, Toader Hrib, ți soția sa, Magdalina.Ne-am scris și noi nume-’ Ie — al opt-mii-trei-sute-și- al-mai-cîtelea ? — aici, la Arborea, în „cartea de aur" cu liniuțe de dictando a u- nei pasiuni închinate istoriei și dăruită cu dragoste și altruism generațiilor de azi și generațiilor de mîine ale locurilor, ale țării.Gazda, un bărbat volnic, nins de grijile, necazurile și lumina celor șapte decenii ale sale, își lasă treburile zilei în seama tovarășei de viață și ni se alătură, ca atîtor altora înaintea noastră, în fascinantul itinerar printre pietre, arme, ulcioare, podoabe, printre documentele acestei originale confesiuni a obiectelor. îmbogățite, ca în picturile marilor pictori-naivi, cu o aură poematică insuflată de povestirea colorată a colecționarului, am simțit și noi cum lucrurile din preajmă se integrau armonios în rosturile unei biografii, în vocația unei vieți menite a strînge firele de nisip ale relicvelor și a le dărui mai departe, clepsidră neodihnită, unui timp îmbogățit de înțelesuri.Am străbătut și noi aceste spații însuflețite și tot ce ne-a rămas, ne dăm seama, nu poate fi rezumat nicidecum în fișa documentară a momentului. Totul trăia pe laviți și polițe, în lăzi și pe pervazuri, în întruchiparea unei vieți neirosite pînă la cea mal neînsemnată secundă. Aveam în fața noastră opera unui om a cărui înaltă universitate fusese doar iubirea de pămîntul natal, ale cărui studii erau absolvite — dincolo de clasele primare — numai și numai în amfiteatrul înțelepciunii stenice, populare, al experienței de viață, al literei, născute din- aleasă iubire de țară, a vechilor cronicari. Străbătînd constelația exponatelor — constelație ce îngeamănă piese din culturile de prund, ceramică și unelte milenare, cătușe „din vremea robiei", șrapnele din primul război mondial, inscripția cu numele celor 51 de arboreni voluntari în armata română In 1917, în frunte cu locotenentul Lupu și sergentul Dolaciuc, obiecte de artă bucovineană, meteoriți că- zuți pe raza comunei și așa mal departe — gîndul ni se îndreaptă deopotrivă către paginile de tonică observație șl simțire ale originalelor „letopisețe" arborene.

întemeiate pe spirit de discernămînt și dreaptă judecată — prin care Toader Hrib din Arborea a năzuit și izbîndit să țină la zi, de mai mulți ani, o amplă o- glindă a evenimentelor din viața satului său, monografia neamului său, Hribenii — fișele și manuscrisele principalelor sale „opere" („Istoria comunei Arborea", „Istoria familiei", „Cronica vieții mele", „Istoria a 13 familii colaterale") însumează mii și mii de pagini, în viața septuagenarului, Cronica și Muzeul fac corp comun.Dar iată, mai bine, din caietele sale cu scris mărunt. aceste irizări de autoportret :„Fac parte dintr-o fami
lie de oameni curioși, vrem 
să știm, să auzim cum a 
fost, ce a fost, ctim s-au in- 
timplat, ca apoi să ne pu
tem face o părere din to-

ceea ce se scrie și ceea ca 
se poate păstra rămlne și 
la alții. A scrie cit de rău, 
chiar și lucruri de mică 
însemnătate, odată și oda
tă cineva poate să le gă
sească de mare folos.

Pornesc din jurnalul meu, 
voi scrie așa cum pot eu 
scrie, voi scrie așa cum se 
vorbește astăzi la noi in sat. 
Rog pe cetitori să mă ierte 
acolo 1 unde se vor găsi 
greșeli de scris sau greșeli 
cum văd eu lucrurile. Ochii 
mei sînt albaștri și eu văd 
lucrurile cu ochii mei“...Ochii lui badea Toader din Arborea au culoarea cerului de peste munții Bucovinei, au inflexiunile „albăstruiul de Voroneț", au graiul sincerității. Nimic din ce s-a petrecut în viața acestui om — și au fost multe cele petrecute, și au fost lumești, și au fost ele pline de bucurie, dar și de cumpene — nu poate fi în-

trînul își rezervă o ramură quasi-anonimă, sîrgul său de a face să nu se piardă faptele trecutului pe care ne întemeiem tinde să depășească — prin intensitatea, consecvența șli armonia preocupării — granițele unui act de diletantism.Mă așteptam să întîlnesc un bătrînel sfătos, puțin ciudat, întovărășit de fel de fel de obiecte, și m-am trezit ascultînd un rapsod, un bărbat viguros și înțelept, înconjurat de rodul muncii sale, de argumentele unei opțiuni morale. Fără a supralicita valențele științifice ale pasiunii sale de muzeograf — preocupări cunoscute și încurajate la vremea respectivă de un Nicolae Iorga, căruia în 1939 îi prezentase spre avizare un original „calendar românesc", în care lunile se numeau „traiana" (ianuarie), decebala" (februarie), ”ba-

tul. Mie personal îmi arde 
sufletul de dorul de a ști, 
atunci cînd aflu in pămint 
un obiect vechi, neobișnuit 
sau niște oseminte ome
nești, niște arme sau niște 
slove necunoscute pe pie
tre sau monede. Mult aș da 
să fie cineva să spuie cine și cum erau oamenii ceia 
ce le-au purtat acestea, sau 
să fie niște aparate să prin
dă vocea acelor oameni. 
Dacă toate acestea lipsesc, 
omul de astăzi trebuie să 
se puie pe gindite și gă
site.

...Eu încă din copilărie 
m-am frămintat de toate 
acestea; așa, incepind din 

■ ziua de 4 mai 1915, cind am 
plecat ca soldat in primul 
război mondial, in buzuna
rul de la tunică purtam un 
carnet invelit intr-un coș
ciug de pinză gumată pe 
care, pe de o parte, am 
scris cu creionul chimic 
loader Hrib, comuna Ar
borea...

Prin 1919 am cumpărat o 
carte groasă, legată cu pie
le, in care am scris aproa
pe zilnic totul ce se petre
cea in sat, in țară și-n lu
mea largă; toate acestea le 
culegeam de la oameni, de 
la cumătrii, nunți, clăti, 
baluri, de la bătrînii sate
lor, din ziare și radio, mai 
tirziu. Pentru că tot ce 
vorbesc oamenii in diferite 
ocazii, cei ce ascultă pe o 
ureche le intră și pe alta 
le iese, ceea ce se scrie in 
ziare toți citesc, iar Harul 
vechi il întrebuințează, ceea 
ce se spune la radio cu 
unda cu care au venit cu 
aceeași undă se pierde, dar

țeles în afara setei sale de cunoaștere, de discernere, de „arătare și altora", prin muzeu sau printr-o carte cu coperți albastre.Risipite prin cîteva reviste literare, paginile, unei asemenea cronici își revendică un spațiu oricît de modest în vitrinele librăriilor.Ar fi inexact Insă a se susține că atenția „cronicarului* se află circumscrisă strict locurilor natale. Călător în tinerețe de la un capăt la altul al Europei, badea Toader a rămas și astăzi un însetat de noutăți din toată lumea, cronica sa diurnă luînd nu o dată chipul glosei culturale sau al notei de politică externă. De la noile realități ale satului său și pină in Vietnam, Antarctica și Canalul Mînecii — cu îndrăznețele proiecte rutiere submarine, de la munca patriotică a uteciștilor arboreni la navele Vostok și Apollo, neobositul cronicar află întotdeauna cuvîntul-oglindă în care se'răstrîng momente, peisaje și chipuri profund inserata actualității.O asemenea rîvnă face cinste nu numai omului, ci și familiei din care se trage, satului întreg. Moștenit din tată In fiu, cultul pentru graiul obiectelor vechi, gustul pentru descifrarea evenimentelor do- bîndesc prin Toader Hrib o semnificativă împlinire. Deși în „Pomul genealogic* pe care și l-a întocmit neamul său, al Hribenilor, pe baza unor Izvoare ce conduc către anul 1 700, bă-

mîndrește nu numai comuna, ci întreg județul ? Din aceeași lipsă de fonduri a- fectate, podețul din capătul uliței — unde stopează automobile venite nu o dată de la sute și sute de kilometri — suferă de ani și ani de o gravă deteriorare... Care dintre’ comunele țării nu s-ar mîndri să aibă în perimetrul sîrgul voluntar concetățean, o valoroasă colecție etnografică ? Și totuși...In umbra marilor monumente din nord, descinzînd parcă din vechimi legendare și ducînd mai departe virtuți ale generațiilor de moldoveni, Toader și Magdalina na cut unor —----------- ...Zeci de mlădițe, zeci de copii din împrejurimi — Rin- cescu Gheorghe, Olenuc Traian și atîția alții — sînt nelipsiți din preajma lor, veritabili învățăcei, efigie de nădejde a continuității de preocupări, de dragoste de țară și de omenie. E lesne de înțeles că acolo unde a prins rădăcini o asemenea pasiune, acolo unde oglinda trecutului vibrează de pilde și înțelesuri, oamenii locului nu se mărginesc a' înregistra pasiv lecția de istorie a relicvelor, povestirile colorate și pilduitoare ale cronicarului-muzeo- , graf. Dincolo de incinta casei sale, prezența diurnă a unui om precum Toader Hrib se interferează continuu cu fapta consătenilor săi, tineri și vîrstnici, autori ai prefacerilor prin care trece viața satului, prefaceri „la chip", dar mai ales ,.la suflet", ce ocupă un loc de seamă în cronica prezentă a arborenilor.Pentru tineretul satului mai ales, cronicarul află foarte adesea, în orele sale de scris și meditație, cuvinte de laudă, după cum nu-i sînt străine textului pe care l-am frunzărit în acea zi de iarnă vorbele de povățuire sau de mustrare. După părerea Iui Toader Hrib, în acest tineret se află cele mai frumoase izvoare și pagini ale , cronicii sale viitoare. Pagini pe care „cine știe dacă voi mai apuca să le îngaim caietelor mele" — spunea bătrînul rapsod.
„Mai ales dintre cei ti

neri se călătoresc astăzi la 
școli, la servicii, la armată. 
Ei văd multe prin lume, 
citeodată mi le scriu și 
mie, care rămin aici, dar 
ceea ce știu mai bine e că 
au cu toții ce spune des-

saraba* (martie) ș.a.m.d. — fără a supralicita valoarea strict literară a scrierilor întocmite de-a lungul anilor de pana sa, nu putem să nu observăm cum, aici și acum, prin oameni ca Toader Hrib, capătă o strălucită expresie pentru pănrintul natal, civismul anonim, grație căruia un om zdravăn, cu putere do muncă, își investește toată strădania vieții nu pentru avuții proprii, pentru o viață a- junsă și tihnită, ci pentru fundamentarea sentimentului patriotic al generațiilor prezente și viitoare. Bogata sa colecție numismatică ~pfe ai h'oștYi, despre ărbe- 
reni și satul lor Arborea, 
pe acolo pe unde merg ei... 
Mi se luminează sufletul 
cînd văd cum se dovedesc 
cu dragoste de învățături 
și, pe potriva acestei dra
goste, fie că-s prin țară, fie 
că lucrează la C.A.P. aici, 
in satul lor, se deprind a 
pune prețuire pe tot ce fac 
și văd in jurul lor. învă
țat cum sint eu cu obiec
tele din „muzeu", imi vine 
să spun citeodată că, așa 
cum țin eu la cele aduna
te intr-o viață de om, așa 
țin și consătenii mei, tine
retul. la toată bogăția de 
astăzi a Arboret, sat de oa
meni harnici și pricepuți...". ...In satul cu asemenea oameni, pe destei case drumețul se oprește moționat și cunoscător glasul vremilor, glasul zilei de azi, glasul zilei de mîine.

reprezintă de altfel singurii bani pe care a pus temei vreodată în viață. Pe măsura extinderii colecțiilor sale, a preferat să se restrîngă Intr-o singură o- daie, abandonîndu-și sub povara exponatelor mobilierul propriei case. „Ne-am rupt de la gură pentru a cumpăra cutare sau cutare lucruri, dintr-acelea de care cată bărbatu-meu" — mărturisește soția sa Magdalina și simți că în vorbele ei nu poate fi nici o umbră de regret sau mustrare. De ce atunci — îți spui în sinea ta, copleșit de semnele unei asemenea 1- paderențe la egoism — din fondurile culturale ale județului nu s-au găsit 200-300 de lei (sumă suportată tot de soții Hrib) pentru cele cîteva utile plăcuțe indi- cînd pe ulițe calea s muzeul cu care de altfel

îndrăznești ? cheamă mită, domnule 1 Să vă intre o dată în cap i pentru ce fac, mă plătește statul. Ar trebui să vă dau pe mîna justiției I„Nu era pentru întîia oară cînd, In zi de salariu, glasul revoltat al omului de la ghișeu răzbătea pe coridoarele întreprinderii, adunînd în jur funcționării din birourile vecinei avînd de ridicat o sumă mai mare, un muncitor îi lăsase casierului Constantin Cordeanu mărunțișul, cincizeci—șaizeci de bani, provocîndu-i o sfîntă revoltă. Așa l-am cunoscut noi ; cine s-ar fi îndoit de cinstea acestui om ?“. (relatarea îi aparține lui Teodor Anastasiu, fost contabil- șef al întreprinderii nr. 8 construcții- montaj București).Cu cîteva săptămîni în urmă, Constantin Cordeanu a fost trimis în judecată deoarece „în perioada 1 noiembrie 1963—31 martie 1969 (ani în care cei din jur au fost martori la numeroase „crize de onestitate" asemănătoare celei de mai sus n.n.) a păgubit avutul obștesc cu suma de 217 912 lei" (citat din rechizitoriul întocmit de către Procuratura municipiului București).S-ar părea că e vorba de persoane diferite, pe care numai coincidența de nume le-a făcut să a- pară împreună în această anchetă. Dar nici vorbă de așa ceva : Constantin Cordeanu — indignatul, intransigentul, ultraonestul este unul și același cu Constantin Cordeanu— delapidatorul, falsificatorul, escrocul. Superbele accese publice de corectitudine nu făceau decît să a- copere cu jerbe de artificii sonore activitatea tainică de măsluire a scriptelor, de căpătuială pe buzunarul statului prin flagranta încălcare a legii. Cu alte cuvinte, cinicul infractor utiliza cu dezinvoltură „clasica" metodă imortalizată în străvechea snoavă cu hoțul care strigă i „Puneți mîna pe hoț" IDacă ar fi fost să ne referim numai la această „dedublare" și la implicațiile ei etice poate că n-ar fi meritat să ne extindem prea mult. Dar e vorba și de — sau mai bine- zis 1 în special de — acei care s-au lăsat, cu dulce naivitate, prinși în capcana acestui rol al „onestității" jignite, pe care — să recunoaștem— Constantin Cordeanu îl interpreta cu un patetism destul de primitiv, desuet, ușor de descifrat.La șefia contabilității din unitate s-au perindat, rînd pe rînd, cinci specialiști i Nichifor Turcu, Ronieo Simionescu, Gheorghe Penciu, Era- cle Teodorescu și Teodor Anastasiu. Nici unul nu s-a sesizat de „micile" ilegalități. Mai mult, unul din ei — > Gheorghe Penciu — a mers pînă a- colo îneît a încercat să „legalizeze" printr-o decizie o atribuție ilegală pe care Cordeanu și-o luase cu de la sine putere : contrar dispozițiilor în vigoare, casierul „săritor" și „plin de bunăvoință" și-a asumat și întocmirea unor documente care nu intrau în atribuțiile lui de serviciu i listele de avans și statele de plată. Este tocmai acea atribuție care — prin semnarea în fals, prin operarea în dublă partidă, precum și prin alte tertipuri frauduloase — i-a permis lui Cordeanu desfășurarea nestingherită a întregii sale activități ilicite.Ce efecte au produs asupra infractorului asemenea atitudini de gură- cască ? Am ales dințre toate argumentele posibile pe cel mai elocvent— acela al cifrelor. Iată-1 i

un bou"I Ceea ce nu ne spune proverbul, dar știm cu toții, este că activitatea infractorului se poate înscrie pe această „traiectorie ascendentă" numai acolo unde domnesc superficialitatea, lipsa de fermitate în respectarea dispozițiilor legii, dezinteresul față de avutul statului !C. Cordeanu a debutat cu 300 lei — „o ciupeală". Dacă aparatul de control ar fi acționat cu promptitudine, totul s-ar fi oprit aici. Dimpotrivă, șubrezenia lui — de care delapidatorul și-a dat seama imediat, cu cinică perspicacitate — suflat curaj. De ce control vorba cînd, în șase ani (!), din comisiile de revizie nu nimic suspect (?!). Nu este, mirare faptul că, sub nasul lilor-șefi și al acestor fractorul continua să-și întocmească statele duble, să semneze în fals, să umfle și să dezumfle conturile după bunul său plac.O ecuație simplă și zguduitoare i lunar lui C. Cordeanu îi treceau prin mîini aproximativ 1 500 000 lei. Lunar, datorită lipsei de responsabilitate a unora, o apreciabilă parte din averea publică era în pericol I Premisa acestui pericol : fisurile rate in aplicarea legii tocmai aceia care ar fi trebuit să fie nicii ei cei mai intoleranți.— Nu am știut de existența delapidărilor — ne spune Teodor Anastasiu, unul din cei cinci contabili- șefi de mai sus.— Documentele măsluite au trecut totuși prin cesta este bil.în fața Anastasiu cînd în slăvi ,/ ' _________________rului" și declarîndu-i metoda „practic nedepistabilă" ; ceea ce este contrar adevărului. Căci adevărul fără putință de tăgadă este că la baza delapidării a stat cumularea de către C. Cordeanu a celor două func-

i-a in- putea fi nici unu au găsit deci, de contabi- comisii, in-

PENTRU A SE ASIGURA POSIBILITATEA CONTROLULUI !Cum de i-au permis contabilii-șefi respectivi întocmirea listelor de a- vans și a statelor de salarii, adică, mai pe românește, cum de i-au deschis cu atîta generozitate porțile spre fraudă ?— Inițial s-a oferit să dea o mînă de ajutor — ni s-a răspuns.Cu alte cuvinte, de dragul comodității, erau sacrificate concomitent jogica și legea, era sacrificat, în ultimă instanță, avutul public I— Simpla existență a unui text de lege menit să ridice o pavăză împotriva atentatorilor la patrimoniul nostru social nu este suficientă pentru asigurarea integrității acestuia — ne-a declarat tovarășul Florin Dimi- triu, procuror-șef adjunct al municipiului București. Legea este făcută pentru a fi tradusă în viață integral, țâră concesii. Prin abdicarea de Ia un singur paragraf a unei singure legi se abdică de la legalitate în întregul ei.Asupra faptelor săvîrșite de Constantin Cordeanu se va pronunța Tribunalul. Cum rămîne însă cu toți aceia care i-au îngăduit, cu atîta milostivenie, accesul la operațiuni pe care actele normative i le interziceau categoric, cu toți a- ceia care cunoșteau acest lucru și au stat cu mîinile în sîn, cu toți aceia care, din superficialitate sau incompetență. nu i-au stopat la timp acțiunile dăunătoare — pe scurt, cu toți aceia care, dacă și-ar fi făcut datoria, ar fi putut preveni săvîrșirea infracțiunii ? Tragerea lor la răspundere ni se pare o îndatorire elementară. Iar străvechea snoavă ar merita un alt final, de astă dată deloc anecdotic : „Nu-i lăsați nepedepsiți nici pe favorizatorii hoției 1".

scările mo- a Hribenilor, e- ascultă re-

Nicolae ȚIC

în 1963 o delapidare de 300 leiîn 1964 3 600în 1965 20 325în 1966 41 837 Mîn 1967 53 100în 1968- 87 520 >»Cl ilustrare în plus a proverbului Cine fură azi un ou, mîine va fura

Acasă, la el. între patru pereți, fiecare e stăpîn. Acasă, întră patru pereți, se petrec și bune, și mai puțin bune. Zile senine, cu mulțumiri, cu duioșii, zile care dau farmec unei vieți, și altele — umbrite de necazuri, de neînțelegeri, cînd nervii, se dezlănțuie... După momentele de iritare, oamenii își întind mîna, se-mpacă, regretă, încep să judece mai înțelept.Dar ce se-ntîmplă cînd neînțelegerile dintre cei patru pereți au consecințe dureroase asupra membrilor familiei ? Cînd, ieșind din casă mergînd la serviciu, la școală, oamenii duc cu ei amărăciunea, gîndu- 1 rile meschine, dorința de răzbunare ? Cînd, ajunși la serviciu, la școală, lucrează de mîntuială, răspund de nota trei la lecții, și tot Jimpul îți dai seama că le stă mintea la altceva ?Am citit și recitit cîteva scrisori despre tot felul de neînțelegeri familiale. Copii care se plîng de părinți; părinți care se plîng de copii ; scrisori cuprinzînd adevăruri, pe alocuri exagerări — și din cînd în cînd, cî- te-o minciună.întrucît e vorba. în primul rînd. de copii, n-am să dau nume. Colegii lor ar putea să-i ironizeze ori să le plîn- gă de milă. Or, cei în cauză nu au nevoie nici de ironii, nici de milă, ci de un ajutor eficace și la timp.
O mamă scrie că fiul ei, de unsprezece ani, „o spionează" cînd vorbește la telefon, o urmărește pe stradă. Sigur, băiatul n-o face din proprie inițiativă, ci la îndemnul tatălui, care e gelos... De-aici, neînțelegeri, amenințări, lacrimi și... cîte-o palmă răsunătoare. Tatăl refuză să dea vreo

explicație. E casa lui t e nevasta lui ț e copilul lui ; cine, ce are să-i reproșeze ? Aparent, un răspuns potrivit pentru tot felul de indiscreți. Un răspuns care însă nouă, celor „indiscreți", ni se pare revoltător. Cum poate un om în toată firea să-și a- mestece copilul în neînțelegerile familiale, să-l transforme în spion pe urmele maică-sii ?Iată primele rezultate : în două luni băiatul și-a pierdut toți prietenii de școală ; colegii se feresc de el. A a- juns, băiatul, un pîrîtor fără pereche. Oare nu este un început de schilodire morală ? Credem că nu mai încape nici o îndoială. Școala a intervenit. nu tocmai la timp, dar, sperăm nici prea tîrziu. Tatăl s-a a- rătat foarte surprins : „Eu nu l-am învățat să-și urmărească prietenii și colegii : ce vreți de la mine 7“ Tatăl vrea acum ca băiatul să învețe la altă școală unde nu-1 știe nimeni. Dar asta nu poate fi o soluție. O cu băiatul va ajunge la noua și faima lui de pîrîcios. E mai și mai. cu folos ca lucrurile să murite în școala unde învață Aici să-și recîștige prețuirea colegilor și a profesorilor.O altă scrisoare, cu multe greșeli de ortografie, scrisă în grabă, intr-un moment de mare tensiune... O fetiță se adresează colegilor ei, care știu ce înseamnă dragostea părintească t „Dragi colegi, cred că voi

dată școală cinstit fie lă- acum.

aveți părinți care vă iubesc. Eu, ne- avînd cui să mă plîng, m-am gîndit să vă împărtășesc din suferințele mele, poate o să mă ajutați..." Iar neînțelegeri între cei patru pereți,» cu consecințe asupra unui copil. Reiese că părinții nu se-mpacă ; firește, din pricini care-i privesc. Fetița se plînge de tatăl vitreg, care o persecută și care, din cînd în cînd, o bate pe maică-sa.Nu este în intenția noastră să stabilim vinovății. Cu ce drept să-i iei pe oameni la întrebări ? Fata își a- doră mama, dar se simte persecutată de tatăl vitreg. Pare pornită împotriva tatălui : „Nu stau de vorbă cu el 1“ — declară. Ia, în toate, apărarea mamei. Așa simte ea. Aduce și argumente. Să dăm deplină crezare argumenteloryei ? Fata are argumente, mama are argumente, tatăl are argumente. Fiecare — în favoarea sa. Rezultatul ? Un copil trăiește cu spaimă. Intră în casă cu. spaimă. Iese din casă cu spaimă. Nu se poate odihni, nu poate învăța cît ar trebui. Și-n loc să se bucure de dragostea părintească, să simtă căldura familiei, învață, la drept vorbind, să urască. Nu avem de-a face, și-n acest caz. cu un început de schilodire morală ? Un copil rîvnește Ia înțelegere, la mîngîieri. la o vorbă bună. Cere ajutor colegilor... I>ar primii care trebuie să acorde acest ajutor sînt părinții ! Neînțelegerile lor pot să umbrească întreaga viață a unui copil, să-i dea un curs nedorit. Asta vor ? Sîntem convinși că. în momentul cînd se vor gîndi cu seriozitate la răspunderea pe care o au, vor descoperi și căile care duc spre sufletul acestui copil lipsit de

satisfacțiile vîrstel... Cu discreție șl răbdare, cu ceea ce am niimi tactul pedagogic, profesorii pot să intervină și într-un asemenea caz ; lor nu le poate fi indiferent dacă elevii» pe care-i îndrumă zi de zi spre țeluri nobile, pe care-i pregătesc pentru intrarea în viață, au asigurat climatul familial normal, în limitele moralității....Un copil de unsprezece ani îl reclamă pe taică-șău, printr-o scrisoare în care toate propozițiile încep cu literă mică și se termină cu literă mare, că „nu vrea să-i cumpere barcă pneumatică". Veți zice i ăsta merită două la fund I Numai că povestea asta cu barca pneumatică e ceva mai complicată. Tatăl promite. Tot timpui promite. „Dacă iei o notă bună, îți cumpăr un acordeon". „Dacă ești cuminte mîine, cînd ne vin musafiri, o să-ți iau un stilou cu peniță de aur". Barca pneumatică i-a promis-o înaintea tezei de matematică. A luat, băiatul, notă bună. „Dă-mi, tată, barca !“ „O să-ți dau două după ceafă I “ Precum vedeți, ăsta-i sistemul de educație al tatălui. Certuri în familie : „De ce-i promiți ? “ — întreabă pe bună dreptate mama. „Ce . te-amesteci ?“ —

spune tatăl. După fiecare promisiune, copilul dă sfoară-n țară : „Mie o să-mi cumpere tata acordeon. O să-mi cumpere barcă..." Acum, colegii rîd de el, îi fac zile amare. Ca să obțină ceva, să apară cu fața curată în fața copiilor, copilul a început să-l reclame peste tot pe taică- său. „Am ajuns de rîs !“ — spune mama. Certuri... Copilul s-a hotărît să facă singur rost de bani. " Se poate bănui... Dar trebuie venit la timp.Precum se vede — și se știe înțelegerile dintre cei patru otrăvesc, mutilează. :casă, vrînd-nevrînd, țelegerile cu noi. pleacă la școală, copii să ia cu ei

Cum ? inler-— ne- pereți Cînd ieșim din luăm toate neîn- Dimineața, cînd îi silim pe o parte dintre neînțelegerile noastre. Și-n loc să-și vadă liniștiți de învățătură, trebuie să se gîndească la altceva : dacă la întoarcerea acasă o să-i găsească pe părinți iar îmbufnați, iar certați, iar trîntind, iar bombănind ? ! Și s-ar putea ca într-o zi s-ajungă la concluzia că „așa-i viața !“, că „nu se poate altfel". Să-ncerce să trăiască și ei la fel. Și-apoi să constate ce moștenire cumplită le-au lăsat părinții. , ______

m BINE MflI TÎRZIU 
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DEVREMEPrimim din partea CONSILIULUI POPULAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA (vicepreședinte ing. I. Nisto- 
rică) următoarele :

„In „Scînteia" nr. 8241 din 8 no
iembrie 1969 a apărut articolul inti
tulat „Case care... circulă la miezul nopții".Printre gltele, in acest articol este vorba de un fost salariat al T.C.M. Prahova (maistrul Ioneseu Gheorghe) care a încheiat un „contract" cu învățătoarea Maria Belu din Ploiești pentru construirea unei case. Fapta săvirșită de Ioneseu Gheorghe este acum cunoscută și reprobată de întregul colectiv de muncă al Trustului de construcții-montaj. Prahova.Comitetul de direcție al trustului a reanalizat și a luat unele măsuri pentru ca în viitor să nu se mai întîmple asemenea cazuri. Este vorba de împrejmuirea tuturor depozitelor de materiale, asigurarea pazei la toate șantierele, eliberarea materialelor la terți numai cu aprobarea conducerii trustului etc. Menționăm că și pînă acum colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul trustului s-a preocupat pentru ca avutul obștesc al șantierelor să nu fie atins. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ziarul dv. îl dă în mod consecvent în crearea unei opinii de masă împotriva celor care mai încearcă sustragă din avutul obștesc."

LEfîEfî Sl-fl SPUS 
CUVÎNTUL

Primim din partea UNIUNII . 
DEȚENE A COOPERATIVELOR 
DE CONSUM VRANCEA (preșe
dinte C. Iruc) următoarele :„Luînd cunoștință de 
„Complici cu legitimații 
zori", publicat în ziarul nr. 8247 dm 14.XI.1969, nicăm :Tătărăscu Filip a fost gestiuni la cooperativa de consum „Progresul" Adjud, unitate subordonată acestei uniuni. Deși încadrat in cooperativă, revizorul de gestiuni a efectuat revizii și la alte unități ; am fost sesizați, la un moment dat, de unele manifestări abuzive ; imediat noi l-am criticat în- tr-o ședință cu toți revizorii contabili. De altfel, la ședifițele lunare de instructaj, li s-a atras întotdeauna atenția revizorilor în legătură cu respectarea normelor legale, li s-a cerut să fie exemplu de corectitudine și de ținută morală demnă. Nesocotind îndrumările noastre, revizorul Tătărăscu s-a dedat, in cele din urmă, la fapte infracționale.Eforturile noastre, măsurile noastre educative nu l-au influențat în bine pe Tătărăscu Filip ; considerăm că pedeapsa de 3 ani închisoare corecțională ce i s-a aplicat de Tribunalul județean Vrancea constituie cel mai bun mijloc de a fi reeducat și este, totodată, o pildă pentru cei ce nesocotesc legilfe statului nostru.Cazul Tătărăscu a fost judecat la fața locului ; au participat revizorii contabili și o parte din aparatul U.J.C.C. Vrancea.Pe linie administrativă, U.J.C.C. Vrancea a luat măsura schimbării conducerii serviciului C.F.I., care n-a vegheat îndeaproape la manifestările de incorectitudine ale a- cestui revizor."
CNISR NU INTERESEAZĂ ?

în urma publicării articolului „Lingura de păcură în putina cu

să

smîntînă", articol in care era vorba 
despre delapidările comise de unii 
foști conducători ai C.A.P. „Inde
pendența" — jud. Galați, ca și des
pre tărăgănarea anchetei penale, 
primim la redacție, din partea UNI
UNII NAȚIONALE A COOPERA
TIVELOR DE PRODUCȚIE, SEC
ȚIA SECRETARIAT (șef de sec
ție I. Predoiu), la data de 8 de
cembrie 1969, următoarele :„Vă facem cunoscut că nici de data aceasta ancheta nu s-a terminat. Cauza n-a fost judecată, iar cei vinovați continuă să nu fie trași la răspundere conform legilor.în plus, vă informăm că potrivit reorganizării aparatului uniunilor cooperatiste, controlul financiar- gestionar la C.A.P., inclusiv urmărirea cauzelor pe rol, cum este și la C.A.P. „Independența" — județul Galați, au trecut la Banca Agricolă. Așa fiind, pe viitor, in ase
menea probleme, vă rugăm să vă 
adresați acesteia."N.R. Adică, pe românește spus, 
nu ii privește ! „Omule, vezi că 
ți-au prădat hoții casa 1 Ți-au fu
rat tot !" „Nu mă privește ! Treaba 
sectoristului !" — oare așa ar răs
punde, dacă ar fi vorba de avutul 
propriu, autorii scrisorii ? Cine are 
menirea să apere avutul Obștei de 
răufăcători ? Cine trebuie să tragă 
toate concluziile din unele ihtîm- 
plări de acest gen ? Doar Banca A- 
gricolă, căreia sîntem sfătuiți să I 
ne adresăm pe viitor ? Nu și con
ducerile cooperativelor 1 Nu și fo
rul lor suprem ? •

—Ne facem o datorie din a su
pune acest răspuns — pe care îl 
socotim, in cei mai blinzi termeni, 
doar o mostră de formalism — su
periorilor ierarhici ai tovarășului 
Predoiu.

£NfiLI2ă SERIOfiSă.„
Primim la redacție din partea MI

NISTERULUI INDUSTRIEI LEM
NULUI (adjunct al ministrului ing. Lazăr Gheorghe) următoarele :„Ca răspuns la articolul „Cînd drumul din minister spre producție se oprește în... Capitală", publicat în „Scînteia", nr. 8232 din 30 octombrie 1969, vă facem cunoscut că cele sesizate de dv. în articol au făcut obiectul unor analize foarte serioase, fiindu-ne de un real folos în importanta acțiune a 'reorganizării ministerului și unităților sale pentru apropierea și fixarea cadrelor în unitățile productive.Sîntem preocupați în continuare pentru evitarea concentrării de cadre tehnice în administrația centrală a ministerului și în unitățile subordonate din teritoriu cu statut de centrală". (Citat integral — n. n.).N.R. . Preocupați zi și noapte de 
probleme cum sini formalismul in 
răspunsurile adresate presei sau fal- sq autocritică ș.a m.d., vă facem 
cunoscut că cele scrise de dv. in a- 
dresa de răspuns au făcut obiectul 
unor analize foarte serioase, fiin
du-ne de un real folos in importan
ta acțiune de întărire a spiritului 
de responsabilitate în întreg apara
tul de stat. Sîntem preocupați in 
continuare pentru evitarea scrisori
lor fără nici un conținut concret ca 
răspuns la articole concrete, pentru 
evitarea folosirii unor vorbe mari, 
sonore in locul unor acțiuni mai 
puțin spectaculoase, dar mai efici
ente. Stilul din scrisoarea dv. ne-am 
îngăduit să-l folosim la rindu-ne in 
așteptarea unui răspuns serios la 
problemele serioase ridicate -.in ar
ticolul amintit.

P.S. Anumite Întorsături stilistice 
cam... ciudate din prezenta N.R. a- 
parțin, evident, scrisorii primite din 
partea M.I.L. Noi nu avem nici un 
merit.

revizor de
articolul de revi- „Scinteia" vă comu-
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In acest an, ultimul al cincinalului, oamenilor de știință din instituto le revin sarcini sporite, în îndeplinirea cărora vor fi substanțial ajutați do condițiile mai eficiente de lucru create prin indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din decembrie a C.C. al P.C.R.. cit și prin Legea privind organizarea activității de cercetare științifică adoptată la sfîrșitul anului trecutO deosebită importanță prezintă, în acest sens, fructificarea învățămintelor acumulate în colaborarea de pînă acum cu întreprinderile industriale. în acest capitol se înscrie și experiența utilă, rodnică, prilejuită de îndeplinirea angajamentelor luate de unitățile de cercetare, ca răspuns Ia chemarea lansată in decembrie 1968 de Institutul de cercetări chimice. Institutul de cercetări metalurgice și Institutul de proiectări metalurgice, toate din București.Acum, după mai bine de un an, ne-am adresat unor membri ai conducerilor institutelor angrenate în această acțiune, »olicitîndu-]e să ne relateze despre mersul îndeplinirii angajamentelor, despre rezultatele obținute și concluziile care s-au desprins, în vederea creșterii aportului cercetării științifice la dezvoltarea economiei noastre, în anul 1970 și în următorul cincinal.

Termene mai scurte

prin convergența
eforturilor

Dr. ing. lancu DRĂGAN
director al Institutului de cercetări metalurgic®

Ecuația: idei fertile
plusuri valorice

in producție
Ing. Paul CHIRAN

director odjunct științific al Institutului de cercetări 
foraj-extraefie din Cîmpina
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La un an de la o valoroasă inițiativă

Institutul nostru se numără printre cele trei institute care au inițiat, la sfîrșitul anului 1968, chemarea lă întrecere, cu prilejul Conferinței organizației de partid a municipiului București. Inițial, angajamentul nostru cuprindea cinci obiective de seamă, urgente, ale acestui sector de bază al economiei naționale — metalurgia. Ulterior, consiliul științifio al institutului a hotărît 'suplimentarea lui cu încă șapte Astăzi putem aprecia că angajamentul a constituit un stimulent puternic pe linia apropierii și legării tot mai strînse a activității științifice din institut de cerințele unităților de producție.Obiectivele lui au reprezentat tot ațîtea prilejuri în plus — pe lîngă temele din planul a- nual de cercetare — de cooperare cu unități de execuție sau beneficiare. O sarcină ca „scurtarea cu un trimestru a duratei cercetărilor privind asimilarea fabri-

țifio al insti- ■suplimentarea lui teme majore.

Pentru a-și realiza integral angajamentele, institutul nostru a urmărit, în mod consecvent, aplicarea unor metode moderne în conducerea întregului colectiv, după criterii riguros științifice, concomitent cu punerea în valoare a capacităților creatoare ale cercetătorilor. Se poate afirma că rezultatul acestei preocupări este pozitiv.In scopul forțe științifice, lizate în ----- ’economică taro (creșterea producției, ducerea cheltuielilor de ducție, activizarea balanței plăți externe etc.), posibilitățile practice de soluționare, precum și șansele de valorificare imediată, în condițiile țării noastre (existența bazei de materii prime, mărimea efortului de investiții etc.). Consiliul științific al institutului s-a preocupat, de asemenea, prin selecționarea temelor de cercetare, să asi-

evitării , au prealabil a temei risipei do fost ana- eficacitatea de cerce- re- pro- do
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Un important stimu
lator: finalizarea

industrială
Prof. dr. Octavian RADOVICI

director adjunct științific, Centrul de chimie-fizicd al Academiei

fc" orizonturi
creației științifice

universitare
Prof. ing. Costin NĂDEJDE

prorector al Institutului de construcții BucureșH

Progresul se naște
din legătura

cu viața
Ing. Gelu KAHU

director al ICEPRONAV — Galați

București către toate institutele 
j de cercetări și proiectări din țara

S;>a<-s feî.șrirX pe «trSbafe: swpond iw* ;!«-
; s -șcistumulși.-cel» cu a
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„Aș dori să subliniez cu acest prilej că dacă am salutat 
Inițiativa celor trei institute din sectorul 7 al Capitalei, dacă 
avem satisfacția că multe institute au răspuns chemării lor, 
nu trebuie să considerăm că prin aceasta problema s-a ți re
zolvat, 
atît în 
cetării 
Numai 
tre, putem face ca potențialul uriaș de 
știință să fie pus în serviciul dezvoltării 
al bunăstării întregului popor'.

NICOLAE

Este un început. Trebuie mers mai departe, asigurînd 
cadrul Academiei cît și al Consiliului Național al Cer- 
Științifico, între institute, cea mai strînsâ colaborare, 
astfel putem asigura un progres rapid cercetării noas- 

care dispunem în 
societății socialiste,

CEAUȘESCU

Legăturile dintre unitățile de cercetare și organizațiile cu preocupări economice directe au cunoscut un puternio impuls, în urma angajamentelor pe care și le-au luat cercetătorii. Datele care oglindesc realizările concrete din 1969 demonstrează că profitul a fost al ambelor părți, producția beneficiind de soluții moderne, iar cercetarea venind în contact nemijlocit cu marile probleme ce preocupă unitățile productive și perfecționîndu-și stilul de muncă — în bună măsură sub influența solicitărilor întreprinderilor.Centrul nostru, de pildă, a stabilit o colaborare fructuoasă cu Uzinele de aluminiu-Slatina, realizînd, în- tr-un termen scurt, îmbunătățirea caracteristicilor, fizico-chimice ale băilor de electroliză. Rezultatele fiind utile uzinei, contractul de cercetare va fi urmat de un nou contract, eu același beneficiar, privind continuarea lucrărilor în acest an. intenționăm, de altfel, pentru a a-
Prin conținutul său, angajamentul luat de cadrele didactice din Institutul de construcții din Capitală exprima hotărîrea noastră de 

a pune accentul pe cercetarea strîns legată de nevoile economico și tehnice actuale ale țării. Astfel, obligația pe care ne-am luat-o, de a efectua încă zece studii științifice, în afara obiectivelor de plan, reprezintă o extindere tocmai a componentei celei mai importante a acestuia — temele de cercetare aplicativă. Căci, deși se referă la cele mai variate domenii ale construcțiilor — de la blocuri de locuințe și silozuri industriale, la instalații de răcire sau arzătoare pentru cuptoarele de ciment — obiectivele acestui angajament au vizat, fiecare în parte, scopuri namente practice.Concret, studiul optimizării filelor barajelor de greutatecontraforți, ducînd la economii de peste 10—12 la sută din volumul de
emi-pro- și cu

Răspunzînd chemării la întrecere lansate de cele trei institute din București, institutul nostru și-a înscris în angajamentul luat un număr de obiective concrete legate de necesitatea realizării sarcinilor de importanță majoră în domeniul construcțiilor navale.Scurtarea duratei de cercetare și proiectare la obiectivele aflate în lucru, creșterea calității documentației elaborate prin reproiectarea unor instalații și prin folosirea tehnicii de calcul electronice, abordarea unor direcții de cercetare noi pentru industria noastră navală — iată cîteva dintre problemele asupra cărora ne-am concentrat atenția și care vor constitui și în a- cest an preocupări de bază pentru colectivele institutului. Eforturile depuse de cercetători și pro- iectanți s-au materializat în îndeplinirea integrală a noilor sarcini asumate, alături de cele din planul pe anul 1969. Astfel, prototipul s-a realizatexperimenta] al șalupei

cațiel tablelor groase din oțeluri slab aliate eu rezistență ridicată la șocuri mecanice și temperaturi înalte, astfel ca procesul tehnologic să fie definitivat la sfîrșitul a- nului 1969“, realizată chiar înainte de termen, ne-a pus In situația de a intensifica relațiile noastre cu multe unități Industriale și, în primul rînd, cu C. S. Galați. Totodată, sfera partenerilor de colaborare s-a lărgit cu prilejul aplicării rezultatelor unor teme ca „asigurar rea eliminării totale în anul 1970 a importului de scule antiseîntei de lovire și așchiere", sau cea care prevede „pentru industria ter- moenergetică și petrochimică să se realizeze o nouă marcă de oțel rezistent mecanic la temperaturi înalte, prin folosirea căruia în anul 1970 se va evita importul și micșora consumul de metal cu circa 20 la șută".Aceste obiective din angajament, reprezentînd, în majoritatea lor, cerințe importante, stringente, au dus la relații de colaborare mai

strînse — pînă la conlucrarea efectivă, continuă — între cercetătorii din institut și specialiștii din respectivele unități de producție. Cu un astfel de rezultat s-au încheiat și etapele unor teme privind reducere cu un an a termenelor de cercetare legate de asigurarea fabricației în țară, în 1970, a cilindrilor mari pentru laminorul de tablă groasă de la C.S.-Galați | extinderea utilizării oțelului cu bor la încă 5 repere pentru tractoare 
și autocamioane etc.Pe parcursul efectuării cercetărilor — majoritatea încheiate la termenele prevăzute și cu rezultatele scontate — s-au conturat și unele învățăminte, în ce privește colaborarea noastră cu producția. O primă observație se referă la faptul că prin cointeresarea mai multor unități de cercetare și de producție în definitivarea grabnică și asimilarea unora dintre soluții se poate ajunge la o scurtare a termenelor. Aceasta presupune, desigur, o intensificare a eforturi-

lor de coordonare a diverselor contribuții. Printre realizările obținute, aș aminti asimilarea cu un an mai devreme a fabricației în țară a maselor și betoanelor refractare în industria siderurgică, ceea ce va duce la eliminarea unui import în valoare de circa 1 000 000 lei valută. Pe această bază, s-au obținut noi produse refractare monolitice, cu utilizări importante și. în alte sectoare, ca chimia și energetica. Aceste aplicații multiple au permis o depășire a angajamentului Ia acest obiectiv.Pe de altă parte, chiar impedimentele ce pot Interveni în desfășurarea. cercetărilor sau asimilarea soluțiilor pot fi. depășite mai ușor printr-o colaborare susținută cu întreprinderile realizatoare sau beneficiare. In asigurarea prin eforturi proprii a celor trei cilindri pentru laminorul de tablă groasă de la C. S. Galați, de pildă, au apărut și unele dificultăți în procesele de turnare, la întreprinderea care-i realizează (Uzina de

mașini grele — București). Considerăm însă că, prin reluarea lucrărilor și intensificarea conlucrării tuturor factorilor interesați, se vor obține rezultatele scontate.Iată cîteva dintre aspectele care confirmă că, pe lingă celelalte semnificații, aceste angajamente au reprezentat și un prilej favorabil de adîncire a colaborărilor directe, e- ficiente, între unitățile de cercetare și cele de producție. Fără îndoială, experiența dobîndită cu acest prilej ne va folosi la îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în 1970. Mă gîn- desc, în primul rînd, la reducerea consumurilor de metal, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit în mod deosebit, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. O cale principală de realizare a acestui obiectiv complex constă în crearea unor sorturi de metale cu calități superioare, domeniu esențial de activitate a institutului nostru.gure un raport rațional între investigațiile care urmăresc soluționarea unor probleme de perspectivă, de- vansînd necesitățile producției, și cele care au o aplicabilitate imediată. Am abordat astfel foarte multe din temele solicitate de beneficiari, fiind vorba de valorificarea unor zăcăminte noi sau de depășiri ale planului de producție însumînd zeci de milioane de lei anual, linie de acțiune pe care vom persevera și în acest an. Totodată, în anumite sectoare ala institutului (exploatarea zăcămintelor, mecanica fluidelor și modele), am continuat investigațiile în vederea realizării unor noi procedee de exploatare, pentru a contribui la accelerarea progresului tehnio în domeniul extracției de petrol. Mă refer la metodele de mărire a procentului de recuperare a zăcămintelor și la dezvoltarea acestora pînă la faza de procedee tehnologice vandabile, ca, de exemplu, metodele termice (în cazul

sorturilor foarte grele și vîscoa- se, combustia subterană și injecția de aburi supraîncălziți), prin care se obțin creșteri de recuperare de 4—5 ori mai mari decît cu vechile procedee. Menționez că institutul a dezvoltat metoda Ia nivelul tehnicii actuale pe plan mondial și că, aplicată în producție, ea este aptă să aducă economii de multe milioane. ;Stimulînd ideile fertile, Institutul și-a îndeplinit angajamentele asumate, obținînd considerabile depășiri valorice la producția suplimentară și scurtarea duratei cercetării. De exemplu, angajamentul privind exploatarea zăcămintelor: de țiței prin metode termice, cu un plus de valoare de 8 milioane lei. pînă la sfîrșitul anului 1969, a dus la realizări cumulate de peste 10 milioane. Prin 6 studii de exploatare a unor noi zăcăminte, la care ne-am angajat să se realizeze creșteri de producție în valoare de 5 milioane lei, s-a obținut de fapt o producție a-

nuală suplimentară de 17 milioane lei. De asemenea, prin aplicarea metodelor de mărire a productivității sondelor (acidizare, consolidare, fisurare, stimulare termică etc.), pe baza cercetărilor proprii, unitățile de extracție ale Ministerului Petrolului urmau să realizeze, conform angajamentului, o creștere a producției de țiței în milioane lei. In fapt, substanțială creștere realizîndu-se astfel, peste 24 milioane lei.în planul de stat a fost înscrisă tema privind optimizarea procesului de săpare a sondelor, pentru a permite scăderea cu 10 la sută a prețului de cost pe metrul forat. I.C.F.E. s-a angajat să reducă durata cercetărilor cu un an. Actualmente, lucrările de experimentare în fază semiindustrială au fost terminate cu circa 45 de zile înaintea termenului prevăzut prin angajament. Pe aceeași linie, a reducerii ciclului cercetării, în afara

valoare de 10 s-a obținut o a producției, suplimentar,

angajamentelor asumate, am încheiat cu 5 trimestre înainte de termen tema „Tratarea sondelor și a țițeiurilor emulsionate cu substanțe tensioactive ionice și neionice", prin aplicarea căreia se voi reduce cheltuielile de producție.La un alt angajament, privind construirea și perfecționarea de a- paratură de cercetare în valoare de 200 000 lei valută (microdebitmetre, băi termostate, permeametre etc.), deși a fost îndeplinit pînă la sfîrșitul anului, trebuie menționat că au avut loc întîrzieri din cauza lipsei unor materiale.Faptul că 98 la sută din cercetările efectuate anul trecut de institut s-au bazat pe contracte cu beneficiarii — cafe s-au obligat, prin clauze concrete, să pună la dispoziția cercetării instalațiile și sondele necesare experimentării — 
a constituit o premisă a îndeplinirii angajamentelor, precum și a valorificării integrale în producție 
a rezultatelor cercetării.sigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor sporite pe 1970, să dezvoltăm legăturile noastre și cu alți beneficiari.Colaborarea noastră cu industria extractivă de țiței s-a soldat cu introducerea unor metode moderne electrochimice de determinare a coroziunii metalelor, în special a celei provocate de apele reziduale, in instalațiile de transport. împreună cu Institutul de cercetări foraj-ex- tracție din Cîmpina, am construit stații-pilot pentru determinarea u- nor metode eficiente de combatere a coroziunii care vor permite prelungirea vieții instalațiilor, în multe cazuri, cu cîțiva ani. Este vorba, în fond, de aplicarea mai multor straturi interioare de protecție, din materiale organice și anorganice sau nemetalice (P.V.C., azbociment etc.). Cercetătorii centrului au preconizat și o metodă originală, pentru a feri locurile de sudură a țevilor, în ge-

neral mal expuse coroziunii, prin protecție catodică locală.De asemenea, urmărind realizarea unui alt angajament, cercetătorii noștri au elaborat un proces tehnologic pentru obținerea de catalizatori pe bază de oxid de zinc dispers, utilizabil în fabricarea a- moniacului, a îngrășămintelor minerale etc. Acest procedeu, pe cale de a fi brevetat, folosește exclusiv materii prime obținute în țară, la un preț de cost cu 20 la sută mai redus decît cel al catalizatorilor din import. Trebuie menționat că unii dintre beneficiarii noștri (de pildă, U.P.R.U.C.-Făgăraș) respectă cu scrupulozitate condițiile contractuale, furnizîndu-ne în termen toate probele necesare. Ca urmare,, întreprinderea primește în scurt timp rezultatele lucrărilor. In schimb, mostrele și probele de la Uzinele de a- luminiu-Slatina ne sosesc cu întîrzieri de 2—3 luni, ceea ce înseamnă eforturi suplimentare din partea

cercetării pentru recuperarea timpului pierdut.După cum o demonstrează și experiența noastră, dialogul știință — producție, care se desfășoară uneori destul de timid, trebuie să se transforme în legături organice, cu caracter de permanență, așa cum a cerut în repetate rînduri conducerea superioară de partid și cum se prevede în legea contractelor economice, promulgată de Marea Adunare Națională la sfîrșitul anului trecut. Pentru finalizarea în practica industrială a investigațiilor științifice, este necesară și asigurarea continuității, a strînsei legături între toate verigile care contribuie la valorificarea ideii științifice. Din acest punct de vedere, mai persistă dificultăți cu caracter organizatoric, care, după cum a dovedit practica, nu sînt cîtuși de puțin insurmontabile, atunci cînd e- xistă un interes real din partea tuturor partenerilor.

Desigpr, mai este încă destul de făcut pentru a schimba mentalitatea unora dintre beneficiari, tentați, în vederea soluționării- exclusiv a problemelor puse de producția curentă a unității lor, să neglijeze aportul potențial al cercetării la modernizarea și îmbunătățirea în perspectivă a produselor, deci la sporirea, în ultimă instanță, a competitivității lor pe piețele interne și internaționale. In acest sens, o importanță deosebită pentru valorificarea operativă a cercetărilor de chimie și finalizarea lor industrială o prezintă dezvoltarea sectorului de inginerie chimică. Intenționăm chiar să înființăm, în cadrul centrului nostru, o secție de inginerie chimică, chemată să abordeze problemele de tehnologie, aspectele aplicative, la un nivel superior, eventual chiar să preia rezultate obținute de celelalte secții ale centrului, pentru a le apropia d* faza industrială.beton utilizat în mod obișnuit, tși va găsi aplicare la barajul de la Brazi, pe rîul Runcu (înalt de 100 m) și Ia cel de la Săcel, pe rîul Lotru (înalt de circa 80 m). Alte o- biective ale angajamentului nostru se referă la metodologia decantoa- relor suspensionale cu circulația stratului de nămol, aplicabilă în proiectul de alimentare cu apă a orașului Constanța, sau în soluționarea canalizării orașelor Covasna și Horezu.Faptul că, în ciuda unor dificultăți ivite pe parcurs, am reușit să ducem la bun sfîrșit toate temele prevăzute în angajamentul pentru anul 1969, dovedește posibilitățile mari de respectare a unor termene rezonabile, în eforturile complexe de cercetare și experimentare.acestor lucrări înDe altfel, includerea preocupările noastre nu numai că nu a impietat cu nimic asupra desfășurării normale a obligațiilor de plan, dar
cu aripi portante. Proiectele tehnice pentru cargoul universal de 15 000 tone și pentru cargoul de 7 500 tone au fost definitivate, la a- cesta din urmă se elaborează proiectele de execuție. După terminarea studiilor și experimentărilor pentru realizarea prototipului navei pe pernă de aer, a fost definitivat proiectul de execuție al acesteia. De asemenea, ca urmare a preocupărilor pentru creșterea contribuției industriei noastre la realizarea navelor, au fost întocmite mai multe studii privind asimilarea în țară a unor agregate mai importante cum sînt: caldorine cu gaze de evacuație, mecanisme propulsate cu braț rabatabil, motoare de propulsie etc.Din păcate, o problemă de mare importanță, după părerea mea, nu și-a găsit pînă în prezent rezolvarea. Este vorba despre fabricarea plăcilor lemnoase aglomerate, ignifugate și dublu melaminate, care să înlocuiască panelul și cheres-

le-a completat, antrenînd un număr sporit de cadre didactice la o activitate de cercetare legată ,de nevoile imediate ale domeniului vast al construcțiilor. Sînt învățăminte de mare valoare practică, de care vom ține contAngajamentele noastre au dus și la o intensificare a relațiilor de colaborare cu forurile chemate să finalizeze soluțiile pe care le oferim. Sub acest aspect, au apărut însă unele impedimente, în special în primele luni ale a- nului, cînd s-au făcut simțite dificultăți legate de timpul cam scurt în care a trebuit să fie stabilite o- biectivele angajamentelor. Rezultatul a fost, în unele cazuri, neres- pectarea de către beneficiari a o- bligațiilor asumate, sau chiar înlocuirea de către aceștia a temelor precizate inițial. De pildă, orașul Drăgășani, stabilit inițial pentru întocmirea unui proiect de canalizare, a foșt înlocuit cu Horezu, iar solicitarea primită din partea Insti-

tutului de studii și proiectări agricole (I.S.P.A.) a trebuit să fie a- bandonată și înlocuită cu o alta, deoarece institutul respectiv a renunțat curînd la această colaborare cu noi. Alte greutăți s-au ivit și în proiectarea tehnologiei de fabricație menită să asigure construcția anuală a 1 000 de apartamente prefabricate în București, ca urmare a predării întîrziate de către beneficiar a proiectului de arhitectură respectiv ; studiul privind fundația — pe piloți — a unui siloz n-a putut fi definitivat, deoarece beneficiarul n-a reușit încă să efectueze încercările pe care, conform acordului de colaborare, avea obligația să le execute.Pe de altă parte, cu ocazia îndeplinirii acestor angajamente, au ieșit la iveală unele dificultăți care se resimt și în lucrările din planul general de cercetare — una dintre acestea privind problema finanțării cercetărilor din instituțiile de

învățămînt superior. Astfel, sumele care se recuperează din valoarea dar din rea nici
contractelor devin venit de stat, acoperirea cheltuielilor se face bugetul institutului, la întocmi- căruia nu s-au avut în vedere aceste angajamente, nici lucrările prevăzute în planul departamental de cercetare. Poate că ar fi util să se stabilească un sistem flexibil de finanțare a cercetării și la acest nivel, cu atît mai mult cu cît adesea sînt necesare confecționarea unor dispozitive speciale pentru efectuarea experimentărilor, organizarea unor studii pe teren sau deplasări mai îndelungate ale cadrelor didactice la întreprinderile beneficiare sau pe șantiere.Iată cîteva aspecte care atestă rolul stimulativ pe care aceste angajamente l-au avut în extinderea și fructificarea operativă, la un nivel superior, a cercetărilor de nivel aplicativ în domeniul atît da amplu al construcțiilor.teaua, folosite în prezent la amenajarea cabinelor și chiar la construirea mobilierului pentru nave. Un studiu amănunțit în această problemă a fost definitivat de institutul nostru, în colaborare cu Institutul de cercetări al economiei forestiere (INCEF). Fără îndoială că Ministerul Economiei Forestiere, care și-a însușit studiul la sfîrșitul anului 1968, este cel mai în măsură să impulsioneze lucrările de punere în fabricație a acestui produs.Trebuie remarcat faptul că, dincolo de obținerea unor rezultate de moment — reducerea unor termene de proiectare, obținerea unor economii — întrecerea a făcut să iasă la iveală aspecte noi, deosebit de interesante. Așa, de pildă, eforturile depuse pentru scurtarea ciclului de proiectare și pentru creșterea calității documentației elaborate ne-au îngăduit să întrevedem unele modalități mai eficiente : accentuarea procesului de tipizare a accesoriilor

mai des folosite în proiectare, unificarea tehnologiilor specifice construcțiilor navale, astfel ca.peste tot să se aplice metodele cele mai avansate de lucru etc. In sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, folosirea tehnicii electronice de calcul a dat mari satisfacții. Iată de ce ne gîndim acum la întocmirea unor noi programe pentru rezolvarea problemelor complexe din domeniul hidrodinamicii, proiectării structurilor de nave sau al calculului variantelor optime în proiectarea anumitor părți ale navei.Vorbind despre activitatea desfășurată de specialiștii noștri în vederea îndeplinirii angajamentului luat, nu putem trece cu vederea unele aspecte importante ale rezolvării sarcinilor curente și de perspectivă. Aș vrea să mă refer mai tntîi, ținînd seama și de recenta înființare a Centralei industriale construcții navale, la strînsa Ie tură a institutului cu șantierele vale din țară. Proiectanții nt

sînt prezenți pe toate șantierele care execută nave după documentația elaborată de noi și chiar acolo unde se mai lucrează după documentație proprie, mai veche, în scopul aducerii îmbunătățirilor necesare, al asigurării unei înalte calități a lucrărilor și al soluționării operative a unor probleme mai deosebite.O preocupare destul de susținută există în privința formării cît mai rapide a cadrelor tinere din institut. Se impune, deci, ca în atenția specialiștilor mai vechi să stea, pe lîn- gă ridicarea continuă a calificării proprii, și problema îndrumării și controlului documentației întocmite de cei tineri.Sîntem convinși că roadele eforturilor pe care le depunem în toate direcțiile amintite mai sus se vor concretiza atît în creșterea volumu-
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII Cronica zilei
A SINDICATELOR DIN R. P. UNGARA

ta invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, marți dimineața a sosit în Capitală o delegație a sindicatelor din R.P. Ungară, condusă de Sandor Gaspar, secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor, pentru a face o vizită în țara noastră.
Ea sosire, pe peronul Gării de Nord, delegația a fost tntîmpinată 

de Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Ion

Cotoț și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central, și alți reprezentanți ai U.G.S.R.Au fost de față Martin Ferenc, ambasadorul Ungariei la București, și membri ai ambasadei.In aceeași zi, membrii delegației sindicale ungare au avut o întrevedere cu tovarășul Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
Vizitele președintelui Partidului 

Socialist Popular din DanemarcaOmann Sigurd, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, și Gert Petersen, membru al Comitetului Executiv al partidului, redactor-șef al ziarului „S. F. Bla- det“, care ne vizitează țara la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, au avut întrevederi, în cursul zilei de marți, cu Mihnea Gheorghiu, prim-

vicepreședinte al institutului, și Ion Botar, secretar al I.R.R.C.S., și eu Alexandru lonescu, redactor-șef al ziarului „Scinteia".In cursul după-amiezii, oaspeții au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.(Agerpres)

La invitația Institutului de studii istorice și social-politice de pe iîngă C.C. al P.C.R., Filippo Frassati, director adjunct al Institutului „A. Gramsci" din Roma, a făcut o vizită în țara,noastră. Cu acest prilej a avut loc un schimb de informații a- supra activității științifice a celor două institute. Oaspetele a vizitat instituții științifice și culturale din Capitală și provincie.în ziua de 5 ianuarie 1970, Filippo Frassati a fost primit de tov. llie Rădulescu, șeful Secției de Propagandă a C.C. al P.C.R. In dimineața zilei de 6 ianuarie, oaspetele italian a plecat spre patrie.
SENATORUL 

MARK HATFIELD ÎN VIZITĂ 
LA BUCUREȘTILa 6 ianuarie 1970, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe senatorul american Mark Hatfield, care a făcut o scurtă vizită la București. Senatorul american a fost însoțit de Leonard C. Meeker, ambasadorul Statelor Unite ale Ame- ricii în Republica Socialistă România, Harry Barnes, consilier de ambasadă, și de asistentul său personal, Gerald Frank. (Agerpres)

Adunarea festivă a tineretului și studenților
din Capitală cu prilejul sărbătorii naționale

a Republicii CubaMarți după-amiază, la Casa de cultură a studenților din București, a avut loc o adunare festivă a tineretului și studenților din Capitală, organizată cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Cuba.Au participat tineri bucureșteni, nvmeroși studenți români și străini care se pregătesc In instituții de în- vățămint superior din Capitală.Au fost de față Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Cubei la București, ți membri al ambasadei.
A apărut revista
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Adunarea a fost deschisă de Sorin lonescu, secretar al Uniunii Asociațiilor Studențești din România. Despre semnificația acestei aniversări a vorbit Mihail Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R., care a evocat iupta poporului cubanez pentru edificarea unei vieți noi, libere și independente. Vorbitorul a adus — în numele studenților români — felicitări și un călduros salut de solidaritate internaționalistă poporului și tineretului Republicii Cuba, prima țară socialistă de pe continentul a- merican.Din partea studenților cubanezi din Republica Socialistă România a luat cuvîntul Jose Luis Cabrsra. După ce a mulțumit pentru atenția și ospitalitatea cu care stnt înconjurați studenții cubanezi de colegii lor români, el a trecut în revistă principalele evenimente social-istorice și politice din viața poporului cubanez.Asistența a vizionat în încheiere un film documentar oglindind viața și preocupările tineretului cubanez.(Agerpres)

A început fabricarea
celui de-al doilea lot

de avioane UN -2A IslanderLa întreprinderea de reparat material aeronautic din Capitală a început fabricarea celui de-al doilea lot de avioane de tipul BN-2 A Islander, produs pe baza unei colaborări româno-britanice. într-o scurtă con- vorbire avută cu un redactor al A- genției „Agerpres", directorul întreprinderii respective, inginerul Constantin Oprișan, a declarat că muncitorii, tehnicienii și inginerii acestui sector al industriei aeronautice române au obținut rezultate de seamă, printre care proiectarea tuturor sub- ansamblurilor, executarea în fabrică a peste 50 la sută din piesele necesare, calificarea și specializarea în țară a 95 la sută din personalul teh- nico-economic necesar. Referindu-se la calitatea execuției, inginerul Oprișan a arătat că toate organele aeronautice de avizare din țară și străinătate au acordat numai calificative bune și foarte bune. Acest tip de a- vion este deja cunoscut și apreciat în numeroase țări din lume, printre care Australia. Tahiti, Noua Zeelan- dă. Statele Unite, R. F. a Germaniei, Ghana și Sudan.Utilizarea sa prezintă o eficiență deosebită în misiuni agricole, silvice și poștale. în transportul călătorilor și mărfurilor. (Agerpres)
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S P O
LA CORTINA D 'AMPEZZO

Campionatele europene 

de bob continuă

CORESPONDENȚA SPECIALA DE LA EUGENIO BOMBONI
i

Ieri, la Cortina d’Ampezzo, antrenamentele pentru boburile de 4 persoane au fost suspendate ; ninsoarea abundentă din cursul zilei precedente a „încărcat" serios pîrtia. Lucrările de amenajare a acesteia n-au putut fi executate în mod corespunzător și la timp, astfel că „bolizii gheței" — acum sub greutatea a patru persoane fiecare — nu șl-au e- fectuat coborîrile de Încercare. Sînt speranțe că vremea va deveni propice și că antrenamentele echipajelor de 4 nu vor avea prea mult de suferit, astfel că întrecerile pentru titlul de campioni europeni, programate a avea loc în zilele de 9 și 10 ianuarie, se vor desfășura în mod normal.In așteptarea unor condiții meteorologice mai favorabile, boberii discută mai departe despre marea surpriză înregistrată în manșele echipajelor de i. Italienii Gaspari și Armano, considerați totuși outsaideri în competiție, au întrecut — chiar dacă cu numai 3 sutimi de secundă — pe vest-germanii Floth-Bader, printre principalii favoriți și lideri după prima zi. Nu mai puțin a sur

prins și poziția finală ocupată de e- chipajul român Panțuru-Focșeneanu (tocmai pe locul 6 !), inițial cu șanse de prim rang la medalii. Cunoscute fiind condițiile de antrenament din zilele prealabile, se consideră că nu valoarea tehnică, nu experiența au decis în primul rînd victoria în proba de bob 2. ci temeritatea, curajul extraordinar, uneori vecin cu inconștienta. Acest lucru a fost extrem de vizibil. Gaspari și Armano, spre e- xemplu, au fost pe punctul de a ieși de pe pîrtie, atacînd la disperare virajul Cristalo, unul dintre cele mai periculoase; numai norocul a făcut ca, totuși, ei să poată redresa bobul și să-1 controleze pînă la sosire. In acel loc, unde italienii au scăpat teferi în mod miraculos poate, echipajul englez (Walker-Powdrill) a fost proiectat în afara pistei...Acum insă, boberii așteaptă, cum se spune, „zile mai bune". Fiecare nutrește speranța unei reabilitări în probele viitoare. Cît privește’ pe prdaspeții și neașteptații campioni ai Europei, ei speră... să dubleze marele succes.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat 

să se încălzească în toate regiunile țării. Cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut ploi slabe, locale, în nord-vestul țării, care, izolat, au avut caracter de averse. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, din sectorul sud-vestic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 1 grad la Bechet, Dînga, Adjud și Iași, și 16 grade la Oravița. Local, în sudul țării, ceața a persistat. în București : Vremea 
s-a încălzit. Cerul a fost variabil,

mal mult noros. Ceața a persistat în cursul dimineții, vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 8 grade.Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 ianuarie. In țară : Vreme rece, mai ales în nordul țării, în prima parte a intervalului, apoi în încălzire u- șoară. Cerul va ti temporar noros. Vor cădea precipitații locale, sub formă de lapovițâ și ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 7 grade și plus 3 grade, local mai coborîte în nordul țării, iar maximele între minus 3 grade și plus 7 grade. Ce’ață locală. în București : Vreme în general umedă. Cerul va fi temporar noros, favorabil precipitațiilor slabe, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

în Editura politică 
a apărut

ȘTEFAN ZIDARIȚĂ : 

„In culisele fupiului 
divers"

Premiile Concursului 
Pronosport nr. 1 

din 4 ianuarie 1970CATEGORIA I : (13 rezultate) 0.5 variante a 53 174 lei. CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 17,5 variante a 3 646 lei. CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 322,8 variante a 296 lei. Premiul, de categoria I a fost obținut de ION POPESCU din Cernavodă pe un buletin jucat 50 °/«.

SCHI. — Proba masculină de slalom uriaș din cadrul concursului internațional de schi de la Adelboden (Elveția) a fost cîștigată de austriacul Karl Schranz. Pe locurile următoare s-au clasat Heckelmiller (R. F. a Germaniei), Giovanoli (Elveția), Russel (Franța) etc. în urma acestor rezultate, în clasamentul individual ,al „Cupei Mondiale", pe primul loc a trecut Patrick Russel (Franța) — cu 76 de puncte, urmat de Gustavo Thoeni (Italia) — 70 puncte, Jean Noel Augert (Franța), Karl Schranz (Austria) ele.ȘAH. — în runda a 7-a a turneului internațional de șah de la Hastings, maestrul român Dolfi Drimer l-a învins în 41 de mutări pe Levy. Gligorici a cîștigat la Medina. Partida dintre Portiseh și Smîslov s-a încheiat remiză. în clasament conduce marele maestru iugoslav Svetozar . Gligorici cu 5.5 puncte, urmat de Portiseh (Ungaria) — 5 puncte, Un- zicker (R. F. a Germaniei) — 4 puncte (1) etc. Drimer ocupă locul 7 cu 2,5 puncte.
o Turneul internațional de șah „Memorialul Goglidze", desfășurat la Tbilisi, s-a încheiat cu victoria fostului campion mondial Mihail Tal și a maestrului Buhuti Gurghenidze (ambii U.R.S.S.), care au totalizat cite 10.5 puncte din 15 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Hort (Cehoslovacia) — 10 puncte, Ciocîltea (România), Suetin (U.R.S.S.), Gufeld (U.R.S.S.) cîte 8,5 puncte, Spiridonov (Bulgaria), Șamkovici (U.R.S.S.), Djindjihașvili (U.R.S.S.) cîte 8 puncte etc. In ultima rundă, Ciocîltea a remizat cu Hort, rezultat consemnat și în partidele Gurghenidze—Haag, Tal—Bronstein, Holmov—Spiridonov, Gufeld—Șamkovici, Masici—Lein și Djindjihașvili—Sue- tin.FOTBAL. — în urma unei anchete întreprinse de ziarul „Nep Sport"

din Budapesta, la care au participat redacțiile sportive a 10 ziare, cea mai bună echipă de fotbal a Europei pe anul 1969 ar arăta astfel : Banks (Anglia), Gemmel (Scoția). Șesternev (U.R.S.S.), Beckenbauer, (R. F. a Germaniei), Fachetti (Italia), Bobby Charlton (Anglia), Rivera (Italia), Best (Irlanda), Muller (R. F. a Germaniei), Riva (Italia) și Djaici (Iugoslavia).• Pe stadionul „Gzira" s-au întîl- nit intr-un meci internațional amical de fotbal selecționatele Maltei și Luxemburgului. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal i 1-1 (0-1).ATLETISM. — In ziua a doua a concursului internațional atletic pe teren acoperit de la San Francisco, cunoscutul campion american Lee Evans a cîștigat proba de 440 yarzi în 48”6/10. iar. australianul Kerry Pearce s-a clasat pe primul loc în cursa de două mile (8’39’’4/10). Proba de săritură cu prăjina a revenit americanului Sam Carruthers cu performanța de 5,18 m. Alte rezultate : lungime masculin — Flihes (S.U.A.) 7,53 m j greutate masculin — Murphy (S.U.A.) 19,26 m.HOCHEI PE GHEAȚA. — Intr-un joc contînd pentru „Cupa Alpilor" la hochei pe gheață, la Innsbruck s-au întîlnit I.E.V. Innsbruck și A.C. Klagenfurt, finalistă în ediția trecută a „Cupei campionilor europeni". Echipa din Innsbruck a obținut o surprinzătoare victorie cu scorul de 3—2 (0—2, 1—0, 2—0).BOX. — Peste 15 000 de spectatori au urmărit la Tokio meciul pentru titlul mondial de box Ia cat. pană dintre deținătorul centurii, Johny Famechon (Australia), și Fighting Harada (Japonia). Famechon și-a păstrat centura, obținînd victoria prin K.O. în rundul 14.

din

căruia i i superioara în cadrulse conferă va- i prin prelu- combinatu-

NOI VALENȚE

CONFERITE

PĂDURILOR

VRINCENE
Certificatul de naștere al unuia dintre cele mai moderne combinate, denumit pe scurt : C.E.I.L.-

Focșani, a fost semnat de curînd: în luna octombrie 1969. Avînd baza amplasată în orașul Focșani, combinatul își desfășoară activitatea în mai multe localități din județul Vrancea, coordonînd activitatea U.E.I.L. Focșani și Vrancea, C.P.L.-Gugești, U.IL.-Cos- meștl și U.M.T.F.-Focșani. întemeierea unui asemenea combinat aici, în ținuturile Vran- cei, n-a fost întîmplătoare. Din Buprafața totală a județului, de 3 735 kmp, pădurile dețin 1 830 kmp, o mare pondere deținînd-o rășinoasele și foioasele. Dar mai există și alte rațiuni pentru înființarea în acest județ a combinatului amintit. La Gugești, prelucra
rea lemnului a început cu multi ani în urmă. Buștenii sosiți pădure se transformă în produse superioare : placaje, cherestea, panele, furnire estetice, parchete, lăzi. La U.I.L.-

Cosmești, de asemenea, se fabrică cherestea, budane, lăzi, palete, frize pentru parchete etc. Dar cea mai importantă unitate pentru industrializarea lemnului, lențe orarelui, rămîne Fabrica de mobilă de pe platforma industrială a Focșanilor. Din anul 1963, cînd a fost pusă în funcțiune, aici s-au produs 96 000 de garnituri de mobilă tip „Miorița". Numai anul trecut această unitate a livrat peste 20 000 garnituri complete de mobilă, deși indicatorii maximi proiectați prevedeau doar 15 000 garnituri mobilă pe an. La doi ani de la intrarea sa în funcțiune, fabrica focșăneamă s-a impus pregnant nu numai în tară, ci și peste hotare ; 34 la sută din producție mergea în acel an — 1965 — la export. Firmele străine absorb in prezent circa 81 la sută din totalul producției sale de mobilă. Este, desigur, un certificat de bu-

Urme pe zăpadă Foto i Gh. Vințilă

Confesiuni
despre cutezanța

(Urmare din pag. I)

nă calitate al pieselor de mobilier de la Focșani.Cum s-a cîștigat această faimă ? Specialiștii fabricii au dovedit fantezie în proiectare, iar muncitorii au depus toate eforturile pentru ca produsele pe care le realizează să îmbine funcționalul cu esteticul, să răspundă exigențelor beneficiarilor. Ca urmare, paturile „Elegant" și birourile, precum și garniturile pentru mobilarea camerelor de zi au fost solicitate în U.R.S.S., Anglia, Franța, R.F. a Germaniei. Alte țări au lansat pe piața lor scaune pliante și comode. Dar produsele Fabricii de mobilă din Focșani sînt foarte solicitate și pe piața noastră internă. Camerele tip „Cormoran", „Miorița", „Mugur-3“, camerele de zi, scaunele și măsuțele de radio sînt bine apreciate de către cumpărători. De aceea, se prevede ca producția de mobilă a fabricii focșănene să crească in continuare cu 30 la sută, pînă în anul 1975.

De data aceasta înfățișăm cî- teva dintre noutățile anului în care abia am intrat. In 1970 se vor produce noi sortimente de mobilă, între care patul „Trik“, cu un înalt grad de confort. De asemenea, tipurile cunoscute de mobilier de zi, ca și birourile se vor fabrica în cantități mai mari ca în anul trecut. Dar evenimentul principal al anului 1970 îl va constitui darea în funcțiune a fabricii de P.F.L., menită să asigure o valorificare superioară a masei lemnoase provenite din exploatările forestiere și de la unitățile de prelucrare a lemnului de Ia Gu- gești, Cosmești, Voihești, Telega, Nehoiu, Piatra Arsă, Serdaru.C.E.I.L.-Focșani va conferi lemnului provenit din exploatările forestiere vrîncene noi valențe. Aceasta va fi posibil prin intrarea in funcțiune a unei fabrici de înnobilare a plăcilor fibrolemnoa- se, cu o mare capacitate de producție, precum și a unei fabrici de mobilă stil, ce-i va permite.

sporirea, în continuare, a livrărilor la export.Nu putem vorbi despre produsele Fabricii de mobilă din Focșani iără să ne referim la furnizorii de materie primă pentru produsele stratificate de la C.P.L.- Gugești și U.I.L.-Cosmești, care, în vederea valorificării superioare a lemnului, pătrund tot mai a- dînc în masivele forestiere greu accesibile.îmbinînd în mod judicios activitatea ce se desfășoară în cadrul exploatărilor de pădure cu cea din unitățile de industrializare a lemnului, tînărul Combinat de exploatare și industrializare a lemnului de la Focșani depune în prezent un mare efort pentru creșterea și diversificarea producției, pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a exigentelor beneficiarilor interni și externi. (Rep. publicitar.)în fotografie : aspect din secția de croit.

A doua treaptă a 
fost suită in anii 1956— 
1957, cînd s-a asimilat 
excavatorul de 0,3 mc 
pe pneuri, un utilaj mai 
ușor și cu performan
țe mai ridicate. Dotat 
cu același echipament 
ca și precedentul, E.0,3 
realiza insă o mai mare 
viteză de deplasare 
(14 km pe oră), avea 
comenzi pneumatice și 
mecanice, o greutate de 
11,5 tone și un indice 
la consumul de metal 
de 36 tone pe mc ca
pacitate cupă.

In anii următori s-au 
adus ameliorări tipuri
lor existente, care în
scriu un indice de pu
tere tot mai ridicat și 
o greutate tot mai re
dusă. Și, in sfirșit, in 
1969, cînd s-a asimilat 
fabricația celor- trei ti
puri de excavatoare hi
draulice, care repre
zintă ultimul model 
existent pe piața mon
dială.

Gîndiți-vă la sem
nificația acestor fap
te : la numai cițiva ani 
de la apariția acestui 
tip perfecționat in 
lume, la două decenii 
de la începutul indus
trializării socialiste a 
țării, tinăra noastră in
dustrie constructoare 
de mașini — rod al a- 
cestor ani de înălțare 
impetuoasă a edificiu
lui unei economii di
namice și viguroase — 
este in stare să asimi
leze fabricarea unui u- 
tilaj extrem de com
plicat, realizîndu-l la 
nivelul tehnicii mon
diale ! Este un salt 
spectaculos care ates
tă virtuțile creatoare 
ale socialismului, con- 
firmînd totodată efor
tul laborios al unui în
treg popor însuflețit 
de mărețul program e- 
laborat de partidul 
său.

L-am întrebat pe in

ginerul GheorgheGhiurcă. de la servi
ciul constructor-șef, în 
ce constau perfecționă
rile aduse noilor mo
dele.

— La vechile noas
tre excavatoare un 
manipulator, chiar dacă 
era un excavatorist 
format, intimpina seri
oase greutăți de adap
tare. Datorită mare
lui număr de manete — 
opt — și pedale — trei 
— precum și mulțimii 
manevrelor ce se ce
reau executate, ma
nipulatorul era supus 
la o mare solicitare. Și 
această, in primul rînd, 
deoarece existau circa 
zece situații diferite in 
care ordinea comen
zilor se schimba , în 
funcție de caracterul 
ciclului de săpare și de 
situația frontului de 
lucru (la înălțime, la a- 
dîncime). Aceasta îl 
obliga pe manipu
lator să facă o mulți
me de mișcări într-o a- 
numită ordine — de la 
o manetă la alta sau la 
pedale. Pe lingă încor
darea nervoasă exce
sivă provocată de a- 
ceste manevre compli
cate, se mai adăuga și 
o firească oboseală fi
zică determinată de 
faptul că manetele a- 
veau acționări meca
nice. Am restudiat pro
blema posturilor de co
mandă, reducind nu
mărul manetelor, am 
eliminat folosirea pe
dalelor in executarea 
mișcărilor principale și 
am trecut la comenzi 
hidraulice, fapt care u- 
șurează munca fizică. 
Soluțiile preconizate de 
noi la proiectare, ba
zate pe considerente 
ergonomice, au avut 
în vedere folosirea 
cit mai deplină și mai 
rațională a capacității 
muncitorilor care vor 
lucra pe utilajele noas
tre.

...In fabricația unui

excavator intri 4 000— 
5 000 de repere. La 
realizarea lui contri
buie aproape, toate sec
țiile uzinei : turnăto
ria, forja, construcții
le metalice, secțiile 
mecanice. La fiecare 
produs lucrează peste 
200 de oameni de di
verse specialități. Cu 
toții se consideră, pe 
drept cuvint, „părinți" 

-— grijulii și exigeați 
ca toți cel demni de a- 
cest nume — ai com
plexului utilaj cu care 
se mîndrește azi in
dustria brăileană.

Am stat de vorbă cu 
cițiva dintre „vetera
nii" care lucrează la 
construcția excavatoru
lui românesc de 16 
ani, adică de 5 840 zile. 
Și lăcătușul Eugen Savin, și maistrul Ion Manea, și sudorul Jean Georgescu au „cres
cut" adevărate „fami
lii" de excavatoare, 
s-au zbătut cu dificul
tățile începutului, le-au 
învins, au devenit pe 
parcurs — cu fiecare 
nou succes — mai te
naci, mai încrezători în 
forțele lor, mai dor
nici de progres și per
fecțiune.

Trăind in aceste pri
me zile ale ultimului 
an al cicinalului bucu
ria noului succes, au 
simțămintul înaintării 
continue, al pășirii pe 
noi trepte de cutezan
ță tehnică. Pentru că 
noile excavatoare — în
truchipări și simboluri 
ale muncii lor creatoa
re — sint o certitudi
ne. iar ei toți sint ho- 
tăriți să facă totul 
pentru ca în noul an 
aceste certitudini să fie 
tot mai numeroase și 
mai temeinice.

Pentru oamenii a- 
cestei uzine, „Progre
sul" tinde a se meta
morfoza, pe zi ce trece, 
din nume în renume, 
din marcă a fabricii in etalon al exigenței.

Delimitări în preajma 
campaniei electorale

(Urmare din pag. I)tate, liderii socialiști susțin că oferă alternative mai bune decit formulele aplicate de guvern, in special în domeniul social.Partidul liberal nu are un program electoral propriu-zis. După cum se știe, el se plasează la dreapta Partidului populist. Conducătorii săi susțineau deschis, pînă de curînd, că nu se poate vorbi de existența unei națiuni austriece. în prezent, sînt a- depți înfocați ai integrării vest-euro- pene.Ca o notă comună, campania electorală a celor trei partide se distinge prin accentul pus nu atit pe programe și principii, cit pe prezentarea candidaților. La politicienii cu stagiu mai îndelungat sint scoase in evidență experiența și competența, dar a- tenția principală pare a se acorda unui număr cît mai mare de candidați tineri, ca promotori ai dinamismului în viața politică.Partidul Comunist din Austria își desfășoară campania electorală che- mind la unitatea de acțiune a oamenilor muncii împotriva creșterii prețurilor, în apărarea industriei etatizate, pentru măsuri care să pună capăt pătrunderii capitalului străin tn economia țării.

Evident, pronosticurile asupra rezultatelor cifrice la apropiata confruntare electorală sînt premature. Observatorii politici analizează însă pe larg, încă de pe acum, șansele principalelor partide pentru perioada următoare. La întrebarea ce formulă guvernamentală se va concretiza după 1 martie 1970, se pot da diferite răspunsuri. Actualul șef al guvernului și președintele Partidului populist, Josef Klaus, a sugerat suficient de clar că își va relua funcția de cancelar numai în situația obținerii de către partidul său a unei majorități absolute, care să-i dea posibilitatea să formeze un cabinet mo- nocolor. Prilej pentru presa austriacă de a se lansa în numeroase speculații privind eventualitatea unei majorități relative și a unui guvern de coaliție, dar condus tot de un cancelar populist. In ansamblu, liderii Partidului socialist se arată pînă acum favorabili reluării vechii coaliții. Liberalii nutresc speranța să obțină 12 locuri în parlament și să devină, în sfîrșit, un partid ministeriabil, intr-o formulă a micii coaliții. Aceasta s-ar putea realiza mai degrabă cu populiștii j nu este însă total exclusă nici o formulă de colaborare cu socialiștii.
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comerțului exterior 

ai României

© BOMBARDAMENT EGIPTEAN ÎN SECTORUL ORIENTAL 
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BEIRUT EXAMINEAZĂ SITUAȚIA DIN LIBAN © AMÎNA- 
REA REUNIUNII TRIPARTITE LA NIVEL ÎNALT DE LA 

TRIPOLISAIGON 8 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, forțele patriotice din Vietnamul de sud au declanșat peste 40 de atacuri asupra fortificațiilor militare deținute de trupele a- mericano-saigoneze în diverse regiuni sud-vietnameze, relatează a- genția Associated Press. Printre principalele obiective ale acțiunilor ofensive ale patrioților s-a aflat baza de artilerie americană amplasată la 42 kilometri sud de orașul Da Nang. După ce au supus baza unui intens tir de artilerie, detașamentele patrioților au reușit să pătrundă în perimetrul ei, angajînd lupte grele cu pușcașii marini americani. în cursul ciocnirilor, care au durat mai multe ore, au fost uciși 11 militari americani, iar alți 59 au fost răniți — a anunțat un purtător de cuvînt al comandamentului forțelor S.U.A. O ciocnire ce a durat peste trei ore, și care s-a soldat cu pierderi pentru militarii americani, s-a produs în interiorul bazei Ross, situată la a- proximativ 30 km sud de Da Nang. Patrioții au pătruns în perimetrul poziției americane după un foc de baraj efectuat simultan, din mai multe direcții. în aceeași zonă, a mai fost supusă unui bombardament cu rachete și mortiere o bază de pușcași marini situată în apropiere de An Hoa.Lupte violente între grupuri de pa- trioți și unități ale trupelor inamice au fost semnalate, de asemenea, în sectorul Binh Chanh, în apropierea Saigonului, precum șl în provincia Tay Ninh.în cursul aceleiași perioade, bombardierele americane de tip „B—52" au efectuat din nou raiduri în pro- vincii’e Phuoc Long, Binh Long și Tay Ninh — relatează corespondentul agenției Reuter.
Conferința activiștilor 

de partid și a lucrătorilor 
din administrație 

din HanoiHANOI 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la conferința activiștilor de partid și a lucrătorilor din administrație din Hanoi, Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, ■ subliniat că sarcina de bază a planului de stat pe anul 1-970 este sporirea producției agricole și a bunu- ” rilor de larg consum. Sarcinile dezvoltării economice a R. D. Vietnam, a spus vorbitorul, constau în lichidarea urmărilor războiului și promovarea unei activități economice care să țină cont de situația nou creată. Le Thanh Nghi a subliniat, totodată, necesitatea de a se continua procesul de refacere și dezvoltare a economiei, la fel ca și acela de întărire a capacității de apărare a țării îa vederea sprijinirii revoluției din Vietnamul de sud, întărirea spatelui frontului, îmbunătățirea vieții poporului și continuarea construirii socialismului în Vietnamul de nord.

în ultimele zile, luptele dintre forțele federale nigeriene și cele biafreze «-au intensificat. în fotografie i o unitate a trupelor federale pătrunzînd pe teritoriul unei localități «coase de «ub controlul forțelor biafreze
Val de greve în Spania

MADRID 6 (Agerpres). — Spania * fost cuprinsă în primele zile ale 
lui 1970 de un val de greve, ca urmare a refuzului autorităților de a 
satisface cererile oamenilor muncii

' lective de muncă.
privind reînnoirea contractelor co-

Cea mai puternică mișcare grevistă se desfășoară în prezent în bazinul carbonifer al Asturiei, unde 20 000 de mineri au încetat lucrul, lariilor lor de muncii giunea de muncitori agricoli se află în grevă de 20 de zile. De asemenea, au încetat lucrul 5 000 de muncitori din industria de construcții. Greve similare au loc și la Canaries și Madrid.Pe de altă parte, tribunalul ordinii publice din Madrid a condamnat luni nouă membri ai mișcării revoluționare basce „E.T.A.", sub acuzația de „propagandă ile-

revendicînd majorarea sași îmbunătățirea, condiții- muncă. Lupta oamenilor spanioli a cuprins și re- Cadix, unde peste 10 000

gală și asociere ilicită". împotriva acestora a fost aplicată o pedeapsă de 2 ani închisoare și o amendă de 20 000 de pesetas. O sentință similară a fost pronunțată și împotriva profesorului Jose Perrin, acuzat de a fi scris o lucrare în limba bască.

MOSCOVA 6. — Corespondentul Agerpres Silviu Podină transmite : Marți, 6 ianuarie, au început la Moscova convorbirile între Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, și N. S. Patoli- cev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor e- conomice și comerciale dintre România și U.R.S.S. Discuțiile s-au ■desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.In aceeași zi, Cornel Burtică a avut o întrevedere cu S. A. Skacikov, președintele Comitetului de Stat pentru relațiile economice externe de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.Seara, ministrul terior al României o masă oferită în N. S. Patolicev.In continuarea vizitei în U.R.S.S., tov. Cornel Burtică a plecat într-o călătorie la Leningrad.

CAIRO 6 (Agerpres). — Avioane egiptene au bombardat marți pozițiile israeliene amplasate în sectorul oriental al Canalului de Suez, anunță un purtător de cuvînt militar al R.A.U. Bombardamentele au provocat un incendiu la depozitele de muniții israeliene : forțele israeliene au înregistrat, de asemenea, importante pierderi în oameni și material de război, a precizat purtătorul de cuvînt.TEL AVIV — Aviația egipteană a încercat marți, în două reprize, să bombardeze pozițiile israeliene amplasate în sectorul oriental al Canalului de Suez, a anunțat un purtător de cuvînt al armatei israeliene. Ambele tentative au eșuat, afirmă purtătorul de cuvînt.

Din capitala libaneză se anunță, totodată, că premierul Rachid Ka- rame a examinat împreună cu președintele Camerei Reprezentanților, Sabri Hamade, situația de la frontiera libanezo-israeliană. După întrevedere, Sabri Hamade a lansat un apel tuturor partidelor politice cerîndu-le să-și „ștrîrigă rîndurile" și să-ți unească eforturile pentru a asigura populației din sudul țării toate mijloacele necesare pentru existență. După opinia observatorilor politici, apelul dovedește îngrijorarea autorităților față de tendința populației din localitățile de Ia frontiera cu Israelul de a-și părăsi locuințele „provocînd astfel un exod masiv spre interiorul țării".

lusaka REUNIUNE

LUSAKA 6 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai țărilor din Africa răsăriteană și centrală, întruniți la Conferința de la Lusaka, examinează ordinea de ■ zi și recomandările ce vor fi prezentate Conferinței șefilor de state și guverne ai țărilor din zona respectivă, programată să se desfășoare la Khartum, între 26 și 28 ianuarie. Deschizînd /lucrările conferinței, ministrul zambian al afacerilor externe a relevat pericolul cres- cînd pe care îl reprezintă pentru țările africane regimurile rasiste și coloniale din sudul Africii, ară- tînd că pentru înlăturarea acestui pericol este necesară unitatea tuturor țărilor africane.
Comunicat al Biroului Politic

al P. C. FrancezPARIS 6 — Corespondentul A- gerpres transmite : Biroul Politie al P.C. Francez a dat publicității un comunicat, în care își reafirmă protestul față de recentele măsuri luate de guvern, care au dus la

J ’

scumpirea vieții în Franța. Astfel, în cursul 1 ultimelor zile au fost majorate tarifele la căile ferate, transporturile rutiere și fluviale, precum și prețurile oțelului și ale automobilelor. Alte majorări anunțate, încă de pe acum, vor duce la scumpirea călătoriilor cu metroul și autobuzele din Paris, precum și a serviciilor poștale. Această serie de majorări de prețuri, relevă comunicatul Biroului Politic, va a- fecta serios nivelul de trai al marii majorități a francezilor. Comunicatul subliniază, pe de altă parte, că majorarea prețurilor reflectă dorința marilor societăți de a-și spori în continuare profiturile, deși bilanțurile acestora pe 1969 ating un nivel record.Partidul Comunist Francez constată că aceste majorări de prețuri impun ca o necesitate satisfacerea urgentă a revendicărilor juste formulate de oamenii muncii, și a- nume: restabilirea și asigurarea puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor și garantarea acestei puteri de cumpărare prin sistemul scării mobile de prețuri și salarii; sporirea alocațiilor familiale ; scăderea taxelor fiscale asupra produselor de larg consum.
■;>

comerțului ex- a luat parte la cinstea «a de
TEL AVIV — Aviația israeliană- * atacat marți bazele forțelor palestiniene de guerilă, situate pe versantul vestic al muntelui Hermon din teritoriul libanez, a anunțat un purtător de cuvînt al armatei israe- liene.BEIRUT — Un comunicat militar dat publicității la Beirut confirmă că avioane israeliene au bombardat marți împrejurimile localităților libaneze Kfar Haman și Rachaya el Fak- har, situate pe versantul vestic al muntelui Hermon.

Implicațiile asasinării 
unui lider al Sindicatului 

din S.U.A.minerilorNEW YORK 6 (Agerpres). — Peste 4 000 de mineri din bazinul carbonifer situat în sudul statului Pennsylvania au încetat marți lucru’ în memoria lui Joseph Yablonski, membru al comitetului de conducere al Sindicatului minerilor din S.U.A., care a fost găsit asasinat în apartamentul său din Clarksville (Pennsylvania) împreună cu soția și fiica sa. Greva a provocat închiderea a șase mine.Poliția din Clarksville a enunțat că nu deține nici un indiciu în ’e- gătură cu această „crimă bine executată". Corpurile victimelor, ciuruite

de gloanțe, au fost găsite la cîteva zile după uciderea lor, firele telefonice ale apartamentului fiind tăiate. Cei doi fii ai lui Yablonski, ambii avocați, au declarat că membrii familiei lor au fost victimele „unor asasini profesioniști", susținînd că acest asasinat trebuie pus în legătură cu candidatura tatălui ’or la postul de președinte al Sindicatului minerilor din S.U.A. După cum transmite a- genția A.P., uciderea lui Yablonski „a provocat consternare în rîndurile liderilor sindicali și minerilor din S.U.A.", care discută în prezent eventualitatea declanșării unei , greve de protest pe scapă națională.

BEIRUT — Situația internă și îndeosebi situația din taberele refu- giaților palestineni amplasate pe teritoriul libanez au constituit subiectul unei reuniuni prezidate de ministrul de interne, Kamal Jum- blatt, la care au participat guvernatorii din cinci provincii ale Libanului. Citind surse apropiate reuniunii, agenția France Presse relevă că ministrul de interne libanez și-a exprimat cu acest prilej nemulțumirea in legătură cu faptul că conducătorii mișcării palestinene de rezistență, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Libanului, nu-și respectă angajamentele asumate. Astfel. în cele 15 tabere ale reftigiaților continuă Instruirea militară, iar membrii comandourilor palestinene circulă înarmați în afara zonelor delimitate pentru activitatea lor militară.Corespondentul din Beirut al a- genției France Presse relatează, pe de altă parte, citind surse apropiate Ministerului de Interne, că reprezentanții organizațiilor palestinene de rezistență au fost convocați de Kamal Jumblatt la o reuniune consacrată acestor probleme.

CAIRO — Reuniunea tripartită la nivel înalt la care urmau să participe șefii de stat ai R.A.U., Libiei și Sudanului, programată pentru ultima săptămînă a lunii ianuarie la Cairo, a fost aniînată pentru februarie,' ă declarat agenției MEN Gaafar El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze. El a subliniat că aceste reuniuni tripartite ■ inaugurate prin recenta întîlnire la nivel înalt de Ia Tripoli, vizează realizarea într-un termen lung a unei uniuni totale între R'.A.U., Libia și Sudan.PARIS. — Ministrul de externe francez, Maurice Schumann, l-a primit marți pe ambasadorul S.U.A. la Paris, Sargent Shriver. Potrivit surselor oficiale franceze, în cursul convorbirii s-a făcut „un schimb de informații asupra tuturor problemelor referitoare la Orientul Apropiat". Se relevă că, la Washington, ambasadorul francez a avut întrevederi cu oficialități ale Departamentului de Stat al S.U.A., în cursul cărora au fost abordate probleme similare.Agenția France Presse apreciază că aceste întrevederi, care au ’oc la inițiativa S.U.A., marchează îngrijorarea Washingtonului în legătură cu soarta bazelor militare americane din Libia, precum și cu eventualitatea preluării de către capitalul francez 
a unora dintre pozițiile pe care societățile americane le dețin în industria petrolieră libiană. La Ministerul Afacerilor Externe francez s-a precizat marți că între Franța și Libia au loc în prezent negocieri cu caracter general în domeniile po'i- tic, economic, tehnic și cultural, precum și negocieri referitoare la vîn- zarea de arme către Libia.

Din timpuri imemorabile grecii 
tint călători vestiți. Ulise a străbă
tut lumea, pe drumul de întoarcere 
spre Itaca, patria lui. Iason a în
fruntat nenumărate primejdii, dar nu 
de dragul linei de aur, ci pentru că 
numai dispunînd de ea putea spera 
să revină în Iolcos, orașul in care 
văzuse lumina zilei. Urmașii anti
cilor eleni străbat șl ei drumurile 
Europei și ale lumii, dar într-un sens- 
opus. Arcadieni, epiroți, macedoneni 
de azi își părăsesc țara în căutarea 
norocului pe alte meleaguri. Ei pri
begesc prin țări străine, se a- 
fundă în mine, în cariere, îndepli
nesc orice muncă pe care 
străine preferă s-o facă 
mai prost plătite. $i 
tă pentru că economia 
nu oferă destule slujbe. Șantierele 
din Atena, Salonic, Voios sînt supra
saturate de forță de muncă. Greacă.., 
deoarece un „paradox" al actualei si
tuații este ți acela că în timp ce 
muncitori greci nu găsesc de lucru, 
armatori greci, de pildă, Niarchos, 
preferă să folosească pe vasele sale 
marinari vest-germani. Datele ofi
ciale, care nu includ cifrele defini
tive pe 1969, indică 332 000 per
soane aflate în emigrație, adică unul 
din fiecare 20 de locuitori ai țării. 
Mulți au luat drumul Germaniei oc
cidentale, dar sînt mulți cei ce n-au 
găsit acolo un loc de muncă și au tre
cut marea. Colonii de emigranți greci 
s-au format în Africa de Sud, in Ke
nya, Tanganika, Sierra-Leone. Revista 
„Economikos Tahidromos" evaluează 
numărul emigranților pe întreg anul 
trecut la 70 000—75 000.

In strînsă legătură eu aceasta, 
o problemă majoră e aceea a viito
rului demografic al țării, ținind sett- 
ma că în acești ultimi ani, după da
tele furnizate de aceeași revistă, 
populația s-a redus. Avind în vedere 
perspectivele demografice defavora
bile — nota un economist — emi
grația, dacă va continua la nivelul 
actual, va constitui o frînă în plus în 
calea dezvoltării economice a Greciei.

AI. CĂMPEANU
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agențiile de presă transmit
Cu ocazia aniversării 

republicii, l® Institutul politehnic din capitala Guineei, Conakry, s-a organizat, sub auspiciile Consiliului de conducere al institutului, o seară românească. Profesorul universitar, dr. Mihai Mihălcioiu, a vorbit cu acest prilej despre dezvoltarea economică și social-culturală a României în anii construcției socialiste. Seara românească s-a încheiat cu prezentarea unor filme documentare privind viața și munca poporului nostru.
Excluderi din partidul de 

guvernămînt din Yemenul 
de SUd. Fostul președinte al Republicii Populare a Yemenului de Sud, Mohammed Kahtan Al Shaabi, și fostul prim-ministru, Feisal Al-Shaabi Abdul Latif, împreună cu alte 19 persoane, au fost excluși din Frontul Național — partidul de guvernămînt din această țară — fiind acuzați de conducerea partidului „de a fi intenționat înlăturarea actualilor conducători ai Frontului Național, de a fi împiedicat progresul revoluției și de a fi încercat să mențină în țară o stare de neîncredere".

Peste 50 de arestări au 
fost operate de armata do
minicană Ia Santo Domin- 
gQf în urma perchezițiilor efectuate în partea de nord a orașului, unde au loc tulburări și incidente de stradă, ale căror cauze nu sînt încă cunoscute. Un purtător de cuvînt al armatei a declarat că perchezițiile vor continua cîteya zile.

STUTTGART ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

Prlntr-un ordin al pre
ședintelui TitO, comandant «u- prem al Forțelor Armate ale Iugoslaviei, general-colonelul de aviație Viktor Bubani, fost comandant al aviației militare și apărării antiaeriene, a fost numit șef al statului major al Armatei Populare Iugoslave. După cum precizează agenția Taniug, general-colonelul Miloș Șumonia, fost șef al statului major al Armatei Populare Iugoslave, a fost numit locțiitor al secretarului de stat pentru apărarea națională.

La Diisseldorf a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictu
ră. și grafică, românească. In ca
drul expoziției sînt prezentate 
lucrările pictorilor Ion Gheor
ghiu, Vicențiu Grigorescu, Ion 
Sălișteanu, Simona Vasiliu ți ale 
graficienilor Marcel Chirnoagă, 
Ileana Micodin, Teodora Sten
dhal și Valentin lonescu.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare, Jozsef Biro, șeful delegației guvernamentale ungare la tratativele economice dintre Franța și R. P. Ungară, care s-au încheiat la 5 ianuarie la Paris prin semnarea unui acord comercial pe termen lung, a avut marți o întrevedere cu Jean de Lipkowski, secretar de stat, însărcinat cu afacerile externe. Cu această ocazie, cei doi oameni de stat au trecut în revistă cele mai importante politică internațională, interes pentru ambele analizate, de asemenea, feritoare la dezvoltareaa relațiilor comerciale și a industriale dintre Franța Ungară.

Scena economică a lumii capitaliste a fost dominată, anul trecut, de evenimentele financiare și monetare : devalorizarea francului francez, revalorizarea mărcii vest-germane, creșterea dobînzilor și a taxelor de scont etc. Numeroase țări occidentale sînt antrenate în lupta contra inflației. Cursul acțiunilor, sintetizat in indicile „Dow Jones", a cunoscut in ultime e zile un declin accentuat la bursa din New York, așa cum ilustrează și acest desen apărut în ziarul „Tribune de Genfeve" sub titlul „Sfîrșit de an sumbru pentru Wall Street".

PREZIDIULUI P. L. D.BONN S — Corespondentul Agerpres M. Moarcăș transmite : Marți seara au luat sfîrșit la Stuttgart lucrările Prezidiului Partidului liber- democrat, partid care, după cum se știe, face parte, alături de Partidul social-democrat, din actuala coaliție guvernamentală de la Bonn.Reuniunea de Ia Stuttgart a durat două zile. Cu toate că ea a avut loc cu ușile închise, unele informații a- supra desfășurării dezbaterilor au fost furnizate totuși presei. S-a anunțat astfel că divergențele existente în cadrul P.L.D nu vor duce în nici un caz la o criză în sînul coaliției guvernamentale Președintele partidului, Walter Scheel, a declarat în cu-

vîntarea de încheiere că actuala coaliție va continua să existe pînă la a- legerile generale din 1973.Opoziția cr.eștin-democrată a urmărit cu mare interes dezbaterile Prezidiului. P.L.D., mizînd pe disensiuni de natură să provoace o breșă în cadrul actualei coaliții guvernamentale. în mod deosebit, s-ă scontat pe poziția lui Erich Mende, membru al Prezidiului, și a sprijinitorilor acestuia, care în repetate rinduri au a- dus critici președintelui P.L.D., Walter Scheel actualul vicecancelar și ministru de externe vest-german. a- cuzîndu-1 că subordonează linia politică a partidului său orientării politice a social-democraților.

Știrile transmise din Buenos Aires de agențiile de presă informează că în 
orașul Mendoza, devastat duminică seara de prăbușirea barajului „Frias", 
a fost decretată starea de urgență. Inundațiile provocate de această catas
trofă s-au soldat cu moartea a peste 100 de persoane. Ploile torențiale, 
care au contribuit la umflarea apelor rîului Mendoza, amenință distrugerea 
digurilor „Los Papagoyos’ și „Potrerillos”, și inundarea cartierelor joase 

ale orașului. în fotografie : o stradă cuprinsă de furia apelor

In provinciile meridionale ale Sudanului au reîn
ceput luptele dintre trupele guvernamentale și triburile 
lOCale care contest& autoritățile centrale de la Khartum. In legătură cu această situație, Gaafar El-Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției sudaneze, a declarat că guvernul său nu va renunța la planurile de restabilire a calmului în provinciile sudice ale țării, arătînd că guvernul de la Khartum deține documente care atestă încercarea unor state de a crea în partea de sud a țării o a doua Biafră.

Mai strălucitoare, mai luxoase țî mai seducătoare decît în tot timphjl anului, reclamele pariziene înce a. să camufleze galopul prețurilor, ca ? s-a accentuat în ultima vremi?. Printre mijloacele cele mai ingenioase folosite în acest sens sînt co- piii-manechin; care-ți zîmbesc nevinovat din uriașele afișe publicitare.Copiii-manechin. copiii de închiriat 1 Fenomenul exploatării copilului în scopuri publicitare a devenit azi larg răspîndit. Monstrul reclamei capitaliste sacrifică pe altarul său zîmbetul Inocent, tinerețea micilor vlăstare. Se prevede chiar creșterea considerabilă, în următorii ani, a numărului copijlor-manechin.Citeva sute de copii intre... 6 luni și 16 ani lucrează azi ca „profesioniști" la patru, cinci mari agenții de publicitate pariziene. Cifra celor angajați ocazional n-o mai știe nimeni. Ore în șir de pozat, uneori chiar pînă la miezul nopții I Scopul ? Unul singur i Să impulsioneze vînzările, profiturile. Copiii sînt triați după criterii nemiloase. Oferta întrece de multe ori cererea. Se caută copii „bine fâ- cuțl, cu aer natural, fotogenici". Bruscarea, cuvintele grele sînt folosite nu o dată pînă Ia deprinderea automată a gesturilor dorite de fotograf, sau cu un cuvînt mai potrivit, pină Ia dresare. Dar agenția nu-i decît un intermediar într-o filieră. Dosarul celor selecționați ca „fotogenici" e clasat la fișier. Cei mai reușiți își vor vedea portretul în așa-numitul „head-sheet", un afiș cu portretele cele mai reușite difuzat firmelor interesate. El permite clienților să comande imediat „modelul". Agenția percepe un comision la plata pe care o va primi micul manechin folosit în reclamele alimentare, de produse de toaletă. îmbrăcăminte și alteleO exploatare publicitară cu dramatice consecințe psihologice pentru copii-manechin prinși sub tirul încrucișat al flash-urilor și reflectoarelor.
Al. GHEORGHIU

fac mărturisiri...

probleme de care prezintă țări. Au fost probleme re- continuare colaborării și R. P.în
Fuzionarea unor 

vest-germane. Un purtător de cuvînt al magnatului presei vest-germane, Axel Springer, a anunțat fuzionarea editurilor „Axei Springer și fiul", „Hammerich und Lesser", „Ullstein Sari", precum și a editurilor ziarelor „Die Welt" și „Bild Zeitung" în cadrul „Societății pe acțiuni Axel Springer". Noua societate va avea însă un singur acționar — Axel Springer, iar capitalul său se va ridica la 80 milioane mărci vest-germane.

edituri

Producția de petrol a 
Iranuluia at*ns *n ann' c^ra record de 166 milioane de tone, fiind cu 17 la sută mai mare decît în anul precedent — a anunțat Societatea națională iraniană a petrolului.

Incidente pe stadionul 
din Lashio. *n urma exploziei unei grenade și a unui schimb de focuri care a avut loc pe stadionul din orașul birmanez Lashio, 7 persoane și-au pierdut viața și alte 17 au fost rănite. Pe stadion avea loc o competiție de atletism cu ocazia aniversării independenței țării. Imediat după explozie, patru persoane înarmate au deschis focul împotriva mulțimii aflate pe stadion. Forțele guvernamentale au intervenit, fără a putea însă să-i rețină pe atentatori, care au reușit să dispară după un scurt schimb de focuri cu poliția.

Puternice demonstrații 
antiamericane, organizate pe străzile orașului Kabul, au precedat sosirea vicepreședintelui Statelor Unite, Spiro Agnew, în capitala Afganistanului. După cum relatează agențiile de presă, manifestațiile au fost organizate în semn de protest împotriva politicii americane în Asia.
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Eșantioanele lunare
prețioase

HOUSTON 0 (Ager
pres). — La Houston 
se desfășoară o confe
rință a specialiștilor 
in domeniul studiilor 
selenare, reuniune ce 
și-n propus sd facă un 
bilanț al rezultatelor 
experiențelor efectuate 
asupra mostrelor de 
sol lunar aduse de e- 
chipajul spațial al lui 
,,Apollo—11". condus 
de Neil Armstrong. 
Timp de citeva zile. 
142 de savanți din Sta
tele Unite și alte 8 țări 
vor face comunicări a- 
supra rezultatelor a 90

de zile de studiu. In 
cadrul dezbaterilor de 
la Houston, un loc im
portant il ocupă pro
blemele legate de sta
bilirea originii sateli
tului natural al Terr ei 
și a momentului apa
riției sale.

Intre altele, s-a a- 
nunțat descoperirea u- 
nor urme de aur și ar
gint in rocile lunare a- 
duse de echipajul na
vei „Apollo—ll“ Dr 
Edward Anders, de la 
Universitatea din Chi
cago, a arătat insă că 

A a moța] r>re-

țios au putut fi iden
tificate doar cu ajuto
rul ungr instrumente 
de mare precizie. In 
schimb, studiile efec
tuate de alți oameni de 
știință arată că rocile 
lunare conțin un pro
cent neobișnuit de ma
re de titan, un ele
ment foarte rar pe pă- 
mint. Un alt savant, 
dr R. M. Walker de 
la Universitatea din 
Washington, a detectat, 
cu ajutorul unui mi
croscop foarte puternic, 
un rubin minuscul in 
roca studiată de el.
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