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TTCTTTIÎPreședintele Consiliului de Stat,Nicolae Ceaușescu, a primit EMBLEMA HĂRNICIEIpe R. S. Shriver pe a/hw/ smalțului

o interferență
obiectiv necesară

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
seara zilei de 16 februarie a. c., pe 
ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii în Franța, Robert Sargent 
Shriver, împreună cu soția, aflați

într-o vizită neoficială în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a luat par
te ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul S.U.A. 
la București, Leonard Meeker

imaculat

A
Ce rezultă din compararea cifrelor contabile 
extrase din registrele a două întreprinderi

de construcții-montaj

REZULTATE DE PRESTIGIU 
ALE CEFERIȘTILOR

Cum arată ți numele, întreprinde
rea șantiere construcții-montaj din 
Craiova și întreprinderea construcții- 
montaj — București desfășoară o 
activitate similară. Valoarea pro
ducției fiecăreia din ele — cî
teva sute de milioane lei anual — 
realizată pe șantiere destul de dis
persate teritorial, nu diferă cu mult 
Sub aspectul eficienței economice, 
însă, între cele două întreprinderi 
există elemente distincte. Chiar prin 
plan, unitatea craioveană a avut pre
văzut anul trecut un beneficiu de 8.5 
milioane lei, iar întreprinderea din 
București — o pierdere de circa 15 
milioane lei. „Explicația acestei si
tuații constă în existența unei struc
turi de lucrări — mal rentabile, mai 
puțin rentabile sau pur și simplu ne
rentabile — diferite de la o între
prindere la alta" — ne-a spus tov. 
Valeria Visalort, director economic 
al direcției generale de resort din 
Ministerul Construcțiilor Industriale

S-ar părea că acest argument este 
real, dar nu am înțeles de ce, anul 
trecut, I.S.C.M.-Craiova a realizat un 
beneficiu suplimentar de 2 milioane 
lei, iar I.C.M.-București — o pier
dere peste plan de 12.5 milioane lei. 
O analiză mai aprofundată a activi
tății economice a celor două între
prinderi scoate Ia iveală cauzele care 
au contribuit la amplificarea decala
jului financiar — de la beneficii 
peste plan, la pierderi suplimentare 
— existent între cele două unități 
economice.

Să examinăm mai întî! cîteva ca
pitole _ de cheltuieli, pentru a vedea 
ce a influențat adîncirea discrepan
ței dintre rezultatele financiare obți
nute de cele două întreprinderi. Un 
prim capitol îl constituie cheltuielile 
cu materialele. Aîci, ambele unități 
economice au obținut economii față 
de prevederi. Dar care este situația 
în cazul cheltuielilor cu manopera î 
La I.S.C.M.-Craiova, la acest ca
pitol de cheltuieli s-a realizat o 
economie de 3,7 milioane lei, în 
timp ce la I.C.M.B. s-a consemnat 
o depășire de 8,2 milioane lei. Con
cluziile unei recente verificări între
prinse de specialiști din Ministerul 
Finanțelor la întreprinderea bucu- 
reșteană au relevat că jumătate din 
sumele cheltuite în plus pentru pla
ta manoperei se datoresc manipu
lărilor suplimentare de materiale. 
Alte sute de mii de lei s-au irosit 
pentru plăți nejustificate de mano
peră. In plus, s-au întîlnit situații în 
care s-au făcut unele cheltuieli cu 
caracter „deosebit" i de exemplu, la 
șantierul II București s-au plătit mai

multe zeci de mii de lei pentru eva
cuarea apei din gropile pentru fun
dații... cu găleata, deși, în aceeași pe
rioadă, pe șantierul respectiv existau 
pompe nefolosite (una fiind adusă 
tocmai de la Tr. Măgurele). Cum s-a 
procedat la I.S.C.M.-Craiova pentru 
reducerea cheltuielilor cu manopera?

— Economiile consemnate la acest 
capitol sînt rezultatul unor măsuri 
prin care am căutat să folosim cît

mai rațional forța de muncă de care 
dispunem — ne-a relatat tov. Toma 
Grigorescu, șeful serviciului salari
zare al întreprinderii craiovene. Din
tre acestea, urmărirea costurilor lu
crărilor, în paralel, pe maistru și pe

Dan MATEESCU

Sărbătoarea ceferiș
tilor — pagină de glo
rie și mîndrie a clasei 
muncitoare, a întregu
lui popor — a fost 
marcată de efortul fe
roviarilor țării de a-șl 
realiza in mod exem
plar sarcinile ce le re
vin și angajamentele 
luate in întrecerea so
cialistă din acest ultim 
an al cincinalului.

De la începutul anu
lui și pînă acum, se 
spune într-o corespon
dență sosită la redac
ție, ceferiștii din ca
drul regionalei Craiova 
au depășit prevederile 
planului la principalii

indicatori, transportând 
in plus 217 000 tone de 
mărfuri. Feroviarii bă- 
căoani au întâmpinat 
ziua de 16 februarie cu 
realizări remarcabile ; 
din ele rețin atenția 
depășirea sarcinilor de 
plan la transportul 
mărfurilor cu peste 
60 000 tone, precum și 
creșterea vitezei co
merciale a trenurilor 
cu 3,5 la sută. Știri a- 
semănătoare ne-au fost 
transmise și din Timi
șoara. La sfîrșitul lu
nii .............................
de 
tat 
de

ianuarie, regionala 
căi ferate a rapor- 
realizarea planului 
transport in pro-

porție de 104 la sută șl 
o substanțială depășire 
a planului lunar la alți 
indicatori principali. 
La rindul lor, in aces
te zile, lucrătorii 
din unitățile regionalei 
C.F.R. Deva au adău
gat noi succese consis
tente celor obținute 
pină acum in întrece
rea pe anul 1970. După 
45 de zile din acest an, 
planul de transport a 
fost depășit cu 8 la 
sută, transportîndu-se 
in plus 26 786 tone de 
mărfuri, în condițiile 
reducerii consumului 
specific de combusti
bil cu peste 11 la sută.

Emblema fabricii — 
elegant emailată și cu 
încrustații metalice — 
desigur că o cunoaș
teți de acasă : un fel 
de roată dințată, pe 
care stă scris numele 
uzinei s „1 Septem
brie".

La Satu-Mare m-am 
dumirit cît de adec
vat este simbolul, cînd 
am aflat că de fapt 
roata dințată e un ar
zător stilizat și că, din 
banda orizontală pe 
care se află încrustat 
cuvîntul „Septembrie", 
țîșnesc minuscule flă
cări, simbolizînd cît 
se poate de elocvent 
sensul activităților ce 
se desfășoară în aceas
tă uzină.

Fabrica „1 Septem
brie" produce tcată 
gama mașinilor termo- 
tehnice de uz casnic- 
gospodăresc necesare 
pentru încălzit și gă
tit : diferite tipuri de 
aragaze — cu două, 
trei și patru ochiuri 
și cu termoregulatoa- 
re ; reșouri de gaz 
metan, sobe de încăl
zit — din tuci sau

emailate, cu combusti
bil solid sau lichid, 
încălzitoare de apă 
(Boiler), mașini de gă
tit electrice sau mixte 
(gaz metan + electri
citate) și chiar insta
lații complete pentru

Reportaj de
Petre PINTILIE

încălzitul unul întreg 
apartament, ce se ali
mentează cu 
tibil lichid 
lampant).

în total 22 
mente. Și, ceea ce este 
deosebit de interesant. 
90 la sută din produ
sele aflate în nomen
clatorul de fabricație 
au o „vechime" care 
nu depășește 4—5 ani !

Acești oameni des
toinici din Satu-Mare 
(2 500 la număr, ro
mâni și maghiari, mai 
mult de jumătate ti
neri) se 
focul", ca

combus- 
(petrol

de sorti-

siderurgiștil, nu numai 
pentru că fabrică ma
șini de foc, ci pentru 
că întreaga lor activi
tate trece prin foc, 
realizînd autentice per
formanțe.

Inginerul chimist 
Tasi Iosif, șeful labo
ratorului 
îmi arată , o metodă 
nouă de elaborare a 
emailului, de acoperire 
la o temperatură de 
ardere de 800 grade. 
Tot prin 
și gama 
colorate, 
deschise, , 
bioxid de titan, 
cele negre, ce se apli
că direct pe fontă.

în fabrica aceasta, 
care cunoaște azi o re
marcabilă dezvoltare 
(numai între anii 
1965—1969 i s-au alo
cat investiții în valoa
re de 90 milioane lei, 
pentru construirea de 
noi capacități produc
tive), impresionante

de email,

foc se obține 
emailurilor 

cu nuanțe 
pe bază de 

sau

<

(Continuare 
în pag. a IV-a)

„joacă cu 
și frații lor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu vreo trei ani în urmă, la kilometrul 59 al șoselei București — Olte
nița a fost înfipt primul țăruș care marca nașterea unui important 
obiectiv înscris în planul de dezvoltare a industriei ușoare : Filatura 
de fire din fibre chimice și bumbac-Oltenița. Ritmul rapid de execuție 
a acestui nou obiectiv a permis ca la începutul anului 1969 să intre în 
exploatare prima capacitate de producție • secția de fire pieptănate 
din bumbac. AnuJ acesta, încă în primul semestru uimează să intre 
în funcțiune filatura de fire in amestec teron și bumbac, aflată 
deja în probe tehnologice, filatura de fire din celofibră și o modernă 
secție de finisaj mecanic de mare capacitate. Noua filatură va produce 
anul acesta 6 200 tone de fire, urmînd ca în 1971 să atingă 
proiectați. Aici se vor fabrica, pentru prima dată în țară, 
fine, mult solicitate de industria bunurilor de consum. în 

aspect din secția de fire pieptănate din bumbac
Foto :

d. absenta9
parametrii 
fire extra- 
fotografie i

S. Cristian

O întîmplare mărunt®

forului interior

DELIMITĂRI
DOCTRINALE
LA CONGRESUL
RADICALILOR

FRANCEZI

pînă și 
noi nu-

T. Ră- 
îmi

statornicit, una din replicile consacrate („Am dus-o 
la direcție !" sau...) zice : „Așa. ? Vă-nvăț eu minte !“ 
— după care pune mina pe plaivaz și, pe afișul unde 
scria „închis pînă la ora 13", adaugă o virgulă și un 
„30". Adică, este închis pină la 13.30.

Scurt și cuprinzător. Ei, și acum semnificațiile. Vi 
le prezint în colaborare cu tovarășul inginer Radules
cu. Acest majur Teacă

PICĂTURĂ DE CERNEALA

Sînt tot mai ispitit să cred, meditând la una sau 
la alta, că de fapt nu există întâmplări mărunte, în
tâmplări prin definiție, golite de sens, împrejurări in 
care să nu găsim, scormonind puțin, un înțeles ma
jor. Cred că intr-o întâmplare, botezată automat de 
noi ca „nesemnificativă", doar șablonizarea — sau, ca 
să nu fie prea grav, rutinizarea — gîndirii ne împie
dică să vedem, instantaneu, semnificația mai largă. 
Cred că există o ordine uni
versală ce se reflectă 
în ceea ce, îndeobște, 
mim insignifianță.

Inginerul pensionar
dulescu, din București, 
scrie o frumoasă scrisoare, dedicată tocmai unui fapt 
mărunt. Scrie cam așa : cu cîtăva vreme în urmă, s-a 
dus la un magazin din preajma Gării de Nord și, în 
loc de cumpărături, s-a pomenit cu a invitație (scri
să la intrare),: să revină la ora 13 fiindcă se primește 
marfă. Rău, foarte rău ! Magazinul nu trebuie să stea 
închis în orele de program fiindcă se aduce marfă ! 
Dar, cumpărător vechi, cu experiență, ca noi toți, co
respondentul nostru nu și-a făcut singe rău pentru 
atâta lucru. Și-a făcuf în minutele următoare, cînd a 
apărut gestionara magazinului (era în halat, fusese... 
după cumpărături la alt magazin) pentru că dînsa, 
întrebată de cumpărători de ce nu deschide magazi
nul, (odată ce marfa fusese primită) a scăpat niște 
vorbe despre „turma care trebuie servită". La care 
„turma" a vociferat, lucrurile ajungînd pînă intr-acolo 
incit o cumpărătoare (femeie, inimă mai slabă, mai 
naivă) a cerut condica.

întâmplări mărunte, semnificații știute. Iată însă o 
notă de insolit în piesa de mai sus, care se reprezintă 
frecvent. Responsabila, auzind replica despre condică, 
îți pierde cumpătul; și, în loc să spună, așa cum s-a

în fustă, responsabila magazi
nului, are o atât de înaltă bună 
părere despre sine și despre 
puterea ei incit consideră mai 
mult decît normal să dicteze 
ea un orar, alcătuit după cri
teriul științific... al hachițelor. 

Ce marfă, ce cumpărători (am lăsat de-o parte civiliza
ție, îndatoriri urbane etc.)... Ea are plinea și cuțitul, face 
ce vrea. Că magazinul nu este moșia ei personală, că e 
al statului, că e și ea o slujbașă a statului cu me
nirea de a vinde marfa statului — astea sînt, în min
tea ei, amănunte.

Nu este de neglijat nici ideea pe care și-o face des
pre legalitate responsabila magazinului. I s-a părut 
că este suficient să marcheze, cu de la sine putere, 
o oră oarecare pentru ca ora aceea să și devină sfin
ți. „Scrie pe hirtie" — argumentul analfabetului... care 
analfabetism a fost lichidat dar...

Întâmplări mărunte ? De loc. întâmplări uneori mi
nimalizate ; asta da, e altceva...

George-Radu CHIROVICI

P.S. Pentru lucrătorii Inspecției Comerciale de Stat, 
care n-au răspuns la apelul tovarășului T. Rădulescu, 
adresa sa (poate vor totuși să-i ceară relații) : str. 
Petru Poni 7, București.

Mi s-a întîmplat nu o 
dată, stînd de vorbă cu ti
neri care au comis un act 
antisocial de o gravitate 
mai mare sau mai mică, să 
mă aleg — drept răspuns — 
cu o simplă ridicare din 
umeri. întrebam :

— Cum de a fost posibil, 
să „legi cartea la gard", să 
termini clasa a Il-a ele
mentară abia la 13 ani ?

— Cum de ai ajuns să 
vagabondezi, să nu mai dai 
cu săptămînile pe acasă, la 
cei 17 ani ai tăi ?

(Voi reveni asupra cazu
rilor.).

Răspuns : o ridicare din 
umeri. Gestul acesta, folo
sit în numeroase situații ca 
„pavăză", ascunde mai 
mult decît pare la prima 
vedere : coexistă, într-însul, 
teama de adevărul gol-go- 
luț cu lipsa de răspundere, 
șiretenia măruntă cu tardi
vul infantilism, o bună 
doză de inconștiență, du
blată de o aproape totală 
necunoaștere de sine. Ase
menea tineri nu ■ izbutesc, 
nici chiar în ceasul al 
12-lea, să „dialogheze" cu 
ei înșiși, să dezvăluie — la 
început măcar, în forul lor 
interior — defectele, cîte 
sînt, și, în raport cu „auto
portretul" schițat, să ia mă
surile de îndreptare cuve
nite. Dar au ei cît de cît 
constituit acest FOR INTE
RIOR ? Cine-i ajută să și-1 
formeze ? Și cum ? Și cînd?

Am pus următoarea în
trebare unui grup de elevi 
din clasa a Xl-a

OBISNUIȚI SA VA A- 
NALIZAȚI ACȚIUNILE, 
FAPTELE. SA STABILIT! 
OF, CALITĂȚI SI CE DE
FECTE ATI ACUMULAT 
PINĂ ’ ' ‘
CARE 
STRADUINDU-VĂ 
SA DEZVOLTAT! CALI
TĂȚILE SI SA REDUCEȚI 
DEFECTELE ?

Transcriu doar cîteva 
răspunsuri: „E foarte greu

să știi singur ce calități șl 
ce defecte ai. E mai bine 
s-aștepți să ți le dezvăluie 
alții și chiar alții să te a- 
jute să ți le îndrepți", „La 
vîrsta mea. din greșeli, în
văț"; ,,Nu m-am gîndit nici
odată să întocmesc vreo 
listă de calități și defecte, 
știu doar că sînt cam zvă
păiat din fire, așa că n-am 
ce schimba, fiind imposibil 
să schimbi natura" ; „Nu 
cred că Un om poate să fie 
atît de obiectiv, de cinstit 
cu el însuși, încît să-și 
mărturisească singur de
fectele, ba să mai și lupte 
cu ele" etc.

Din unele răspunsuri ci-

— Cînd crezi tu 
greșit mai grav, 
dată, și ce crezi că s-â mai 
întîmplat de atunci încolo ..

Tace în continuare, apoi 
răspunde, fără pic de ezi
tare, de rușine :

— La 9 ani am spart, îm
preună cu o fată, două „A- 
limentare" de pe strada 
noaătră. Am furat 92 de lei. 
M-au dus la miliție, 
cercetat și mi-au dat 
mul..

— Te-ai mai gîndit 
odată la asta ?

Mă privește cu 
opaci, un fel de cortină. 
Ce o fi gîndind și simțind

anchetă socială
de Mihai STOIAN

că ai 
prima

m-au 
dru-

vre-

ochi

LA VÎRSTA PE
ATI TMPLINIT-O.

APOI

tate (nu e locul să fi re
produs' aici majoritatea 
răspunsurilor — notabile 
prin discernămînt și putere 
de autoanaliză) se degajă 
un soi de neîncredere în 
forțele proprii, în judecata 
proprie. Cu toate că, la 
vîrsta lor, adolescenții sînt 
în posesia atributelor psihi
ce, intelectuale, care-i- fac 
capabili să-și autoevalueze 
purtările de fiecare zi, clă- 
dindu-și astfel — simultan 
cu . personalitatea și în 
strictă interdependență — 
acea imperioasă instanță 
proprie, autocontrolul. Lip
sit de o „busolă" interioară, 
tînărul poate oricînd naviga 
în derivă. amenințat de 
naufragiu.

Iată un caz.
— împlinești 14 ani. Cum 

îți explici că ai ajuns să 
fii. la vîrsta asta, autorul 
unor spargeri ?

Gestul „clasic" i ridica
rea din umeri.

în realitate Florian N. ? 
Greu de aflat fără aportul 
specialiștilor, și asemenea 
specialiști nu apar întot
deauna pe traiectoria fie
cărui caz de delincvență 
juvenilă. Tardiv, Florian N. 
răspunde :

— Nu. nu m-am gîndit...
— Acasă, ce ți-au făcut 

atunci ?
— Tata doar m-a bătut,
— Și după aceea, în cei 

cinci ani care au trecut, 
tata ți-a mai adus cumva 
aminte de întîmplare, ți-a 
spus ce-1 așteaptă în viață 
pe un om care, în loc să în
vețe, să muncească, fură ?

— Acum, cînd m-au 
orins, nu mai dădeam 
pe acasă. Nici pe la școală 
nu mai dădeam. Locuiam la 
doi oameni, împărțeam cu 
ei ce cîștigam... ’

— Cum „cîștigai" ? Furai 
vrei să zici...

— Furam — încuviințea
ză nepăsător.

— Ia dă-mi o definiție a 
furtului

Tăcere grea. O undă mai 
jucăușă, în privirea băiatu
lui, ca de elev prins la 
tablă cu lecția neînvățată. 
Mărturisește că nu știe (re
amintesc : la 14 ani) ce e 
o... definiție. Pînă la urmă, 
ajutat, izbutește să încro
pească o... judecată : „Fur
tul e cînd furi". Citește 
întristător de prost, soco
tește — idem. ax repetat de 
cîteva ori clasele 1 și a Il-a 
(la Școala generală nr. 84 
din București) ; meseria 
tatălui nici măcar n-o știe; 
recunoaște că era cap de 
„gașcă", le mai dădea și 
celorlalți niște gologani de 
buzunar, restul cheltuia pe 
fleacuri, mai ales dulciuri ; 
acum e pregătit să-și ispă
șească pedeapsa, apoi 
învețe o meserie și 
atît.

— Cu două clase, e 
de învățat o meserie, 
astăzi te-ai hotărît la 
una ?

Florian N. înalță — 
tru a cîta oară? — umerii.

— Ai tăi ce zic ?
Același „răspuns" dezar

mat și dezarmant.
Să fie Florian N. . slab 

dezvoltat mintal ? Nici vor
bă 1 E o plastilină nelucra- 
tă sau, mai exact spus, una 
în care și-au lăsat deocam
dată amprentele nocive 
doar proastele modele vi
novate de acest eșec edu
cativ. Nimeni nu l-a ajutat 
pînă astăzi să-și cristalize
ze în forul său interior no
țiunile elementare 
„bine" șl „rău".

★
Neîndoios, modelul 

pe care copilul și-l

o să 
cam

greu 
Pînă 
vre-

pen-

de

adult 
alege

Congresul extraordinar de trei zile 
al Partidului radical (cea mai veche 
formațiune politică din Franța, aflată 
în opoziție) s-a încheiat prin adopta
rea unui manifest și a unui nou sta
tut. Manifestul, redactat și prezentat 
în fața congresului de Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, noul secretar ge
neral al partidului, nu constituie un 
program propriu-zis ci mai curînd 
un catalog de intenții în scopul de
clarat al „deblocării societății fran
ceze actuale și a modernizării ei". 
Printre altele, el propune „separarea 
puterii economice și a puterii politi
ce" (adică suprimarea în decurs de 
cinci ani a ajutoarelor directe sau' 
indirecte ale statului către întreprin
derile capitaliste): lichidarea „inega
lităților culturale", între altele prin 
începerea, facultativă, a școlarizării 
de la vîrsta de doi ani (!) ; înlocuirea 
serviciului militar obligatoriu prin-

CORESPONDENTA din paris 
DE LA AL. GHEORGHIU

tr-un „serviciu național", exercitat în 
diverse domenii ; abolirea transmite
rii ereditare a proprietății asupra 
mijloacelor de producție, excepție fă- 
cînd întreprinderile mici și mijlocii. 
Această din urmă propunere este con
siderată a fi elementul-cheie al ma
nifestului. Observatorii apreciază însă 
că nu este vorba decît de o măsură 
care, sub pretextul creșterii renta
bilității, tinde să accentueze concen
trarea capitalistă, neavînd nimic re
voluționar în ea. In fond, manifestul 
sugerează modernizarea sistemului 
actual capitalist, fără a pune în dis
cuție structura tradițională a econo
miei. Este vorba deci de o simplă 
renovare doctrinală. de un neoradi- 
calism de tip reformist. Promotorii 
manifestului au în vedere în fond su
praviețuirea capitalismului, căruia îi 
recunosc, totuși, unele din inegalită
țile sale sociale. Nu întîmplător, ma
nifestul este apreciat „un cocteil de 
reforme și de 
totul îmbrăcat 
cratic.

Operația de . , . -
Schreiber vizează și obiective poli
tice imediate, între care, în primul 
rînd, relansarea unui partid aflat în 
decadență și care de mai bine de zece 
ani nu mai joacă nici un rol în viața 
politică franceză, scoaterea sa din 
imobilism și transformarea într-un 
partid susceptibil de a avea un ca
racter de guvernămînt.

Formațiune a claselor mijlocii, a 
elementelor mic burgheze, Partidul 
radical, cu ceva mai mult de 20 000 
de aderenți, nu mai are bază de 
masă, numărînd numai 13 deputați în 
parlament. La origina sa, radicalis
mul francez era un curent politic de 
extremă stîngă. După constituirea 
sa, în 1901, Partidul radical a oscilat

promisiuni electorale", 
într-un limbaj tehno-

rezolvare propusă de

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a II-a)
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Convorbire cu ing. Vasile IORDĂCHESCU, 
secretar general al „Automobil Clubului Român"

erge turismu

Stampa 
edificatoare

Dărîmată în anul 1708, ceta
tea Gurghiului, edificiu istoric 
de mare importanță, prezenta o 
adevărată enigmă pentru cerce
tători. Se știa că fusese ridicată 
pe ruinele unui castru roman, 
prin secolul al XII-lea, și că în 
1453 fusese dăruită lui Iancu de 
Hunedoara. în rest, nici un do
cument sau indicație privind în
fățișarea cetății, stilul arhitec
tonic etc. Iată că, de curînd, și 
acest mister a fost elucidat. In- 
tr-un tratat de geografie, edi
tat la Sibiu în anul 1813, a fost 
descoperită o stampă, de o deo
sebită valoare artistică și isto
rică, înfățișînd cetatea Gurghiu
lui așa cum se prezenta ea în 
anul 1699. Lucrarea aparține 
unui cunoscut arhitect al vre
mii, Morando Visconti, însărci
nat pe atunci cu operațiunile de 
fortificare a cetăților de apăra
re.

Se mai găsesc, din păcate — 
ce-i drept, mai rar — oameni care 
suferă de „amnezie" atunci 
cind trebuie să-și achite unele 
obligații financiare. Iată un caz : 
Ștefan Anei (născut în '■1939, 
noiembrie 16 — in orașul Tîr- 
gu Neamț) a cumpărat cu 
plata in rate de la cooperativa 
de consum Hirlău (județul Iași) 
diferite mărfuri in valoare de 
6 231 lei. Intrat in posesia măr
furilor insă, individul a dispărut 
fără a mai achita ratele. Nu 
și-a făcut cunoscut nici noul loc 
de muncă pentru a-și plăti da
toriile. încercările unității co
merciale păgubite de a-i da de 
urmă au rămas fără rezultat. 
Dacă-l întîlniți, aduceți-i amin
te că a rămas dator la Hirlău.

Mult prea filotim dumnealui, 
Constantin Cazacu, fost preșe
dinte al cooperativei agricole 
din Jariștea (Vrancea). Rareori 
scăpa prilejul de a oferi cutăruia 
sau... cutăruia — după rang — 
mici „atenții". Șoferului — o 
damigeană cu vin, pentru că 
i-a procurat un șurub, sau nis
cai piese, revizorului că-i băiat 
bun și „mai avem nevoie de el“, 
lui Y — la fel. Pentru fiecare, 
găsea un „stimulent". Cu o spe
cificație. Toate aceste daruri le 
făcea nu din propriul buzunar, 
Ci pe spezele cooperativei. „O 
picătură de vin, acolo, pentru 
omul nostru, că n-o fi foc" — 
spunea el. Și, azi un litru, mîi- 
ne două deca — în cele din ur
mă s-au golit ditamai butoaie
le. Organele de anchetă au sta
bilit că președintele păgubise 
cooperativa cu nu mai puțin de 
152 000 lei. Pagubă pentru care 
va răspunde in curînd în fața 
instanței. Și justiția nu face 
„cadouri". Plătește pînă la dram. 
După lege.

La bufetul „Băieții veseli" din 
orașul Găești (Dîmbovița) au 
intrat într-una din zilele tre
cute doi tineri din localitate : 
Alexandru N. Mazarache — zis 
Frangulea — și Nicolae R. Stoi
ca. După cîteva pahare, dum
nealor au devenit agresivi. 
Mese, scaune, veselă, fețe de 
masă — ce găseau, aruncau. Un 
alt consumator, care a avut ne
șansa să fie de față, a fost bă
tut măr. Nici personalul localu
lui n-a scăpat teafăr. Dar a- 
cesta a fost ultimul „turnir" al 
celor doi „cavaleri". Constatîn- 
du-se că mai fuseseră condam
nați de cîte trei ori pentru fapte 
asemănătoare, au fost deferiți 
justiției și judecați după proce
dura specială în fața a peste 1 000 
de cetățeni. Au fost condam
nați la trei ani și, respectiv, un 
an și . jumătate închisoare co- 
recțlorială De la „Băieții ve
seli" la penitenciar. Trist epi
log, dar just și, de ce n-am spu
ne-o, previzibil.

Mina a fost 
salvată

La mina Vermești din cadrul 
întreprinderii miniere Comă- 
nești, de curînd, într-o noapte, 
au început să se infiltreze în 
galerii și-n abataje cantități 
mari de apă. Lucrul devenise, 
practic, imposibil. Apele creș
teau atît de repede îneît, din- 
tr-un moment în altul, puteau 
pune în pericol și viața mihe- 
rilor. S-a dat alarma. înarmați 
cu pompe, conducte și alte uti
laje, minerii din echipa condu
să de Gheorghe Andrei au in
trat de îndată în acțiune. Li 
s-au alăturat apoi alte, echipe 
de mineri. Lupta cu apele a 
durat cîteva ore. Și minerii au 
biruit. La sfîrșit, pentru fapta 
lor au fost felicitați- de condu
cerea întreprinderii.

Rubricâ redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Cînd problemele colectivității sînt

Piteștiul a cunoscut în anii actua
lului cincinal o puternică dezvoltare 
economică și socială. O industrie 
care s-a înmulțit de cîteva ori, prin 
construcția unor mari obiective eco
nomice, dimensiuni urbanistice mo
derne continuu amplificate, o creș
tere substanțială a populației — iată 
cîteva trăsături ale dezvoltării sale. 
Dacă ar fi să enumerăm cîteva 
'dintre succesele muncii organizato
rice și politice desfășurate de comi
tetul municipal de partid, printre 
cele dintîi se situează dialogul cu 
masele, participarea diferitelor cate
gorii de cetățeni la viața socială a 
orașului;, proporția acestei participări 
și, mai ales, profunzimea, eficacitatea 
ei. Nu e vorba de simple statistici 
— deși oifrele pot vorbi de la sine i 
3 000 000 de ore muncă patriotică și, 
pe această cale, în anul 1969, lucrări 
în valoare de 12 500 000 lei — ci de 
un fenomen, acela al conștiinței de 
a fi membru al unei colectivități 
care se sprijină și pe umerii tăi, 
care te solicită cu încredere și răs
pundere.

A apărut spontan această con
știință ?

Desigur că trebuie să situăm 
lucrurile în contextul educativ ge
neral al țării noastre, cînd omul se 
simte îndatorat față de societate. Dar 
important pentru comitetul munici
pal de partid a fost dirijarea aces
tui context, utilizarea continuă a 
lui j consultarea maselor a devenit o 
preocupare permanentă, o modalitate 
esențială de muncă.

în chiar zilele cînd vizitam Pi
teștii, colective ale comitetelor ju
dețean și municipal de partid, 
aflate în întreprinderi, discutau, 
la fața locului, condițiile în 
care se înfăptuiesc prevederile pla
nului de stat pe 1970, începînd din 
prima perioadă a anului. Erau, cum 
s-ar spune, luate întreprindere cu 
întreprindere, într-un dialog care 
vizează resursele, neajunsurile, căile 
de perfecționare a activității. Este 
continuată, astfel, o practică mai 
veche aici, de a deschide de la în- 
ceout un unghi cît mai larg de dez
batere în problemele de primă im
portanță. aflate la ordinea zilei.

Consultarea maselor constituie 
pentru comitetul municipal de partid, 
așadar, un instrument de susci- 
tare a responsabilității, de întărire, 
la categoriile cele mai diverse de 
cetățeni, a conștiinței că participă 
efectiv la un mare act social, cău- 
tînd în mod permanent să pună 
probleme, să ofere soluții, folosind 
un ' dispozitiv de acțiune cît mai 
larg, colectiv.

O expresie concretă a acelui cîștig 
colectiv este audiența amplă pe care 
a avut-o inițiativa de a organiza, în 
anul trecut, discuții în legătură cu 
stadiul îndeplinirii planului de in
vestiții sau consultațiile cu diferite 
categorii de specialiști, finalizate în

Secolul XX a 
nouă ramură 
mului: turismul
El s-a dezvoltat atît de 
rapid îneît statisticile ara
tă că circa 60-70 la sută din 
turiștii care călătoresc as
tăzi în lume apelează la 
serviciile automobilului.

în convorbirea de față, 
am încercat să aflăm care 
este reacția turismului 
auto din țara noastră în 
fața acestei „explozii" a 
turismului auto mondial.

— O reacție foarte poziti
vă — precizează interlocu
torul nostru din capul lo
cului. O dată cu înființa
rea, în aprilie 1967, a „Au
tomobil Clubului Român" — 
organizație obștească a au
tomobiliștilor, care asigură 
și înlesnește dezvoltarea 
automobilismului, și turis
mului auto între țări — a- 
sistăm la o rapidă circum
scriere a României în 
tendințele existente pe plan 
mondial. Proporția turiști
lor străini sosiți cu auto
mobilul în România (peste 
40 la sută), se apropie în. 
ritm vertiginos de ritmul 
țărilor cu turism dezvoltat.

— în cadrul congresului 
A.I.T. de Ia București a 
fost mult apreciată inițiati
va românească denumită 
„Auto Package-Tour". în 
ce constă această inițiativă 
și care sînt consecințele ei 
pe planul promovării turis
mului între țări ?

— Această acțiune este 
menită să stimuleze inte
resul turiștilor automobi- 
liști străini pentru țara 
noastră și să faciliteze po
sibilitatea vizitării ei pe 
baza unor servicii asigura
te anticipat. Mai precis, pe 
baza prospectărilor pe care 
le facem în diferite țări, 
încheiem contracte cu clu
burile și organizațiile turis
tice care manifestă dorin
ța de a organiza, pentru 
membrii lor, petrecerea 
vacanței în țara noastră.

în anul 1969, de pildă, 
am avut contracte cu 12 
țări și am atras în circui
tul turistic cu peste 15 la 
sută mai mulți turiști au-

area
tr-o plenară a comitetului municipal 
de partid, al cărei obiect a fost ur
gentarea ritmului de punere în func
țiune la noile obiective aflate în 
construcții. Eficiența ? Declanșarea 
unor acțiuni ample spre a folosi 
toate rezervele materiale și de timp, 
astfel ca 1969 să fie un „an al pu
nerii în funcțiune".

Un alt cîștig, dacă putem să ne 
exprimăm așa, este în idei și în cu
noaștere. Sfătuindu-se cu specialiștii 
de la Uzina de autoturisme, a apă
rut ideea că noul automobil „Dacia 
1300“ poate fi asimilat „din mers". 
De aici a decurs, apoi, întregul com
plex de măsuri luate pe ateliere, de

transformare, tot „din mers", a ben
zii automate, a sculelor etc., ceea ce 
a grăbit mult această nouă „pre
mieră" a Piteștiului industrial. Cît 
despre cunoaștere, socot că este 
inutil să arăt că astfel, fiind în mij
locul maselor, în întreprinderi, co
mitetul municipal de partid 
mult mai în cunoștință de

De pe agenda de lucru a 
tului municipal de partid 
ca preocupări pentru anul 
organizarea unor consultări 
iectanții și constructorii în

este 
cauză.

comite- 
spicuim, 
în curs, 
cu pro- 
vederea 

reducerii consumului de metal în 
construcții, ca și în legătură cu buna 
folosire a timpului de lucru și a ca
pacităților de producție în întreprin
deri, reducerea consumului de lemn 
în unitățile forestiere, găsirea unor 
înlocuitori ai materialului lemnos 
etc. Deci, în primul rînd, preocupări 
care vizează direct perfecționarea e- 
conomiei județului.

Desigur, nu se poate vorbi despre 
consultarea maselor fără a situa a- 
ceastă practică a muncii în com
plexitatea expresiilor ei. Important 
este să folosești toate canalele prin 
intermediul cărora se poate realiza 
dialogul. Atît cele care pleacă spre 
cetățeni, cît și cele ce vin de la ce
tățeni, atît cele vizînd munca or
ganizațiilor de partid, cît și cele 
care se adresează organizațiilor 
obștești. Consultarea maselor trebuie 
considerată un mod multiplu de a 
acționa, cu largi valabilități. De a- 
ceea, socot că o importanță deose
bită are aici consecvența cu care 
această metodă este utilizată. Mă 
gîndesc, de pildă, la largul .activ al 
consiliului popular, la deputați, co
mitete de cetățeni etc. Acele sute

de mii de ore de muncă patriotică 
s-au realizat tocmai datorită legăturii 
multiple dintre comitetul municipal, 
consiliul popular municipal și cetă
țeni. S-a supus discuției publice sis
tematizarea orașului, a comunei Coli- 
bași, amenajarea bazelor sportive, 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației, crearea unor frumoase locuri 
de agrement etc. De, fiecare dată, 
propunerile cetățenilor au adus 
foarte utile corecturi planurilor ini
țiale. Și e foarte bine că există ase
menea corecturi. Ele arată că oame
nii sînt interesați, convinși că de 
ceea ce vor spune se va ține seama.

Și într-adevăr se ține seama. 
Este combătută cu fermitate ne
păsarea, superficialitatea unor ca
dre care au misiunea de a as
culta glasul cetățenilor și o fac 
formal ; acei care mereu „notează", 
dar nu întreprind nimic spre a re
zolva realmente solicitările oameni
lor. Aici intervine conștiința de re
prezentant a celui în cauză, fie el 
deputat sau făcînd parte din alt or
ganism, convingerea că a fost în
vestit cu o răspundere în numele 
căreia trebuie să acționeze.

Discutînd cu deputați ai consi
liului popular municipal am ascul
tat, repetată, o remarcă î lipsa de a- 
tenție din partea unor conducători 
de întreprinderi la solicitările re
prezentanților aleși ai cetățenilor. 
Ni s-a vorbit, de pildă, în acest sens, 
despre conducerea întreprinderii de 
gospodărie orășenească, a combi
natului forestier, a trustului jude
țean de construcții. Mai mult, ai s-a 
vorbit despre conducători ai unor 
întreprinderi care, aleși deputați, 
nu au nici un aport obștesc la viața 
orașului. Ce favorizează și cum tre
buie combătute asemenea atitudini ?

Cauza principală constă In ne
înțelegerea din partea conducă
torilor acestor întreprinderi, a altor 
oameni cu munci de răspundere, că 
manifestînd deschidere către opi
nia colectivă, stimulînd-o, slujesc, 
implicit, întreprinderea. Deseori, co
mitetul executiv al consiliului mu
nicipal a criticat asemenea mani
festări de îngustime, dar, din pă
cate, cu efect restrîns. Socotim, de 
aceea, că va trebui întărit controlul 
asupra felului cum cadrele cu munci 
de răspundere își îndeplinesc obliga
țiile obștești și sprijină viața obștei.

...Și, întărind acest control, negre
șit, biroul comitetului municipal de 
partid, comitetul executiv al consi
liului popular municipal își vor îm
bogăți agenda cu observații și, fi
rește, cu noi modalități de acțiune, 
vor conferi un plus de eficiență a- 
cestui dialog'fertil — adevărat radar 

cu masele.

• Sîntem locuitori ai satului Budele — Vîicea, 
un sat format din 146 de familii. Copiii noștri în
vață la școala generală din satul vecin, situat la 
o distanță de 6 km. Drumul lor spre școală trece 
peste un deal, pe un teren accidentat.

De șase ani de zile, la toate întrunirile noastre 
propunem amenajarea drumului. Dar, de fiecare 
dată, reprezentanții consiliului popular comunal 
motivează că nu sîntem „cuprinși în plan". De alt
fel, cum o să-și pună cineva la inimă necazul, nos
tru dacă, începînd cu luna octombrie și terminînd 
cu aprilie, de frica noroiului, nu ne mai vizitează 
nimeni de la centru.

lei, pentru vreo 10 meciuri, făcîndu-ni-s« „favoa
rea" de a le plăti în 3 rate.

Ing. S. GARBIȘ
Craiova

Platon PARDAU

Constantin DANSAU 
satul Budele 
județul Vîicea

• Cu cîteva luni în urmă, redacția a adresat Con
siliului sindical al municipiului Focșani scrisoarea 
unui grup de salariați ai Fabricii de confecții din 
localitate în legătură cu nemulțumirile lor privind 
transportul în comun. „Facem zilnic naveta între 
Milcov și Focșani. Pînă anul trecut, la ieșirea din 
schimb ne aștepta o cursă specială ce aparținea de 
LG.O. In urma unei dispute între I.G.O. și I.J.T.A. 
s-a hotărît ca traseul să fie deservit de către în
treprinderea județeană de transport. Cursa 
desființat, iar salariații navetiști vin și pleacă 
la lucru cu bicicleta ori pe jos. O distanță 
9 km".

Spicuim din răspunsul primit i
„Această problemă rămîne deschisă. S-a luat„Această problemă rămîne deschisă. S-a luat din 

nou legătura cu conducerea Fabricii de confecții 
— Focșani pentru a găsi modalitatea organizării sa- 
lariaților navetiști într-un schimb, iar autobaza 
să-și fixeze un orar adeovat pe acest traseu".

Răspunsul cu acest conținut, semnat de președin
tele Consiliului municipal al sindicatelor Focșani, 
datează din luna august a anului 1969. Recent a 
sosit la redacție o altă scrisoare de la același grup 
de salariați care întreabă, pe bună dreptate i „pînă 
cînd rămîne deschisă problema" fiindcă se apro
pie în curînd anul și ei fac naveta tot cu bicicle
tele.

Redacția și cititorii așteaptă din partea «cestui 
consiliu’un răspuns care să pună punct discuției 
și să comunice soluții.

• O scrisoare din partea unui grup de muncitori 
de la UREMOAS (Uzina de radiatoare, echipament 
metalic, obiecte și armături sanitare) din Capitală 
ne anunța, între altele, că la sectorul mecanic-șef 
treburile nu merg bine j maiștrii nu lucrează' efec
tiv în producție, ci, pe tot parcursul uțtei zile de 
muncă, își pierd vremea cu diferite lucrări de bi
rou.

Conducerea UREMOAS, căreia i-a fost încredin
țată scrisoarea de mai sus pentru cercetare și re
zolvare, ne informează i

„Cele sesizate sînt reale și ele reflectă numai o 
parte din neajunsurile mari ce există în această 
secție i indisciplină, lipsă de responsabilitate de 
care au dat dovadă unele cadre de conducere din 
compartimentul mecanic-șef etc. în urma acestor 
constatări s-au luat următoarele măsuri : s-a cerut 
forului tutelar sancționarea cu „mustrare scrisă" 
și „avertisment" a inginerului șef mecano-energe- 
tic.

S-a hotărît șl -urmează să fie schimbat din func
ție inginerul șef de la secția I.R.M. care a tolerat 
comiterea unor abateri, manifestînd o îngăduință 
rău înțeleasă. Vor fi scoși din funcție ca necores
punzători cîțiva maiștri și un economist.

In ce privește celelalte cadre de tehnicieni, maiș
tri • și șefi de echipă, care au avut delăsări în mun
că, s-a discutat cu ei, li s-a atras atenția să-și în
deplinească în mod exemplar sarcinile profesionale".

• Practica de a reține din salariul muncitorilor 
pentru sport și alte acțiuni oulturale a fost adesea 
combătută în presă. Prin urmare, la noi în uzina 
„Electroputere" — Craiova s-a renunțat la sistem. 
„Ingenioșii" însă au venit cu o metodă „oficială" i 
ne obligă să cumpărăm niște abonamente la meciu
rile echipei de fotbal „Electroputere", care costă 90

• Am cumpărat de la magazinul universal din 
Zănești-Neamț o pereche de ghete, marca „Coti
dian", produs al fabricii de pielărie și încălțăminte 
„Partizanul" — Bacău.- Așa cum se obișnuiește, la 
magazin am probat doar o gheată. Ajuns acasă, am 
constatat că cealaltă nu mi se potrivește : numărul 
Imprimat pe talpă nu corespunde ou numărul pi
ciorului.

Dau din nou fuga la magazin și cer «ă ml le 
schimbe. Gestionarul însă mă privește sceptic. 
„S-au păcălit și alți cumpărători. De la «Partiza
nul» Bacău am mai primit și altă dată încălțăminte 
desperecheată".

Stupefiat de un asemenea răspuns, cumpărătorul 
devenit păgubaș propune ca cei de la fabrică să 
încerce să poarte asemenea încălțăminte. Poate 
așa se vor convinge de calitatea unei operațiuni 
elementare pe care după cum se vede o nesocotesc.

Ion AXINTE 
comuna Zâneștl 
județul Neamț

tomobiliști 
A.C.R.-ul a 
turiști, pe 
canței, asistență tehnică pe 
principalele căi rutiere și 
pe litoral (testare tehnică 
a autoturismelor, spălare 
și întreținere cu stații mo
bile etc.). Dacă la început 
calitatea acestor servicii 
satisfăcea în mai mică mă
sură, în ultimul timp — 
datorită achiziționării din

bului Român strîns
legate, după cum se știe, 
de numărul membrilor săi. 
Din capul locului trebuie 
să spunem că nu putem 
considera satisfăcătoare ac
tivitatea A.C.R. — la ca
pitolul „membri" — atîta 
vreme cît am atras în ac
tivitatea asociației numai 
30 la sută din numărul 
posesorilor de autoturis
me. Paralel cu preocuparea

import a 32 de stații de 
auto-service Renault, 4 sta
ții pentru asistența tehnică 
rutieră Ia domiciliu 
ceasta s-a îmbunătățit sub
stanțial. Putem afirma că 
în primul an de aplicare — 
în condiții experimentale — 
„Auto-Package-Tour" a dat 
rezultate remarcabile atît 
pe planul dezvoltării intere
sului turiștilor străini pen
tru România, cît și pe plan 
economic : acțiunea s-a în
cheiat cu un sold valutar 
apreciabil.

— Cum se va afirma a- 
ceastă inițiativă a A.C.R., 
în primul rînd, pe plan 
intern, pentru automobiliș- 
tii autohtoni ?

— Posibilitățile de afir
mare ale „Automobil Clu-

pentru a spori numărul 
de membri, pe agenda 
de lucru a A.C.R. sînt în
scrise și alte obiective: 
înființarea, în București, a 
„Casei automobiliștilor", 
care să funcționeze cu trei 
cabinete — unul tehnic 
auto, unul turistica și un 
laborator psihotehnic de 
testare a aptitudinilor con
ducătorilor auto — construi
rea unui autodrom modern.

— Numim turismul, în- 
tr-o formulă sintetică, „co
merțul invizibil". Sperăm 
că sînteți de acord ca, a- 
doptînd această formulă, 
să nu facem... invizibile 
din convorbirea noastră și 
deficiențele cărora turis
mul automobilistic le mai 
plătește încă tribut—

Concomitent cu dezvoltarea 
industrială pe care a cunoscut-o 
în ultimii ani, municipiul Tur- 
nu Măgurele și-a modificat 
substanțial aspectul urbanistic. 
Pe baza fondurilor alocate de 
stat, în cursul actualului cinci
nal s-au construit aici aproape 

■2000 de apartamente, în care lo
cuiește acum aproximativ un 
sfert din populația orașului. O 
dată cu aceasta, în Tr. Măgure
le au fost construite și o serie 
de obiective social-culturale, în
tre care se numără și noul com
plex comercial (în fotografie) 
din centrul orașului.

(Foto : S. Cristian)

— Valorificarea puter
nicului potențial turistic 
al țării noastre presupune 
și asigurarea unor servicii 
turistice mai prompte, în- 
tr-o gamă cît mai diver
sificată, la nivelul stan
dardului internațional. In 
această privință, perfecțio
narea activității A.C.R. 
este strîns legată de per
fecționarea activității altor 
sectoare. în primul rînd,

considerăm că punerea la 
punct a unui sistem infor
mațional corect în unită
țile Hoteliere este esențială 
pentru turistul automobi
listic individual, care nu-și 
are dinainte asigurată ca
zarea. Pentru Direcția ge
nerală a hotelurilor și re
staurantelor din cadrul Ofi
ciului Național de Turism 
această problemă ar trebui 
să comporte, de aceea, o a- 
naliză temeinică, urmată de 
măsuri corespunzătoare încă 
înainte de a intra in plin 
sezon. La fel de impor
tantă ni se pare colabora
rea cu forurile centrale și 
locale de' resort pentru tn- 
lăturarea aspectului de 

«„improvizație" al unor 
campinguri amplasate pe

principalele trasee turisti
ce, care, cel puțin deocam
dată, nu corespund nici 

. normativelor interne, nici 
criteriilor de omologare 
internaționale. Specialiștii 
A.C.R. ar putea fi antre
nați într-o asemenea acți
une de revedere a cam
pingurilor. O anumită im
provizație a început să-și 
facă loc și la unitățile 
„PECO" ale Ministerului 
Industriei Petrolului, ai 
căror număr și capacitate 
de alimentare au devenit 
insuficiente față de inten
sitatea circulației pe ar
terele de comunicație de 
flux turistic internațional. 
De asemenea, în nu
mele automobiliștilor pe 
care-î reprezentăm. am 
solicita UCECOM-ului și 
industriei locale județene 
mai multă preocupare pen
tru adaptarea rapidă la 
cerințele turismului auto 
și în domeniul serviciilor 
de reparații.

O ultimă problemă pe 
care vreau s-o ridic este 
aceea a drumurilor turis
tice. Dacă majoritatea 
cestora sînt asfaltate sau 
modernizate, există totuși 
porțiuni care prezintă de
nivelări. întreruperi, sînt 
linsite de semnalizare. 
Problema care dă însă cea 
mai mare bătaie de 
turiștilor rămîne lipsa 
dicatoarelor pentru . . 
limitarea exactă a locali
tăților. a indicatoarelor de 
prevenire și avertizare a 
principalelor intersecții și a 
șantierelor în lucru, a 
unor obiective turistice, și, 
mai ales a celor de orien
tare a circulației în locali
tăți. Nefiind singuri în 
măsură să soluționăm ase
menea neajunsuri, Ie sem
nalăm din nou și pe 
ceastă cale, asigurînd 
colaborarea noastră 
mai eficientă pe toți 
care au un cuvînt de 
în dezvoltarea turismului 
automobilistic în țara noas
tră.

de mic este modelul părintesc. 
Cerîndu-le unor adolescenți să-și de
clare preferințele — pe care din 
părinții lor și l-au stabilit drept mo
del de viață ? — am obținut răspun
suri de patru categorii : mama, tatăl, 
amîndol, nici unul.

Avînd în vedere obiectul investiga
ției noastre, ne oprim aici doar asu
pra acelor tineri (pînă la 18 ani) care 
argumentează astfel de ce nu vor să 
semene nici unuia dintre părinți : 
„îmi va fi deajuns să semăn cu mine 
însumi" ; „Vreau să fiu «eu»“, „să se
măn cu idealul meu de om... ideal" ; 
„Mama și tata sînt despărțiți de cînd 
eram eu mic, și acum ei amîndoi sînt 
necăsătoriți, deci n-au nici o căsni
cie, așa că n-a_ș vrea să le semăn de
loc" ; „Cu nici unul 1 Asta nu în
seamnă însă că disprețuiesc felul 
de-a fi al părinților mei. Am dat a- 
cest răspuns tocmai pentru că admir 
și respect acest fel de-a fi și mai 
ales pentru că eu nu mai pot fi ca 
ei : tata este un om echilibrat, eu 
sînt un om al extremelor. Nu știu 
dacă vreodată îi voi putea educa 
pe copiii mei așa cum ei m-au edu
cat pe mine" ț „N-aș dori să le se
măn părinților, nu pentru c-ar avea 
defecte, dar țin mult să fiu EU" ; 
„Curios, dar eu nu vreau să semăn 
cu nici unul dintre părinții mei. 
Dînșii au o fire ursuză, nu le place 
să se distreze, să meargă la un film 
etc., pe cînd eu mă simt mult mai 
bine între prieteni decît singur, căci 
îmi place compania" ; „N-aș, vrea să 
semăn cu nici unul dintre ‘ părinții 
mei ; la maturitate aș dori să fiu eu, 
eu cea de acum, dar cu mult mai 
multă minte și cultură" etc.

în motivările pe care subiecții 
chestionați le dau drept temei al ho- 
tărîrii lor categorice revine foarte 
des ideea : VREAU SA SEMĂN CU 
MINE ÎNSUMI 1 Nimic mai pozitiv 
decît încercarea de delimitare, de 
conturare a unei personalități proprii 
(în care intră, indiscutabil, fie și pe 
nesimțite, trăsături ale părinților), 
dar — din păcate — adîncind dialo
gul cu tinerii interlocutori, am con
statat că ei nu se pot auto-defini de
cît cu mare imprecizie, neștiind să-și 
„inventarieze", cu discernămînt și 
luciditate, calitățile și defectele, ast
fel îneît atunci cînd declară că vor 
să semene cu ei înșiși, să știe real
mente cu ce anume vor să semene la 
maturitate. Simpla mișcare de re
pliere în fața modelului părintesc nu 
duce instantaneu (și ei, adolescenții, 
se pare că nu știu asta întotdeauna) 
la dobîndirea utjei personalități pro
prii.

— Vrei să semeni cu vreunul din 
părinții dumitale ?

Stupoare. Tînăra A. C. nu se aș
tepta la o întrebare atît de... naivă. 
Ridică, bineînțeles, din umeri. „Pes
cuită" în zori de zi la „Atlantic-bar", 
în compania unor bărbați, această 
tînără, care n-a împlinit încă 
18 ani, venise din provincie să „cu
cerească" rapid Bucureștiul. E fira
vă, intens rimelată, părul scurt, vop
sit.

— Cu ce se ocupă părinții ?
— Muncesc. Muncesc serios... Și eu 

învăț.
— In ce clasă ?
— A IX-a, fără frecvență. O vre

me am fost bolnavă, am căzut pe-o 
scară, am stat mult în ghips, am 
terminat tîrziu clasa a Vil-a... Pă
rinții m-au dat la fără frecvență... 
Am început să ies zilnic în oraș, cea
iuri, dans, așa mi s-a întîmplat o 
„nenorocire", n-am spus-o nimănui,

noroc că terminasem și a VIII-a, tot 
la fără frecvență...

— Cum ai ajuns în Capitală 7
— M-am plictisit de orașul... (nu-1 

citez din motive lesne de înțeles — 
n.a.). Oamenii sînt acolo plicticoși...

— De ce-s plicticoși ? Fiindcă mun
cesc ? Și aici muncesc oamenii... Pă
rinții au știut că pleci ?

— Desigur ! Nu mai sînt un copil. 
Le-am zis că stau o săptămînă. 
Mama mi-a dat 1 500 de lei din eco
nomiile ei, să am de cheltuială...

— Pentru ce-ai zis că pleci ?
— Am zis că m-a invitat o cunoș

tință, o fată pe care am cunoscut-o 
o dată, la Timișoara. Mama și tata 
s-au gîndit să-mi facă o bucurie, îna
inte de a mă apuca serios de 
vățat.

— Ai stat vreo două luni. Cu 
siunea de examene cum rămîne ? 
pierdut-o.

— Da, am mai pierdut un an 
înalță A. C. din umeri, cu o con
damnabilă nepăsare.

Am întrebat-o ce are de glnd să 
facă mai departe : „încă. nimic". Ve
nise să guste din plin mirajul Ca
pitalei, dar lipsită de supravegherea 
părintească, ae propriul discernă
mînt, a căzut pradă unei faune du
bioase (un amănunt ilustrativ: un 
individ, despre care susține c-ar fi 
ospătar de profesie, la un restaurant 
de prim rang, i-a furat banii și ac- 

,tele, preoum și tichetul de bagaje 
de mînă, cu ajutorul căruia și-a în
sușit apoi lucrurile lui A. C.).

— N-ai înțeles în ce „lume" 
tri ?

— Nu.
— Ziceai înainte ; „Nu mai 

un copil".
— Probabil că mai sînt...
— Ușor de zis acum 1
M-am așteptat să ridice iarăși __

umeri, dar n-a mai făcut-o. Poate 
că dureroasa experiență prin care 
a trecut să-i fi fost învățătură de 
minte

Tînăra a fost expediată, în cele 
din urmă, acasă, în „plicticosul" ei 
oraș, unde va avea să mediteze asu
pra deplorabilei sale aventuri. Ce 
vor face însă părinții ? Măcar acum 
își vor lua în serios răspunderile, își 
vor da_ seama unde duce „libertatea" 
prost înțeleasă care-l lasă pe tînăr 
dezarmat în fața răului ?

*
Am ales cazuri-limită anume din 

dorința de a face mai evident un 
imperativ pedagogic : datoria fami
liei, a școlii, a organizației de tine
ret de a ajuta la constituirea FORU
LUI INTERIOR al tînărului, for ca
pabil să-i călăuzească pașii și în ab
sența adulților, să-i dea măsura bine
lui și răului, să-i inspire o atitudine și 
un comportament pe măsura eticii o- 
rinduirii noastre. Atunci cînd unele 
împrejurări de viață îl pot prinde în- 
tr-un vîrtej, cînd se află in fața unor 
tentații care-l împing în impas, ado
lescentul trebuie să fie capabil să 
acționeze responsabil, cu discernă- 
mînt, iar această însușire fundamen
tală în raportul cu societatea și cu 
sine însuși nu se capătă decît în 
urma unui proces de conștientizare 
timpurie.

Ajutînd Ia construirea și perfec
ționarea acestui migălos aparat de 
autocontrol, capabil să funcționeze 
reflex, conectat la voltajul unei mo
rale superioare, factorii educativi 
pot și trebuie să asigure o deplină 
și mai lesnicioasă integrare socială 
a generației care se îndreaptă — 
în imensa-i majoritate sigură de ea 
— către pragul maturității.
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UZINALE de... r ii în
Discutam, recent, la COMBINA

TUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZO- 
TOASE DIN TG. MUREȘ, cu direc
torul tehnic, ing. Vasile Urdea, cu 
alți specialiști, despre cercetarea 
științifică uzinală și valorificarea re
zultatelor acesteia în producție. „Se
cretul" realizărilor obținute pînă a- 
cum în acest domeniu — am reținut 
din aceste discuții — se datorează îm
pletirii organice a cercetării proprii 
cu activitatea nemijlocit productivă. 
Este demnă de remarcat contribuția 
adusă de cercetarea uzinală la per
fecționarea proceselor tehnologice, la 
creșterea potențialului de producție, 
la reducerea consumului de materii 
prime și materiale. Numai anul tre
cut s-au înregistrat economii la ma
terii prime și materiale în valoare 
de circa 9 milioane 
bustibil în valoare 
milioane lei.

Să exemplificăm, 
azotic a atins capacitatea proiectată 
în primul trimestru de funcționare cu 
toate instalațiile. în trimestrul ur
mător capacitatea din proiecte a 
fost depășită cu 21,7 la sută ț un 
asemenea spor de capacitate s-a re
alizat tocmai prin finalizarea unor 
rtudii, care au preconizat introdu- 

Șrea în instalații a aerului supli- 
.entar, înainte ‘de oxidare. Remar

cabil este că momentul finalizării 
soluțiilor a coincis cu perioada în 
care unele unități din țară aveau 
„strangulări" la producția de acid 
azotic j deci, prin sporul de produc
ție înregistrat la combinatul din Tg. 
Mureș s-au acoperit într-o măsură 
considerabilă cerințele de acid azo- 
tio ale economiei. Tot la această fa-

brică s-au realizat într-un an eco
nomii de energie electrică de 
2 700 000 kWh, soluția dată de cer
cetătorii combinatului fiind în prac
tică mai eficientă decît se preconi
zase inițial.

îmbunătățiri ale procesului tehno
logic — prin fructificarea cercetării 
proprii — au avut loc și la fabrica 
de amoniac, în etapa a Il-a. Nivelul 
proiectat al producției a fost atins 
aici înainte de termen și, concomi- 

s-a realizat și prețul de cost 
mai mic cu 110 lei pe tonă, 

față de proiect. Consumurile speci
fice (utilități) — combustibil, ener-

muncă, în vederea realizării și de
pășirii sarcinilor de plan pe anul 
1970, a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă — preocupări a- 
xate din ce în ce mal mult pe îm
binarea cercetării proprii cu activi
tatea nemijlocit productivă.

La UZINA METALURGICA DIN 
TAȘI principalele direcții ale cer
cetării coincid cu cerințele perfec
ționării procesului de fabricație, ale 
îmbunătățirii laturilor calitative.ale 
producției. Specialiștii din serviciul 
de cercetare uzinală studiază com
portarea la deformare, în laminoare,

lei, iar la com- 
de aproape 2,7

Fabrica de acid

tribuna experienței înaintate
electrică, abur și apă — au fostgie . . .

diminuate cu circa 13 la sută pe to
nă, ceea ce echivalează cu o econo
mie anuală de aproape 9 milioane 
lei.

Din investigațiile făcute, am reți
nut că în acest an comitetul de di
recție al combinatului a aprobat un 
plan consistent, care prevede ela
borarea și aplicarea a 17 studii, din
tre care multe vizează mărirea sta
bilității funcționării instalațiilor șl 
a duratei de exploatare — influen- 
țîndu-se pozitiv reducerea consumu
rilor specifice și, în general, a chel
tuielilor materiale.

Caracteristica dominantă a preo
cupărilor colectivului o constituie 
fructificarea posibilităților și resur
selor de care dispun sectoarele de

a benzilor subțiri, pentru a se ex
tinde laminarea la toleranțe negati
ve, în vederea economisirii metalu
lui. Se poate, deci, considera că re
zultatele de ‘ “ 
meniu vor
vul uzinei realizează mia de kg țea
va cu un consum specific de 1107 
kg bandă, față de 1117 kg cît era 
această cifră în 1967. Cercetătorii 
de aici urmăresc, totodată, elabora
rea unor tehnologii moderne de su
dare, de tratamente termice, a altor 
tehnologii privind acoperirile meta
lice și nemetalice, prevenirea și chiar 
înlăturarea coroziunii metalelor.

— în urma cercetărilor efectuate 
asupra principalei tehnologii de fa
bricație — sudarea țevilor — pre
ciza ing. V. Pînzaru, șeful serviciu-

pînă acum î.n acest do- 
fi consolidate ; colecti-

Iul de cercetare uzinală, vizăm în
locuirea sistemului actual de sudare 
prin rezistență cu cel prin inducție. 
Faza de laborator a acestor cerce
tări a fost depășită. De anul trecut 
s-a proiectat și construit în uzină 
un generator industrial care acum 
se montează și va intra în funcți
une la una din liniile de fabricație, 
în trimestrul I a.c. Efectele econo
mice estimate pentru' acest an sînt 
de 2 680 000 lei ca urmare a sporului 
de producție realizat și a reducerii 
importului și a cheltuielilor de pro
ducție. Din rezultatele de pînă acum 
am desprins concluzia că și specia
liștii laboratorului uzinal ar trebui să 
participe nemijlocit la activitatea de 
cercetare, întrucît orice Investiție 

. tehnică, umană sau materială în a- 
cest domeniu se justifică cu priso
sință, se recuperează într-un timp 
scurt, cu efecte maxime pentru pro
ducție.

Investigațiile noastre — chiar su
mare — pledează pentru întărirea 
conlucrării dintre cercetarea uzi
nală și producție, în toate unitățile 
industriale. Producția este aceea 
care oferă specialiștilor din com
partimentele de cercetare și labora
toarele uzinale teme concrete de 
studiu, In vederea creșterii contribu
ției lor la soluționarea problemelor 
celor mai urgente pe care Ie ridică 
perfecționarea proceselor tehnologi
ce, ridicarea nivelului calitativ al 
produselor, sporirea eficienței eco
nomice.

e,

Lorand DEAKI
Manole CORCACI
corespondenții „Scînteii1

*

sporesc si îmbunătățesc
IAȘI 70"

„TEHNICA
LA ZI

Xm vizitat nenumărate 
ferme zootehnice aparți- 
nînd atît întreprinderilor a- 
gricole de stat, cît și coo
perativelor agricole din ju
dețul Timiș, din jurul 
Bucureștiului și din alte 
părți ale țării. Pot afirma 
că rezultatele obținute în ce 
privește nivelul producției 
de lapte sînt în raport di
rect cu modul de organiza
re a activității în acest sec
tor. în rîndurile de față 
vreau să mă opresc asupra 
unor aspecte care determi
nă diferențe mari în ce pri
vește producția de lapte de 
la o unitate la alta și chiar 
în cadrul aceleiași unități.

Se consideră pe alocuri 
că n-am avea rase de 
vaci care să asigure o pro
ducție superioară de lap
te. Inexact. Avem rase 
bune, care și-au dove
dit din plin capacitatea de 
producție. Cîteva exemple 
sînt concludente în această 
privință. în ferma nr. 5 Po- 
pești-Leordeni-Ilfov, unde 
s-a format o tradiție în a- 
plicarea unor metode știin
țifice de îngrijire a vacilor, 
s-a obținut, pe o perioadă 
de 11 ani, de la un efectiv 
de 260 vaci de rasă Bălțată 
românească, o producție me
die de 4 192 litri lapte, iar 
de la un efectiv de 208 vaci 
de rasă Roșie daneză s-a 
obținut, pe o perioadă de 9 
ani, o producție medie de 
5 656 litri lapte. în anul 
1969, de Ia vacile rezultate 
din încrucișarea raselor 
Holstein și Bălțată româ
nească s-a obținut o pro
ducție medie de 4 622 litri 
lapte, față de 4 200 litri cît 
era planificat. în diverse 
ferme zootehnice din jude
țul Timiș, cum sînt cele ale 
întreprinderilor agricole de 
stat Variaș, Liebling, Șag, 
Grabăț, s-a obținut de-a 
lungul anilor, de la vacile 
de rasă Bălțată românească, 
o producție medie care a 
variat între 3 600—5 000 1 
lapte, unele exemplare a- 
jungînd să dea, într-o pe
rioadă de lactație, 8 000 sau 
chiar 10 000 litri. Trebuie 
subliniat însă în mod 
deosebit, că orice rasă, 
cît de bună ar fi, nu dă pro
ducția așteptată de lapte 
decît printr-o îngrijire și 
furajare corespunzătoare.

După cum se știe, pentru 
producerea laptelui, orga
nismul vacii trebuie să pri
mească substanțele compo
nente în hrana ce i se ad
ministrează. Ca urmare, de 
o importanță capitală este 
hrănirea rațională a vaci
lor, în așa fel ca să se poa
tă pune în valoare poten
țialul genetic al rasei res
pective, fără a face însă 
risipă de furaje. Rația 
de hrană a vacilor tre
buie să corespundă nevoilor 
de întreținere a propriului 
lor organism, să cuprindă 
substanțele necesare pro
ducției de lapte și princi
piile necesare dezvoltării 
fătului. Din cauza nerespec- 
tării hrănirii diferențiate a 
vacilor 
logică 
te, în 
ție și 
ției de

după starea fizio- 
(gestante, înțărca- 
repaus de gesta- 

mai ales a indica- 
hrănire specială •

prof. univ. dr. docent Vasile TOMESCU
Institutul agronomic din Timișoara

vacilor cu două luni înainte 
de fătare, în complexul de 
vaci din I.A.S. Recaș, ca și 
în alte ferme zootehnice, 
s-au înregistrat, în 1969, 
numeroase pierderi de vi
ței. Contrar celor de mai 
sus, în ferma nr. 5 din 
I.A.S. Popești-Leordeni-Il-

lerespunzătoare pentru a 
cultiva cu plante furajere.

Igiena adăposturilor și 
Igiena corporală a vacilor 
au o influență evidentă nu 
numai asupra funcțiunilor 
vitale ale organismului, și 
deci asupra stării de sănă
tate a animalului, dar și

Un adevăr simplu desprins dintr-o 
experiență de milenii, întrutotul 

confirmat de știința modernă

fov, unde hrănirea vacilor 
se face în mod rațional, nu 
numai că n-au existat en
tente și bronehopneumonii 
la viței, dar s-a obținut o 
producție mare de lapte și 
la un preț de cost scăzut.

Subalimentația vacilor, 
și în special carențele pro- 
tidice și vitaminice, nu nu
mai că influențează nega
tiv producția de lapte, vi- 
gurozitatea și rezistența vi
țelului ce urmează a se 
naște, dar constituie o cau
ză determinantă a sterilită- 

* i une- 
cooperative agricole 
producție, ca aceea 
Săcălaz, județul Ti-

asupra producției de lapte. 
Am arătat altă dată că cer
cetări științifice au de
monstrat că excitarea sla
bă a pielei prin țesălat in
tensifică metabolismul șl 
mărește producția de lapte 
cu pînă la 20 la sută. Men
ținerea stării de curățenie 
a vacilor este legată și de 
prezența unui așternut co
respunzător. Aceste aspecte 
igienice sînt grav neglijate 
în multe ferme. Acolo unde

se aplică însă în totalitate 
principiile igienice de în
grijire a vacilor, nu se uită 
nici acest deziderat. Vizi- 
tîud, nu de mult, ferma de 
vaci nr. 5 de la Popești- 
Leordeni, am admirat cu
rățenia desăvîrșită a adă
posturilor, curățenia corpo
rală a vacilor și așternutul 
curat și abundent din paie. 
Asemenea constatări poziti
ve am putut face și în une
le ferme de vaci din coope
rativele agricole de pro
ducție. Astfel, cînd am in
trat într-o dimineață în a- 
dăposturile de vaci de la 
cooperativa agricolă Ținea, 
județul Bihor, vacile erau 
atît de curate și de albe 
îneît mi s-au părut des
prinse dintr-un tablou. Pe 
jos era un așternut abun
dent din paie, proaspăt 
schimbat. Tot atît de ade
vărat este faptul că, în alte 
locuri, grajdurile nu oferă 
condițiile minime necesare 
pentru întreținerea anima
lelor. Lipsa de aer, lumină, 
căldură nu influențează nu
mai asupra vacilor, ci și a- 
supra îngrijitorilor, care în 
aceste condiții nu muncesc 
cu tragere de inimă.

Cred că aceste cîteva 
considerații făcute pe baza 
cunoașterii situației din cî
teva unități agricole vor 
ajuta pe mulți să vadă cu 
adevărat cum se poate face 
ca izvoarele laptelui să aibă 
un debit mai mare.

I

I
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IAȘI (corespondentul „Scin- 
teii“). — Consiliul județean 
al sindicatelor Iași, în co
laborare cu Cabinetul jude
țean pentru problemele de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii au reluat 
într-o formă evoluată acțiunea 
de propagandă tehnică între
prinsă în martie 1969 și care s-a 
desfășurat în întreg anul trecut. 
Programul pe acest an cuprin
de aproximativ 700 de manifes
tări, printre care sesiuni teh- 
nico-științifice, simpozioane, 
conferințe, consultații tehnice, 
schimburi de experiență, gale 
de filme documentare, expozi
ții. Acestea vor contribui ia re
zolvarea unor probleme ridicate 
de industria ieșeană, la îmbogăți
rea cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor.

„Tehnica la zi — Iași ’70" a 
început duminică, avînd înscrise, 
pe agenda manifestărilor — 
chiar din prima zi — acțiuni 
deosebite. La deschidere, care a 
avut loc în aula festivă a Insti 
tutului politehnic, au participat 
ingineri, tehnicieni, inovatori, 
fruntași în întrecerea socialistă, 
oameni de știință, cercetători și 
cadre didactice din institutele 
de învățămînt superior. Au luat 
cuvîntul cu acest prilej tovară
șii Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R. și prof. univ. Vasile Dia- 
conescu.

I
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Vîrtejul hîrtiilor s-a iscat brusc. Pe la începutul 
lunii noiembrie a anului trecut. Centrala pentru 
condiționarea, livrarea și transportul produselor 
petroliere a achiziționat 40 de autotractoare, adec
vate transportului buteliilor de aragaz. La 
vremea aceea, conducerea centralei a argu
mentat gă volumul sporit de gaze lichefiate ce 
urmează să fie distribuite populației in anul 1970 va 
putea avea loc, în primul rînd, prin reducerea dura
tei de imobilizare a buteliilor de schimb de care 
dispune Ministerul Petrolului. în acest sens, era ne
cesară înlocuirea. într-o măsură sporită, a transpor
tului pe calea ferată — mult mai lent — cu tran
sportul rutier. în virtutea acestui raționament, cen
trala a cumpărat cele 40 de autotractoare.

După ce a devenit proprietara mașinilor, centrala 
ți-a amintit că are nevoie de autorizație de circula
ție pentru aceste vehicule. Și, la 15 noiembrie, pri
ma scrisoare a fost expediată pe adresa Ministeru
lui Transporturilor. Două săptămîni mai tîrziu, de 
aici a pornit spre Ministerul Petrolului depeșa de 
răspuns din care reproducem un pasaj ; „Procura
rea celor 40 de tractoare s-a făcut fără respecta
rea' prevederilor legale, în sensul că nu s-a obținut 
avizul prealabil al Ministerului Transporturilor, care 
in acest caz. v-ar fi sesizat că în cadrul unităților 
Ministerului Petrolului există un excedent de capa
citate de transport". Este/de înțeles că această ob
servație a fost însoțită de refuzul Departamentu
lui auto-aero-naval de a elibera autorizațiile ce
rute.

în luna decembrie a mai avut loc un schimb de 
scrisori, care nu au urnit nici cu un centimetru 
lucrurile din loc. Nouă a fost doar propunerea or
ganelor Ministerului Transporturilor de a prelua 
prin transfer cele 40 de autotractoare, care — după 
cum se menționează tn scrisoare — „nu-și justifică 
existența în cadrul unităților Ministerului Petrolu
lui, asigurîndu-vă că vor fi puse în exclusivitate la 
dispoziția unităților dv. pentru transportul buteli
ilor".

Conducerea centralei rămîne însă mal departe pe 
poziție ; la 5 ianuarie a.c. expediază cea de-a treia 
scrisoare. De astă dată a prezentat și un calcul de e- 
ficiență din care rezultă că costul transportului bu
teliilor cu mijloace proprii, adică cu cele 40 de auto, 
tractoare, este mult mai ieftin decît cel pe calea 
ferată sau cel efectuat cu mijloace de transport 
închiriate.

Răspunsul primit a provocat o mare deziluzie 
conducerii centralei [' organele de specialitate ale 
Ministerului Transporturilor au contestat temeinicia 
calculelor, socotindu-le eronate, demonstrînd că, 
dimpotrivă, transporturile cu mijloacele Ministerului 
Transporturilor este mai rentabil. Ca atare, a fost 
reînnoită propunerea de a prelua cele 40 de auto
tractoare, dînd asigurări că ele vor fi echipate cu 
mecanisme de încărcare-descărcare, așa cum dorește 
conducerea centralei. „Cu aceasta considerăm orice 
discuție închisă" — avertizează conducerea Depar
tamentului auto-aero-naval.

„Nu ne lăsăm, mergem pînă în pînzele albe. 
Dreptatea este de partea noastră" — afirmă condu
cerea centralei. Ea susține că transportul buteliilor 
constituie o parte inseparabilă a procesului tehno
logic și ca atare nu poate fi încredințat altcuiva. 
Preluarea lui de către unitățile Ministerului Trans
porturilor, în afară că ar complica inutil lucrurile, 
nu ar asigura în nici un caz o mai bună utilizare a 
mașinilor deoarece acestea sînt strict specializate.

Am redat doar o succintă parte din pledoaria cu 
care conducerea centralei își susține punctul de 
vedere. Nu insistăm asupra fluxului de argumente 
— pro și contra — întrucît, nici pe departe, nu 
ne-am propus să decretăm de partea cui este drep- ' 
tatea. Scriem aceste rînduri îndemnați de nefireas
ca situație ce s-a creat i vehicule în valoare de cî
teva milioane de lei, pentru care se plătesc impor
tante sume ca amortismente, stau în totală inacti
vitate de aproape 4 luni, în vreme ce factorii de 
răspundere direct implicați în rezolvarea cazului 
sînt angrenați într-o acerbă cursă a hîr
tiilor. Considerente majore impun renunțarea 
la această practică. Singura modalitate via
bilă de rezolvare a problemei trebuie să o 
constituie contactul direct între specialiștii ce
lor două instituții ; ei au datoria să analizeze îm
preună, pe toate fațetele și din toate unghiurile, e- 
ficiența folosirii acestor mijloace de transport. Ba
lanța adevărului trebuie să încline de partea celui 
care pune pe talerul eficienței mai multe argumen
te convingătoare. înalta eficiență, și numai ea tre
buie să decidă în administrarea cui vor rămîne 
aceste mijloace de transport și, în nici un caz, am
bițiile și orgoliile mărunte.

loan ERHAN

CONTRASTE

® Eroare păgubitoare
O comisie de spe

cialiști de la între
prinderea de con
strucții speciale, in
stalații și montaje 
Craiova, aparținînd 
Ministerului Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini, compusă din 
Gheorghe Rîcu, in- 
giner-șef, în momen
tul respectiv, Cornel 
Iliescu, șef contabil, 
Dumitru Haidău, in- 
giner-șef adjunct, și 
Ștefan Crăciunoiu, 
șeful serviciului plan 
și organizarea muncii, 
a aprobat cu cîtva 
timp în urmă, pe bază 
de proces verbal în 
bună regulă, casarea 
automacaralei avînd 
numărul de circulație 
31 DJ 3988, pe motiv 
că și-a amortizat va
loarea și are un grad 
ridicat de uzură. Nu 
știm cum a lucrat co
misia respectivă, însă

automacaraua refor
mată, deși veche, este 
utilizată și azi pe 
șantiere. La casare a 
fost dată o altă auto
macara, purtînd nu
mărul de circulație 
31 DJ 3243, care nu-și 
îndeplinise timpul de 
funcționare și nu tre
buia dată la fier vechi. 
Este adevărat că îi 
lipseau cîteva piese. 
Dar aceasta au în
dreptățea pe nijmeni 
să o dea la topit. Se 
putea repara. Nu știm 
ce explicații vor da 
membrii comisiei sus- 
amintite organelor de 
control și forurilor 
superioare însărci
nate să elucideze acest 
caz. Oricum, în stabi
lirea răspunderilor 
nu trebuie să se oco
lească ceea ce este e- 
sențial. Adică pagube
le să le suporte exact 
cine trebuie I

®Zlșa se-ncurcă
lucrurile

tată două consecințe 
determinate de ace
eași cauză : a) în ia
nuarie, Fabrica de tri
cotaje din Cluj nu 
și-a onorat impor
tante comenzi pentru 
export. Este vorba 
de 19 000 bucăți tri
cotaje în valoare de 
peste un milion lei. 
D) în aceeași lună, în
treprinderea „Chimi
ca" din localitate a 
înregistrat o ritmici
tate nesatisfăcătoare 
In producție : în pri
mele două decade a 
realizat doar 48,1 la 
sută din planul lu
nar, pentru ca nu
mai în ultimele 10 zile 
să producă mai 
bine de jumătate din 
producția prevăzută. 
Drept urmare, mai 
mult de 50 la sută din

producția-marfă a ră
mas. în stoc la sfîrși- 
tul lunii. Iată acum și 
cauza care a generat 
aceste situații : apro
vizionarea anevoioasă 
cu materii prime și 
materiale. în primul 
caz, Filatura de lînă 
pieptănată din Bucu
rești n-a livrat fa
bricii clujene canti
tăți însemnate de fire 
P.N.A. de culoare 
vernil și bej. în al 
doilea, din lipsa par
fumului, fabrica „Chi
mica" nu a putut rea
liza sortimentul „Dre- 
til“, în valoare de 
380 000 lei, iar din lip
sa broaștelor din me
tal nu a confecționat 
geamantane în valoa
re de 100 000 lei. Așa 
se încurcă lucrurile. 
Cine le va descurca 7

« Doar pentru...
ore

' Vremea se încăl
zește cu fiecare zi și, 
în curînd, tractoarele 
și alte mașini agricole 
vor trebui scoase pe 
tarlale în vederea în
ceperii lucrărilor a- 
gncole de primă
vară. La întreprinde
rile pentru mecaniza
rea agriculturii sînt 
cîteva sute de trac
toare care nu pot fi 
reparate din lipsa pie
selor de schimb. Al
tele, în schimb, nu 
funcționează din cau
za calității necores
punzătoare a lucrări
lor de reparații. Trac
torul cu numărul 190 
de la secția Giulești, 
aparținînd de I.M.S. 
Bălcești, județul Vîl- 
cea, a fost reparat la 
Uzina de reparații 
Balș. După ce a fost

adus Ia secție, Ia nu
mai 30 de ore de ro
daj s-au constatat o 
serie de defecțiuni la 
motor. I.M.A. Băl- 
cești a anunțat uzina, 
dar nu s-a prezentat 
nimeni pentru a-i 
face remedierile. Dacă 
numai după 30 de 
ore de rodaj se con
stată defecțiuni grave, 
care țin pe loc un 
tractor, ce se va în- ■ 
tîmpla cu celelalte 
tractoare reparate la 
uzina de la Balș după 
săptămîni de lucru în 
cîmp ? Pînă la în
ceperea campaniei a- 
gricole de primăvară 
n-a mai rămas mult. 
Este însă timp sufi
cient pentru a se face 
ordine în domeniul 
execuției reparațiilor.

• Aparatul din ungher

ții funcționale. în 
le cooperative a
din , _
miș, unde nu se depune 
nici un efort pentru hrăni
rea corespunzătoare a va
cilor, nu numai că produc
ția de lapte se reduce la 
cîțiva litri pe zi, dar se 
produce atrofia ovariană și 
a organelor genitale tubu- 
lare, îneît 
sterpe. Aci, 
locuri, s-a 
vacă să dea 
scăzută de . ,
se obține în mod obiș
nuit de la o capră. 
Cauzele sînt binecunoscu-

■ te : lipsa de furaje și 
administrarea lor nera
țională. Cum poate fi în
lăturată această carență 7 
Voi demonstra tot cu un 
exemplu. Ferma Popești- 
Leordeni-Ilfov, .care a obți
nut cele mai bune rezultate 
în producția de lapte, culti
vă lucerna pe 597 ha, ceea 
ce înseamnă că a rezervat 
pentru fiecare vacă apro
ximativ un hectar de lu
cerna. Mai cultivă, de ase
menea, 30 ha cu sfeclă fu
rajeră și 100 ha pentru po
rumb siloz. Tn felul acesta 
rațiile zilnice de hrană 
pentru vaci variază între 
6—7 kg fîn lucernă, 10 kg 
sfeclă furajeră și 15 kg po
rumb siloz. La aceasta se 
adaugă furaje combinate 
concentrate. Aceste furaje 
nu au dus la creșterea pre
țului de cost al laptelui, ci 
la reducerea lui, realizîn- 
du-se cu 1,65 lei litrul. Deci 
pentru o hrănire rațională, 
fermele zootehnice trebuie 
să-și rezerve suprafețe co-

vacile rămîn 
ca și în alte 
ajuns ca o 
o producție 

lapte, atît cit

(Urmare din pag. I)

obiect, s-a soldat cu rezultate deo
sebit de favorabile.

în același timp, s-a acționat pentru 
corelarea diverselor categorii de lu
crări de construcții și montaje cu ca
tegoriile de calificare și încadrare a 
formațiilor de muncitori. Alte sute 
de mii de lei s-au economisit prin 
reducerea simțitoare a manipulărilor 

— punctele optime de 
acestora din mijloacele 
fiind stabilite anticipat, 

aproape completă a 
grele (efectuarea săpă-

căpătîi ale colectivelor de lucrători 
din ramura construcții-montaj.

Un alt capitol al prețului de cost, 
la care anul trecut cele două între
prinderi au consemnat, rezultate dia
metral opuse, îl constituie cheltuieli
le indirecte. La I.S.C.M-Craiova, o 
economie de 1,4 milioane lei, la 
I.C.M.B — depășire de 6 milioane 
lei. Din aceste milioane de lei chel-

cointeresat direct pe tehnicieni și, în 
general, pe executanți, de partea fi
nanciară a muncii lor“. (Ion Gălbi- 
neanu, contabil-șef la I.S.C.M.-Cra- 
iova). Cum se spune, concepții di
ferite — rezultate diferite.

Prin prezentarea „față în față" a 
celor două întreprinderi nu trebuie 
înțeles că la I.S.C.M.-Craiova totul 
merge perfect, iar la I.C.M.B. — in-

de materiale 
descărcare a 
de transport 
Mecanizarea 
unor lucrări 
turilor, ridicarea pe' verticală a ma
terialelor, prepararea și transportul 
betoanelor și a mortarului sînt me
canizate în proporție de 90—100 la 
sută) și, în special, instaurarea unei 
ordini și discipline ferme în muncă 
reprezintă, de asemenea, pîrghii 
care, bine utilizate, s-au reflectat fi
del în reducerea cheltuielilor cu 
manopera. Acesta este aspectul fi
nanciar al problemei ; care este însă, 
în esență, factorul care stă la baza 
rezultatelor amintite? Fără îndoială, 
sporirea neîncetată a productivității 
muncii. De altfel, acesta este unul 
din domeniile în care în acest an, 
mai mult ca pînă acum, în între
prinderile investigate și, în genaral, 
în activitatea de construcții-montaj, 
trebuie depistate noi posibilități, 
de creștere a productivității muncii. 
J-l vorba, printre altele, de ridicarea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
de construcții-montaj, de folosirea 
completă a timpului de lucru, de do- 
bîndirea unei înalte calificări de că
tre fiecare muncitor — direcții în ca
re, deși anul trecut s-au oftținut une
le rezultate bune, există totuși însem
nate rezerve. Valorificarea lor com
pletă este în 1970 una din sarcinile de

tuite în plus de unitatea bucureștea
nă, circa jumătate o formează do- 
bînzile majorate plătite pentru îm
prumuturi restante. în timp ce 
I.C.M.B. a depășit cheltuielile plani
ficate cu 11,5 milioane lei, I.S.C.M.- 
Craiova a realizat o economie de mai 
multe milioane lei. La I.C.M.B. nu 
este vorba numai de neajunsuri de 
ordin organizatoric și gospodăresc, 
ci și de o optică greșită în materie 
de gestionare economică. Relatăm pe 
scurt două răspunsuri deosebit de 
semnificative > „Laturii financiare a 
activității de producție, la I.C.M.B., 
nu i se acordă importanța cuvenită. 
Un volum cît mai mare de lucrări, 
cu orice preț, e tot ce s-a urmărit 
în anul trecut". (Constantin Ionescu, 
contabil-șef adjunct
„Rezultatele noastre își au temelia 
în măsurile aplicate, (altele sînt în 
curs de aplicare) care au legat și

vers. Pentru că, în anumite sectoare, 
și la întreprinderea bucureșteană pot 
fi evidențiate unele rezultate favora
bile — cum, deopotrivă, la unitatea 
craioveană, persistă și unele neajun
suri. După cum ne-a spus normato- 
rul șef Ștefan Duță, de la această 
din urmă întreprindere, și aici mai 
apar, în unele perioade, stocări de 
materiale peste cererile reale de 
consum, necesarul de utilaje se sta
bilește uneori greșit, există de ase
menea rezerve în domeniu] folosirii 
forței de muncă.

Am căutat să aflăm ce se va în
treprinde în 1970 la cele două între
prinderi pentru reducerea cît mai 
substanțială a cheltuielilor de pro
ducție și, pe această cale, pentru mă-

la I.C.M.B.) ; . rirea beneficiilor. La I.S.C.M.-Cra
iova, din discuțiile avute cu specia
liștii de aici, a reieșit că sarcina de , cer interesele economiei naționale la 
reducere a prețului de cost stabilită ora actuală,

pentru acest an e considerată ca mi
nimală — la fel ca și prevederile la 
beneficii. Dar la I.C.M.B. 7

— Pentru acest an, deși planul de 
producție sporește cu peste 100 mi
lioane lei, iar 
este nefavorabilă 
problema 
de cost nu 
gurat tov. 
tabilul șef 
mai că ne 
rile stabilite, dar vom fructifica toa
te posibilitățile pentru obținerea unor 
economii cît mai mari ; bineînțeles, 
cu efecte favorabile imediate asupra 
reducerii dotațiilor de la buget.

— Cum veți proceda ?
— în afara căilor obișnuite — e- 

conomisirea materialelor, raționali
zarea folosirii forței de muncă și a 
utilajelor — în acest an vom pune 
un mare accent pe scurtarea durate
lor de execuție a lucrărilor și, deci, 
pe devansarea termenelor de punere 
în funcțiune. Bunăoară, la șantierul 
I, trei obiective vor intra în pro
ducție cu 30—90 zile înainte de data 
prevăzută în plan, la șantierul II — 
3 instalații cu 1—6 luni mai devreme, 
la șantierul III — 4 obiective...

Concluzia care se desprinde este 
că, în pofida unor condiții de produc
ție oarecum dezavantajoase, I.C.M.B. 
poate depăși impasul financiar prin 
care trece. Pentru aceasta, însă, sînt 
necesare eforturi susținute, transpu
nerea consecventă în practică a mă
surilor stabilite, care vizează reduce
rea cheltuielilor de producție. Nu
mai în felul acesta, activitatea între
prinderii de construcții-montaj Bucu
rești se va desfășura tot mai favora
bil și sub aspect financiar, așa cum

structura lucrărilor 
ca rentabilitate, 

depășirii sarcinii prețului 
se mai pune — ne-a asi- 
Gheorghe Niculescu, con- 
al întreprinderii. Nu ■ nu- 
vom încadra în prevede-

Cu 5—6 ani în urmă 
se făcea multă vîlvă 
în jurul unui aparat 
denumit „Magneto- 
diaflux". Ce este sau 
mai bine zis ce a 
fost „Magnetodia- 
f luxul" ? Un aparat 
despre care se spunea 
că emite cîmpuri e- 
lectrice care, acțio- 
nînd asupra tuberculi
lor de cartofi, gră
bește încolțirea,. iar 
recolta sporește simți
tor. In urma măsuri
lor luate de fostul 
Consiliu Superior al 
Agriculturii, în 1965. 
au fost construite 150 
asemenea aparate, 
care au fost vîndute 
cooperativelor agri
cole. Ce s-a întîmplat 
cu ele ? Nu mai sînt 
folosite. De ce 7 Se

afirmă că n-ar avea 
suficientă influență a- 
supra nivelului pro
ducției de cartofi și a 
datei la care se obține 
recolta. De asemenea, 
unitățile nu au spe
cialiști pentru mînui- 
rea lor. La Ministerul 
Agriculturii și Silvi
culturii se afirmă că 
s-au dat instrucțiuni 
pentru folosirea res
pectivelor aparate. Cu 
toate acestea, ele stau 
în continuare prin 
ungherele magaziilor. 
De aici și concluzia 
că atunci cînd o co
operativă agricolă pro
cură un lucru care 
costă bani sau i se 
recomandă să facă a- 
cest lucru, trebuie să 
se țină seama dacă 
folosește la ceva.

acoperită
De ce 7

® 0 fi ceapa de vină ?
în orașul Alexan

dria a fost construit 
un modern și necesar 
complex de conser
vare și valorificare a 
legumelor și fructe
lor, în care, potrivit 
proiectului, toate o- 
perațiile se execută 
automat. L-am vizitat 
și noi zilele trecute 
și... stupoare. Ceea ce 
normal ar fi trebuit 
să facă o linie auto
mată de calibrat și 
săcuit ceapă; de exem
plu, făceau oamenii. 
Adică tocmai invers, 
în loc ca respectiva 
instalație (cu o capa-

citate de aproximativ 
4 000 kg pe oră) să 
funcționeze, ea „se o- 
dihnește" 
de praf.
Pentru că, ni s-a ex
plicat, toamna trecută 
ceapa a fost preluată 
și însilozatâ fără tul
pini. Dar/ în toamnă, 
aceiași oameni de la 
t.L.F. Teleorman nu 
acceptau cooperative
lor agricole decît 
ceapă fasonată. Cu 
sau fără tulpini, cert 
este că mașina stă. Se 
așteaptă o nouă re
coltă pentru a fi pusă 
în funcțiune.

V
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cine
învățămîntului,

cinema

CRONICA
FILMULUI

13,30 ;
16 
©
9 
O

în același 
să cores- 
aptitudi- 

capacității

scli- 
umor, 
deru-

re- 
i animă 
el inter- 

magis- 
o mare

nomencla-
au

punctul 
al vo- 
aptitu- 
capaci-

cină
n prim 
publicist 

(inter-

U,OU , 11 , IU,OU , LO , 41,JX,
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, MELODIA

18,30 ; 21, AURORA — 9 ; 11 ; 13
- 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 : 20. 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;

CAPITOL — 9,15 ; 12,45.
CAPITOL — 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
„Panterele albastre" : BUCUREȘTI“ — —" --------------------< _  JQ .

In fiecare an, mai mult de 150 000 
de absolvenți ai școlii generale, ho- 
tărîți să pășească în viață pe calea 
calificării prin învățămintul profesio
nal și tehnic, se află în situația de 
a-și alege, de a opta pentru o me
serie. Posibilitățile de alegere sînt 
multiple : au la dispoziție nu mai pu
țin decît 228 de meserii și specialități 
în școlile profesionale, precum și uce
nicia la locul de muncă — la care se 
adaugă 64 în liceele de specialitate 
și 125 în școlile 
de maiștri — (ci
frele se referă la 
anul școlar în 
curs). Evident, a- 
legerea nu este 
deloc ușoară. In 
mod firesc, fieca
re tînăr, părinții 
săi, societatea so
cialistă în care 
trăim doresc ca 

<■ alegerea să se o- 
prească asupra 
unei meserii so
licitate și necesa
re economiei na
ționale, în pre
zent și mai ales 
în perspectivă (ți- 
nînd seama că vi
itorul muncitor ce 
se califică azi va 
avea în fața sa 
cîteva decenii de 
lucru într-un do
meniu de activi
tate socială afla
tă în continuu 
progres), meserie 
care, 
timp, 
pundă 
nilor, 
și interesului ce
lui în cauză.

Ce posibilități 
oferă și ce con
diții creează, sub 
aceste două as
pecte principale, 
actualul sistem de 
pregătire a viito
rilor muncitori 
calificați prin în- 
vățămîntul profe
sional și tehnio ? în acest scop, să a- 
nalizăm succint . ceea ce în termeni 
tehnici este denumit „nomenclator de 
meserii", elaborat de Ministerul In- 
vățămîntulul în colaborare cu minis
terele economice și cu avizul C.S.P. 
ți al Ministerului Muncii.

Aplicînd In viață indicațiile con
ducerii de partid și de stat, hotărî- 
rile Congresului al X-lea al parti
dului, forurile răspunzătoare s-au 
preocupat de reducerea timpului de 
calificare a tinerilor prin școala pro
fesională, măsură care a devenit posi
bilă datorită bagajului mai bogat de 
cunoștințe cu care ei vin din școala 
generală șl unei mai raționale și efi
ciente utilizări a perioadei consacrate 
însușirii efective a meseriei. Astfel 
s-a ajuns ca, în prezent, pentru însu
șirea a numeroase meserii să se pre
vadă 2 ani în loc de 3. Desigur, pre
zența primelor promoții de absolvenți 
ai școlii generale de 10 arii, cu o pre
gătire mai amplă, va impune reeva
luarea mai substanțială a timpu
lui realmente necesar pentru în
sușirea fiecărei meserii din nomen
clator. Este vizibilă, de asemenea, 
preocuparea constantă pentru îmbu
nătățirea nomenclatorului de meserii, 
în sensul legării lui mai strînse de 
cerințele curente și> de perspectivă 
ale economiei naționale.

— Progresul tehnic acționează di
rect asupra diferitelor meserii — 
relata recent Ing. Vasile Alexandres- 
cu, adjunct al ministrului învățămîn
tului — unora le îngustează sfera, 
altora le-o amplifică sau 
serii noi. Este firesc ca 
pregătire profesională a 
vfițămîntulul profesional 
fie intens receptiv la asemenea soli-

citărl, să apară periodic completări 
in „nomenclator". In acest sens, con
semnăm unele meserii moderne, cum 
ar fi : montator aparatură electronică, 
tinichigiu structurist de aviație, me
canic utilaj pentru îmbunătățiri fun
ciare, operator chimist la fabricarea 
produselor fitofarmaceutice și altele. 
Tot astfel, comasarea unor meserii cu 
profil îngust într-unele mai complexe 
și mai direct legate de cerințele în
treprinderilor (este cazul unor mese-

anii următori va avea nevoie de lăcă
tuși pentru construcții-metalice și na
vale, fapt ce a determinat-o să soli
cite organizarea unor cursuri de scur
tă durată pentru calificarea de mun
citori în această meserie. Cursul a 
fost aprobat, funcționează, dar dat 
fiind că meseria susmenționată nu 
este cuprinsă în nomenclatorul Mi
nisterului învățămîntului, calificarea 
muncitorilor trebuia făcută (conform 
aprobării) pentru meseria de lăcătuș

riel, tematica și modalitățile de efec
tuare a pregătirii practice a elevilor.

Din discuțiile cu specialiști a re
ieșit și un alt aspect, legat în egală 
măsură de cerințele economiei cît și 
de crearea condițiilor corespunzătoare 
tinerilor pentru însușirea și exerci
tarea unor meserii pe măsura aptitu
dinilor, capacităților lor fizice și in
telectuale. Inginerul Dumitru Iones- 
cu, inspector general în Ministerul 

~ consideră că unele
meserii din pre
zentul 
tor nu-și mai 
rostul (de exem
plu : operator la 
valorificarea sub- 
Croduselor de a- 

ator, confectio
ner de calapoade, 
măcelar ș. a). în 
această ordine de 
idei, el spunea : 
„Ni s-ar părea 
util ca în nomen
clator să se facă 
și unele precizări 
mai directe cu 
privire la forma 
prin care o mese
rie sau alta se 
pretează mai bine 
la pregătirea vii
torilor muncitori: 
prin școala profe
sională, ucenicie 
sau curs de cali
ficare la locul de 
muncă".

Desigur, pro
blema alegerii 
meseriei de către 
fiecare tînăr, pri
vită din 
de vedere 
cației, al 
dinilor și 
tății pentru exer
citarea ei efecti
vă este mult mai 
complexă, 
cum se 
seamă de 
au un

Opera Română : Aida
Teatrul de operetă : My fair lady — 19,30.
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) :

vine la

creează me- 
sistemul de 
elevilor In
și tehnic să

ril din Industria ușoară — filator, fi
nisor, tricoter).

Așa cum se prezintă acum, no
menclatorul de meserii răspunde ce
rințelor de cadre ale Întreprinderilor 
economice ? Această întrebare a fost 
adresată de corespondenții ziarului 
nostru unor conducători de întreprin
deri și directori de școli profesionale 
din județele Dolj, Mehedinți și Iași. 
O bună parte dintre interlocutori 
consideră că actualul nomenclator 
este corespunzător. Nu lipsesc însă și 
opinii în favoarea unor completări 
a acestui nomenclator. Iată, bună
oară, ce spune tov. Dinei Stamate, 
inginer șef la Uzina de vagoane Tr. 
Severin :

— In primul rînd, găsesc că s-a 
procedat bine cînd, cu ocazia apli
cării noului sistem de salarizare, au 
fost elaborate indicatoare tarifare de 
calificare pentru toate meseriile, cre- 
îndu-se astfel posibilitatea caracteri
zării generale a lucrărilor specifice 
diferitelor meserii în parte și făcînd 
posibilă, în același timp, elaborarea 
nomenclatorului general al meserii
lor, specialităților și funcțiilor folosite 
atît în industrie cît și în celelalte 
sectoare de activitate. Dar lista ela
borată de Ministerul învățămîntului, 
după.părerea mea, în mod inexplica
bil nu cuprinde meserii din nomen
clatorul general al meseriilor. De 
exemplu, în nomenclatorul Ministeru
lui învățămîntului este, indicată ,me-* 
seria de tîmplar manual, universal. în . 
.timp.ce .în industria Construcțiilor de 
mașini ponderea o constituie tîmpla- 
rii carosieri, meserie cuprinsă de fapt 
în nomenclatorul general al mese
riilor. Tot astfel, prin analizele între
prinse, uzina noastră a constatat că în

mecanic de întreținere și reparații 
universale.

La rîndul lor, inginerii Constantin 
Grigoraș și Cezar Tonegaru, direc
tori adjuncți la Grupul școlar de chi
mie din Iași, menționînd că mese
riile în care-i pregătesc pe elevi sînt 
conforme cu nomenclatorul de mese
rii în vigoare, sînt de părere că ar 
fi de dorit să se precizeze mai bine 
profilul unor meserii, eventual pe 
școli, incluzînd — de exemplu — 
meseria operator chimist pentru fa
bricarea și condiționarea antibiotice
lor, pe lîngă cea de operator pentru 
fabricarea medicamentelor și a pro
duselor farmaceutice și chimice pure, 
cum este în nomenclatorul actual. 
„Operatorilor pregătiți de noi pentru 
fabrica de antibiotice — precizează 
interlocutorii — nu le trece prin mînă 
nici măcar un piramidon, pentru că 
specificul fabricii este cu totul al
tul".

Desigur — adăugăm noi — nu orice 
meserie sau specialitate cerută de ne
voile unei întreprinderi sau alteia 
trebuie să figureze și în nomencla
torul învățămîntului profesional. Dar 
problemele abordate de interlocutorii 
înainte citați conduc totuși spre o 
primă concluzie : dincolo de unele 
corective cerute de progresul tehnic, 
de dezvoltarea economiei naționale, 
este nevoie de o mai activă corelare 
a nomenclatorului de meserii din în- 
vățămîntul profesional și tehnic cu 
cerințele reale ale diferitelor ramuri 
și întreprinderi, economice, de o mai 
mare elasticitate în stabilirea profi
lului unor meserii. Iar în legătură di
rectă cu profilul meseriei se cer re
examinate și îmbunătățite corespun
zător programele de tehnologia mese-
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publică, de tineri și de părinții lor,1 \ ® Corabia nebunilor
ron.r„ „ „o—’ O Intr-o seară, un tr.

e
• „ .
Heldelbergul de altădată — 19.30 ; (sala Studio) : Tra
vesti — 19,30.
e Teatrul de comedie : Dispariția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Nepotul Iul Rameau — 19,30.
O Teatiul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Othello — 
19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20.
O Teatrul de stat din Bacău (în sala Teatrului Mic) i 
Anonimul — 20.
O Teatrul de stat din Tîrgu Mureș — secția română 
(în sala Studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra") : 
Acești îngeri triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile Iul Păcală 
- 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Mlu 
Coblu — 17 ; (sala din str. Academiei) : Bandiții din 
Kardemomme — 17.
o Teatrul satiric muzical „C Tănase" (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tănase — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasllescu" : 
Floare de cactus — 19.30.
« Teatrul „Fantasio" din Constanța (in sala Teatru
lui Giulești) : Săracu’ Gică — 20.

După 
știe, o 
meserii 
anumit 

grad de dificulta
te, reclamă efor-; 
turi fizice 
lucreze cu

mai 
uti-să se

grele, sau se desfășoară 
specifice mai dificile 

cu diferite procente de 
etc.), în care se cere

mari, 
laje mai 
în medii 
(subteran, 
toxicitate — ---- —
prezența unor tineri mai robuști. în 
asemenea condiții apare cu atît mai 
necesară și mai actuală acea selecție 
și după aptitudini cu prilejul concur
surilor de admitere în învățămintul 
profesional și tehnic, propusă în re
petate rînduri de cadre didactice și 
specialiști din producție. îndrumarea 
fiecărui tînăr, pe baza unor probe 
riguros știipțifice, spre meseria care 
i se potrivește cel mai bine este nu 
numai o problemă de ordin social, ci 
și economic, vizînd randamentul pe 
care respectivul tînăr îl va da in 
producție după calificare, prin pres
tarea meseriei alese, satisfacția reali
zării sale pe plan social și individual.

Se înțelege că studierea probleme
lor dezbătute în rîndurile de față, 
rezolvarea dificultăților semnalate 
privesc, în primul rînd, forurile di
rect răspunzătoare. Nu-i mai puțin 
adevărat însă că asemenea aspecte ca: 
diversitatea și profilul meseriilor pe 
care sistemul nostru de învățămînt 
profesional și tehnic le pune la dis
poziția tineretului, criteriile care per
mit o alegere judicioasă de către can
didați a școlilor profesionale sau a 
altor forme de calificare, posibilitățile 
de lucru șl de retribuție pe care le 
.oferă fiecare loc de muncă etc tre
buie să fie larg cunoscute de opinia
pentru a permite cu adevărat reali
zarea unei bune orientări școlare și 
profesionale a tineretului, necesară 
dezvoltării societății noastre socia
liste.

• Ghici cine vine la clnâ 7 : PATRIA — t; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
O Stăpîn pe situație : SALA PALATULUI — 17,15 (se
ria de bilete — 3173), 20,15 (seria de bilete — 3174), 
REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FERO
VIAR — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, MELODIA — 9,45 ;
11.45 ; 14 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,15 ;
17.45 ; 20,15, TOMIS ......................................  “ ” “
MODERN — 9,45 ;
• Reconstituirea :

, 18,15 ; 20,45.
La dolce vita : < 
Roșu și auriu : i 
Comisarul X și ___ ____
9 ; 11,15 : 13,30 : 16,30 ; 18,45 : 21, FAVORIT - 

20,30.
cucuveaua : FESTIVAL — 8,30 ; 11 
21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16

a , u.ia
; 15,30 ; 18 ;
Cînd se arată

18,30 .
20,30.

13
•
13.30 ; 16 ;
18.15 ; ‘ '
• Don Juan fără
16 ; 18,30 ; 20,45.
0 O nuntă cum
11.15 ; 13 ; 15 ;
O Cînd tu nu ești : CINEMATECA (Sala Union) — 
10 ; 12 ; 14.
« Bolile copilăriei : CINEMATECA (Sala Union) —
16.30 : 18,45 ; 21.
O O șansă dlntr-o mie î LUMINA — 9,15—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
O Prea mic pentru un război atit de mare : DOINA — 
9 ; 10.30 ; 12 : 13.30 : 16 ; 18.15 : 20.30, Giulești — 15,30 ; 
18 ; 20.30.
O Țara duhurilor din Mările Sudului : Timpuri Noi 
— 9—15 în continuare.
• Program documentare românești ale regizorului

~ ‘ — — - 17—21 in continuare.
8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ;

20.
15,15 ;

vole : VTCTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30

n-a mal fost : CENTRAL — #,30 
16,45 ; 18,45 ; 20.45.

Ion Bostan : TIMPURI NOI
O Urmărirea : EXCELSIOR - 8.30 ; 11 ; 13.30
18,30 ; 21. GRIVIȚA ~ 10 ; 12.30 ; 15 ; 17,30 ;
• Pipele : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
17,45 , 20.
• Tigrul î BUZEȘTI — 15,30 ;
O Răni vechi : BUZEȘTI —
O Păcatul dragostei : DACIA — 8,30—16,30 în 
nuare ;
o
o
e
•

conti-
, 18,30 ; 20,30.

Călugărița : BUCEGI — 16,15 ; 19,15.
La Nord prin Nord-Vest : UNIREA — 15,30 ;
Profesioniștii : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Valea păpușilor : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
Femeia îndărătnică : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 

MOȘILOR — 15,30 : 18 ; 20,30.
e Vă place Brahms ? ; COTROCENI — 15,30 ; 18 ;
20,30.
O Morțll rămîn tineri : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
e Simpaticul domn R : FLOREASCA — 10 ; 12,15 ; 15 ; 
17,30 ; 20.
o Anchetatorul din umbră : VOLGA —>9,30—16 înr con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.

“ ' ’ “ • : VIITORUL — 15,30 ; 19.
o Tntr-o seară, un tren... : MIORIȚA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 
17,30 : 20.
• Băieții În haine de piele ; POPULAR — 15,30 ; 18. 
© Totul’ de vînzare : POPULAR — 20,30.
© Bătălia pentru Roma î MUNCA — 15,30 ; 19, RA
HOVA - 15,30 ; 19.
® Winnetou în Valea Morțil : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20.15, PROGRESUL — 15,30 , 18.
O Liniște și strigăt : PROGRESUL — 20,15 
O Blow-up : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Via Maia : ARTA — 9,30—15,30 în continuare ;
20,30. FLAMURA — 9,15 ; 11.30 : 16 ; -----
© Testamentul doctorului Mabuse :

19.

Filmul „Ghici cine vine 
cină" ? aduce în 

plan familia unui 
din San Francisco 
pretat de Spencer Tracy), 
un om cu vederi largi, cu
noscut pentru poziția sa 
intransigentă față de ine
chitățile vieții americane, 
inclusiv rasismul ; soția lui 
(Katharine Hepburn) îi 
împărtășește părerile, tar 
fiica lor, Joey, a fost cres
cută în acest spirit potriv
nic oricăror prejudecăți ra
siale. Și iată că fata, acum 
absolventă a unui colegiu, 
se îndrăgostește de un ne
gru (Sidney Poitier) — un 
medic încă tînăr, dar care 
s-a impus In lumea știin
țifică prin lucrări de mare 
prestigiu. Ei s-au cunoscut 
cu prilejul unei scurte va
canțe. au decis să se că
sătorească și se înapoiază 
la San Francisco pentru a 
obține consimțămîntul pă
rinților fetei — acord de 
care Joey nu se 
îndoiește nici o 
clipă. Povesti
rea cinematogra
fică începe cu so
sirea celor doi 
îndrăgostiți și cu 
stupoarea pe care 
o provoacă neaș
teptata noutate. 
Partizan convins 
al egalității între 
albi și 
bătrînul 
schimbă 
cipiu, 
și alta e ca

I
I

1

V. 
j
I

proprlei sale nehotărîri, re
gizorul își'pigmentează ob
servația cu o tentă de u- 
mor, în Imagine ca și în 
dialog. Și confruntarea cu 
părinții medicului negru
— care sosesc în seara a- 
ceea la cină — aduce pe 
ecran momente de relief. 
In tot filmul, Kramer nu 
face nici o demonstrație 
de „cinematograf". El de
monstrează însă — conti
nued bune și trainice tra
diții ale filmului de public
— că o temă gravă poate 
fi tratată' degajat și atrac
tiv.

Evident, Interpreții au 
aici ca în toate filmele lui 
Kramer, o contribuție de
cisivă. Chiar mai mult de
cît în celelalte, deoarece 
povestirea — statică — se 
bizuie pe dinamismul trăi
rilor, al mișcărilor sufle
tești. îndeosebi regretatul 
actor Spencer Tracy (care 
a fost unul din interpreții 

preferați ai 
gizorului) 
filmul ; i 
pretează 
trai, cu 
bogăție de nuan
țe, cu un drama
tism străbătut de 
inteligente 
piri de 
fermitatea 
tată și derutantă 
a bătrînului pu

blicist, pînă la acea culmi
nație pe care o constituie 
monologul de o vibrantă 
umanitate din final. Kat
harine Hepburn/' în rolul 
mamei, are de asemenea o 
creație admirabilă și ne ’ o g 
oferă un veritabil recital 
actoricesc. Despre ea ar 
merita vorbit mai pe larg, 
ca și despre Sidney Poi
tier. Dacă am încerca să 
dăm o caracterizare comu
nă jocului interpreților 
principali, ar trebui să vor
bim despre naturalețe și 
despre discreție, despre 
acea căldură umană pe 
care o degajă, de altfel, 
filmul în ansamblul său.

Abordînd una dintre pro
blemele fundamentale în 
care se confruntă America 
de azi, filmul recreează 
autentio ți emoționant o 
secvență de viață, surprin
de sentimente și reacții 
pline de adevăr omenesc. 
Aceasta chiar dacă nu are 
densitatea și forța artistică 
a celor mai bune creații 
ale autorului său. Poate că 
finalul, în care toate se 
termină cu bine, simplifică 
realitatea justificînd aceas
tă impresie. Dar indepen
dent de 'ceea ce poate fi 
socotit convențional ca re
zolvare, filmul reprezintă 
mărturia francă a unui 
cineast despre lumea sa. 
O mărturie clară, directă 
care-și găsește 
spre spectatori, 
moment cînd ecranele lumii 
sînt invadate de pelicula 
care exaltă violența gratui
tă. sexualitatea, dezlănțui
rea instinctelor primare, o- 
pera unui cineast ca Stan
ley Kramer ni se pare cu 
atît mai semnificativă. Ea 
pledează cu 
convingătoare, 
succesul de public ocupă 
un loc deloc neglijabil, pen
tru un cinematograf acce
sibil și de atitudine, con
sacrat unor probleme ma
jore ale lumii contempora
ne. Arta filmului are încă 
multe de spus și poate adu
ce o contribuție însemnată 
la triumful înaltelor idea
luri ale umanității, la de
nunțarea unor anacronis
me ale epocii noastre, de 
pildă — în cazul la care 
ne referim — a unor ine
chități de tipul discrimină
rilor rasiale. O poate 
în maniere diferite, 
curgind la mijloacele 
mei psihologice sau 
mijloace mai puțin 
tențioase, amuzîn.d, ca 
filmul „Ghici cine vine la 
cină

/

$

negri,
publicist nu-șl 
poziția de prin- 

dar una e teoria
. . propria lui

fiică să se mărite cu un 
om de culoare... Toată lu
mea îi așteaptă, în ten
siune, răspunsul. Or, reali
tățile din țara sa îi oferă, 
copios, argumente pentru 
a se opune ferm acestei că
sătorii.

O problemă de conștiin
ță deci, resort al unei dez
bateri cu vii rezonanțe ac
tuale, ca în toate filmele 
lui Stanley Kramer. Con
secvent preocupărilor și 
poziției sale umaniste, 
cunoscutul cineast 
rican nu-și propune 
să atingă dramatismul 
prib uneia dintre realiză
rile sale anterioare, consa
crate în esență aceleiași 
teme, dar în care prejude
cățile rasiale erau denun
țate frontal, violent : „Lan
țul". Filmul „Ghici cine 
vine la cină ?“ e conceput 
în cu totul altă manieră și 
are o altă tonalitate ; este, 
se poate spune, o comedie 
discretă și cu nuanțe me
lodramatice („melodrama
tic", nu în sensul peiora
tiv al acestui termen). 
Regizorul se retrage par
că în spatele aparatu
lui de filmat, limitîndu-se 
să înregistreze reacțiile e- 
roilor săi. Totul se petrece 
pe parcursul a cîtorva ore 
și în aceeași ambianță. De 
fapt, nu se petrece nimic, 
nu intervine nici un 
ment nou, ca acțiune, 
tihnita familie de 
tuali înstăriți s-a 
problemă aparent 
bilă, personajele 
du-se în raport cu 
nou creată și enunțată de 
la bun început. Dar cît de 
mult spun atitudinile, 
schimbările de atitudine. 
Cît de adevărată e, de pil
dă, poziția mamei, în pri
mul moment înmărmurită, 
dar înțelegînd și aprobînd 
în cele din urmă dragostea 
fetei — nu fără o firească 
luptă interioară, date fiind 
consecințele previzibile ale 
unei astfel de căsătorii >, 
este o dramă pe care 
filmul o surprinde e- 
moționant. Și sentimentele 
contradictorii ale șefului a- 
cestei familii sînt adevă
rate — simpatia lui față 
de tînărul medic, ca indi
vid, și încercarea dispera
tă de a găsi o ieșire din si
tuația fără ieșire în fața 
căreia se găsește pus din 
pricina hotărîrii fetei sale 
de a nu ceda la nici un ar
gument. Aici îndeosebi, în 
caracterizarea 
sonaj dominat 
neputincioasă

am=>- 
insă 
pro- 
liză-

D. COSTIN

argumente 
între care

în decursul 
adăugirea 

unui șir de 
ei în țara

JUHUHUctlC ,
18.15 ; 20,30.
VITAN

drumul 
Intr-un

acestui per- 
de o mînie 

împotriva

Florica D1NULESCU

(Urmare din pag. I)

Casa de culturd din Tulcea Foto : Ion Herțeg

&
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sînt îndeosebi sporurile de progres 
tehnic. Uzina e dotată cu utilaje ul
tramoderne: instalații de decapare 
și de emailare automată, prese ex
centrice cu dublă coloană, de mare 
productivitate, benzi de turnare și 
de montaj ; containerizarea transpor
tului intern etc.

La modernele cuptoare de ars pie
se emailate de tip „Junior", i-am în- 
tîlnit pe maistrul Iacob Pașca, șef 
de secție, și pe emailatorii Raita Lu
dovic și Bartha Ștefan.

— Fabrica asta, așa cum o vedeți, 
e nouă, e construită după naționali
zare. La începutul ei — îmi evocă 
bătrînul meșter — în fabrica veche 
lucrau doar 50 de muncitori. Făceau 
oale din tuci și ceaune... în 1951, 
cînd am început să fabricăm mașini 
de gătit cu gaze, am produs 1 250 
bucăți. Anul acesta avem în plan 
160 000 de bucăți numai dintr-un sin
gur model.

— Dar cîte modele de aragaze a- 
veți ? l-am întrebat pe inginerul-șcf 
Silaghi Nicolae, care asista la dis
cuție.

— Producem, în total, șase tipuri 
de aragaz. Subliniez faptul că o 
parte din aceste modele sînt dotate 
cu grătare și cuptoare termostatice.

— Cu alte cuvinte, gospodinele nu 
vor mai putea să ardă friptura sau 
plăcinta...

— Desigur. Dar în afară de araga
zuri mai fabricăm și alte produse : 
mașini de gătit, de încălzit. In acest 
context, planul nostru pe 1970 e mai 
mare cu 18 la sută față de anul tre
cut. Dar îl vom face, căci la noi exis
tă o tradiție nu numai în fabricarea 
aragazelor, ci și în ritmicitatea înde
plinirii planului. De 15 ani, lună de 
lună, ne-am onorat constant obliga
țiile.

Directorul general, Adalbert Nye- 
grai, confirmă și precizează :

— Planul pe anul trecut l-am în
deplinit înainte de termen, realizînd 
în plus peste 4 milioane lei, iar o 
parte din produsele noastre tind să 
se situeze la nivelul performanțelor 
mondiale în această ramură. Ca do
vadă, 34 la sută din producția anu
lui 1959 a mers la export, planul res
pectiv fiind depășit cu aproape 2 mi
lioane lei-valută. De asemenea, am 
atins importanți parametri econo
mici : productivitatea muncii a sporit 
cu 17,9 la sută față de 1958 : ritmul 
producției a crescut cu 25.5 la sută 
față de același an ; am redus consu
mul de metal cu 348 tone. în con-

cluzie, în două zile realizăm azi pro
ducția anului 1948, anul naționali
zării.

...Asist, la capătul benzilor de fa
bricație, la clipa în care aceste noi 
produse scoase din baia de... lapte s 
emailului imaculat, își primesc „bo
tezul". Un muncitor aplică emblema 
fabricii printr-un gest care simbo
lizează încununarea unui șir de e- 
forturi colective. într-adevăr, dincolo 
de emblemă se află, ca în toate fa
bricile din țara noastră, sensurile 
muncii, ale hărniciei, ale disciplinei 
și ingeniozității. Iar dacă imaginea 
emblemei rămîne aceeași 
anilor, se modifică prin 
unui spor de atribute, a 
noi calități — prestigiul 
și peste hotare.

NICOLAE DAMIAN

ele- 
In 

intelec- 
ivit o 
insolu- 

definin- 
situația

18,00 Lumea copiilor.
18.30 Ancheta economică : Cursa cu
13,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 La volan — emisiune pentru conducătorii
19.30 Atomul — această necunoscută : Combustibil 

> pentru rute cosmice.
20,00 Reflector.

Anunțuri — publicitate.
Reportaj : „X-12" n-a îndeplinit misiunea — sec
vență documentară pe urmele unui caz de spio
naj economic.
Film artistic • Comedia „Domnișoara Barbă Al
bastră", — producție a studiourilor maghiare, In 
regia lui Kalman Laszlo.
Telejurnalul de noapte.
Teleelob — R. D. Vietnam : La nord de paralela 
17. Film realizat de Iile Clurescu și Mihai Crîș- 
maru.
Artistul poporului Ștefan Braborescu — Film de 
Iosif Bîta.
Muzică ușoară cu Denise Constantinescu șl Doina 
Spătaru.
închiderea emisiunii.

obstacole.

face 
re- 

dra- 
cu 

prî- 
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„Diminețile bătrîne” e 
unul din acele volume 
care, prin substanța sa, i- 
lustrează cu elocvență i- 
deea de debut și o conso
lidează în împrejurări 
cînd alte neconcludente lan
sări de carte izbutesc să 
o deservească. Luăm cu
noștință aici cu un autor 
înzestrat cu darul de a 
surprinde cu acuitate si
tuații de viață ■ de o re
marcabilă forță sugesti
vă. Situații nu arareori în
cărcate de dramatism și 
gravitate ce solicită atitu
dini și comportări uma
ne în care putem desluși 
traiectoria unor gînduri și 
mișcări sufletești, ele înse
le semnificative pentru a 
defini caractere, pentru a 
contura tipologii umane 
complexe. („Strigați prin 
iarba verde, copiii", „Noap
tea", .Jonathan și Ono- 
frei", „Un bărbat și o fe-

rneie", „Diminețile bătrî
ne")

In povestirile lui Nico
lae Damian, peisajul exte
rior, natural capătă nu o 
dată valoare simbolică, de
venind stare de spirit. Pen
tru adolescentul din poves
tirea „Strigați prin iarba 
verde, copii I", care intuieș
te în liniștea nefirească ce 
învăluie casa, o dată cu boa
la tatălui, gravitatea unor 
momente ale vieții, pădu- . 
rea e un refugiu, un loc 
al purității și alinării gîn- 
durilor adumbrite de triste 
presentimente. Peisajul a- 
rid. tot mai ostil, pe măsu
ra dezlănțuirii elementelor 
naturii, al cîmpiei nesfîrși- 
te, prin bezna căreia rătă
cesc cei trei eroi din po
vestirea „Noaptea", poten
țează în plan simbolic stă
rile lor sufletești. O mai 
adîncă percepție a ordinii 
și legității lumii înconju-

rătoare, a frumuseții și mi
raculosului vieții simt, în 
vreme ce se lasă „legânați 
de amintiri", cei doi eroi 
din scrierea „Diminețile 
bătrîne", asupra cărora — 
grup statuar, parcă imobil 
— lumina soarelui își fil
trează domol razele,. iar 
frunzele vibrează în înal
tul copacilor, sugerînd ne
contenita rumoare a timpu
lui. Gesturile și atitudini
le oamenilor capătă. în a- 
ceste scrieri, o semnifica
ție deosebită, luminînd ca
ractere umane, care acțio
nează și reacționează une
ori cu o deconcertantă 
spontaneitate — lăsînd să 
se degaje o undă discretă 

-de umor — în momente 
pline de tensiune ale vie
ții (.Jonathan și Onofrei"). 
Dialogurile sau monologu- 
rile sînt absorbite cel mai 
adesea în țesătura nara
țiunii. planurile alternînd 
cu repeziciune. în mod fi
resc, fără să se suprapună 
sau să nască hiatusuri. 
Fraza capătă amplitudine, 
devine arborescentă, iar po
vestirea, 
tigă în 
funzime. 
zuri (în
noi", bunăoară), cînd pla
nurile narațiunii se inter
sectează pînă la indetermi
nate, textul devenind une
ori — fără necesitatea ar

tistică — încîlcit i prozato
rul se lasă parcă sedus de 
niște exerciții de virtuozi
tate stilistică. Preferăm a- 
cele scrieri în care, cum 
bine arăta însuși autorul 
undeva, „se limpezesc gîn- 
durile și lucrurile își 
găsesc sensul lor". Toc
mai de aceea preocu
parea de a aborda și 
încorpora un registru te-

•,matic mai amplu, de mai 
viguroasă rezonanță și im
plicații sociale ar fi de 
bun augur pentru sporirea 
substanței viitoarelor crea
ții ale lui Nicolae Damian, 
asupra calității cărora vo
lumul de față, prin ceea ce 
conține mai valoros, oferă 
deja o garanție.

Adrian ANGHELESCU

RADU THEODORU

în ansamblu, cîș- 
concizie. în pro- 
Sînt însă și ca- 
..Fiecare dintre

Noul roman al Iui Radu 
Theodoru, „A sosit ora !...“, 
este o scriere de factură in
solită nu atît prin intenții 
și modalități epice cît, mai 
ales, prin structura sa, 
prin îmbinarea procedeelor 
ostentativ moralizatoare, cu 
procedeele prozei moder- 

de sur-ne, preocupată 
prinderea unor psihologii 
exemplare și 
Ceea ce ne 
mancierul 
strație a reușitei unui e- 
rou în lupta cu mecanis-

frămîntate. 
propune ro- 

este o demon-

mele anacronice ale iner
ției.

Inginerul Virgil Belcotă 
pleacă într-un oraș de 
provincie pentru a lucra 
într-un post de răspundere 
dintr-o mare uzină. înain
te de a cunoaște probleme
le acute 
eroul participă 
stranie, alături 

jumătate 
interlopă 
misterioasă", lumea u- 
profitori. care-și as- 
decăderea morală în

ale uzinei, 
la o serată 
de o lume 

lubrică, un 
și celălalt

„pe 
sfert 
sfert 
nor 
cund
spatele vorbelor umflate și

demagogice. In această fau
nă, sancționată adesea mo
ralist, Vi gil Belcotă (că
ruia autorul, simțindu-1 
prea rigid și schematic, îi 
atribuie omenești păcate), 
face cuceriri amoroase, aju
tat fiind de prestanța sa, 
de o neobișnuită putere fas- 
cinatorie asupra temeilor. 
încurcăturile sentimentale 
nu-1 împiedică însă să dea 
în funcție utilajele imobili
zate etc. împotriva dina
micului inginer-șef se or
ganizează o adevărată ca
bală. Autorul rezolvă cu 
ușurință situația dramatică 
creată, printr-o ședință la 
care uneltitorii sînt demas- 
cați și înlăturați. Belcotă a- 
junge director, se căsăto
rește cu suava Ileana și 
s-ar părea că totul se va în
cheia cu clasicul happy-end, 
(spre care romanul se în
dreaptă cu linearitate din 
primele pagini), cînd ro
mancierul găsește o culmi
nație teatrală, punînd-o pe 
Ileana să se sinucidă Fina
lul acesta abrupt și fatal 
este menit probabil să po
tențeze drama eroului crea
tor care trebuie să plăteas
că cu propria-i fericire reu
șita ideilor sale.

Ceea ce IiDsește însă din 
acest roman atît. de ameste
cat este tocmai surprinde
rea mutațiilor pe planul 
conștiinței, însușirea ade-

vărurilor morale ale vre
mii noastre, procesul de
licat al închegării unui 
colectiv de muncă, inmă- 
nuncherea unor oameni di
feriți sufletește sub faldu
rile aceluiași ideal. Roma
nul nu ilustrează convingă
tor tocmai tema sa, victo
ria „socialului" asupra „an
tisocialului", calea de la 
confortul individului 
conștiința apartenenței la 
o colectivitate, 
buie să-i fie 
toate forțele și

la 
la

căreia tre- 
închinate 

năzuințele. 
,A sosit ora !...“ este o 

schematică demonstrație e- 
tică, in bună 
neviabilă artisticește 
cauza didacticismului 
excesiv. Procedeul 
ției exterioare, al ci_____
rii din afară a unut perso
naj, duce la schematism, la 
evitarea introspecției psi
hologice. Personajele. ..mai 
ales cele pozitive, n-au 
consistență, sint prea evi
dent manevrate de autor.

Nereușita artistică a ro
manului nu se datorează în
să numai ignorării de că
tre romancier a legilor o- 
biectivării Cartea abundă 
în pasaje aride, în teoreti
zări intelectualiste de un 
gust, dubios. Ajuns într-un 
impas. Belcotă cugetă ast
fel : „Trebuie să stabilească 
ascensiunea dreaptă pe he- 
licoidală a acestui nou punct

măsură 
din 

i său 
dedu-c- 

:ontură-

obligat de trecere, in raport 
de coordonatele celui prin 
care a ieșit, atunci, din so
cietate". Multe pagini conțin 
dezacorduri gramaticale, 
pleonasme etc. Romanul nu 
e ferit nici de zgura unor 
vulgarități inutile. De alt
fel, această manieră de 
exprimare prin intermediul 
unor formulări natura
liste, concesiile făcute e- 
chivocului și filozofării 
„spectaculoase", duc, în ul
timă instanță, la o certă 
diminuare a valorii gene
ralizării artistice, impie
tează autenticitatea vizi
unii asupra realității.

•Sînt în roman și file de 
fermecător lirism al matu
rității p.- care-l degajă Vir
gil Belcotă, îndrăgostit de I- 
leana, fata cu 20 de ani mai 
tînără Ar mai putea fi re
marcată abilitatea romanci
erului de a crea personaje 
episodice în realizarea că
rora maliția se împletește 
cu arta nuanțării și gradării 
efectelor. Cind nu cad în 
prozaic jurnalism, tehnica 
cinematografică a relatării, 
felul de a fraza scurt, ner
vos, zvîcnit. dăruiesc ro
manului unele valențe es
tetice.

,A sosit ora I...* nu este 
însă un roman pe măsura 
generoasei sale teme.

loan ADAM ]
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I CURIER
A 37-A ANIVERSARE A LUPTELOR CEFERIȘTILOR

Șl PETROLIȘTILOR DIN IANUARIE-FEBRUARIE1933

Noi reglementări privind 
stabilirea vechimii în funcție

V

NAȘTERII LUI V. I. LENIN

UDEÎEAN Adunarea festivă din Capitală a personalului didactic

Cinstire muncii

La uzinele „Electroputere" și 
„7 Noiembrie", combinatul chi
mic, întreprinderea centrale e- 
lectrice de termoficare, toate din 
Craiova, și în alte unități eco
nomice de pe cuprinsul județu
lui au loc, în aceste zile, festi
vități de înmînare a insignelor 
și diplomelor de fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1909. 
Un număr de 10 699 muncitori 
primesc steluța rubinie, iar 770 
echipe și brigăzi și 190 secții, 
sectoare, loturi și șantiere — di
plome.

Se dezvoltă
rețeaua

comercială

Noi unități comerciale 
cooperației de consum se 
struiesc în județ și, 
ales, în Delta Dunării.

ale 
con- 
mai 

. . La 
Chilia Veche, Dăeni, în loca
litatea „23 August" și în alte 
trei comune se ridică magazine 
universale. De' asemenea, la Sla
va Cercheză se construiește un 
magazin cu bufet, iar la Somo
va — un complex de prestări de 
servicii. Alte unități existente 
în diferite așezări ale deltei se 
modernizează, extinzîndu-se spa
țiile de depozitare a mărfurilor

In sala de festivități a Palatului 
Căilor Ferate Române a avut loc 
luni după-amiază o adunare consa
crată aniversării luptelor ceferiștilor 
și petroliștilor din ianuarie-februarle 
1933.

La adunare au luat parte membri 
ai conducerii Ministerului Transpor
turilor și Departamentului căilor fe
rate, reprezentanți ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., ai Uni
unii sindicatelor din transporturi și 
telecomunicații, participanți la lup
tele revoluționare de acum 37 de ani, 
activiști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, lucrători din 
unitățile căilor ferate și din alte in
stituții din Capitală.

Despre semnificația șl Importanța 
evenimentelor din ianuarie-februarie 
1933 a vorbit tovarășul Pavel Ștefan, 
ministrul transporturilor. Referin- 
du-se la luptele de clasă care au a- 
vut loc în acei ani furtunoși, vorbite, 
rul a subliniat că ele au înscris o 
pagină glorioasă în istoria mișcării 
noastre muncitorești, constituind un 
moment de o deosebită importanță în 
lupta clasei muncitoare din România 
pentru dobîndirea drepturilor sale e- 
conomice și politice.

Vorbitorul s-a referit apoi la con
tribuția adusă de lucrătorii de la 
C.F.R. la marile realizări obținute de 
poporul nostru muncitor în construc
ția societății socialiste. S-a relevat, 
între altele, că în prezent, în mai pu
țin de o lună, pe căile ferate se 
transportă un volum de mărfuri echi
valent cu cel din întreg anul 1938. 
De la începutul actualului cincinal, 
volumul mărfurilor transportate a 
crescut cu 22,7 la sută, iar traficul de 
călători cu 8,9 la sută. In centrul 
preocupării feroviarilor noștri, a 
subliniat ministrul transporturilor, 
stau îmbunătățirea activității în'toate 
sectoarele, modernizarea continuă a 
materialului rulant și a echipamen
tului tehnic, creșterea productivității 
muncii.

Aniversînd Ziua ceferiștilor, a spus

în Încheiere vorbitorul, lucrătorii din 
domeniul transportului feroviar asi
gură conducerea partidului șl statu
lui, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că, prin modul exemplar 
în care își vor îndeplini sarcinile ce 
le revin, sînt hotăriți să dea o nouă 
strălucire tradițiilor de muncă ale 
ceferiștilor.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

★
Cu prilejul aniversării glorioaselor 

lupte ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933, la Brașov, Cluj, 
Craiova, Deva, Galați, Iași, Suceava, 
Timișoara au avut loc adunări festi
ve, simpozioane și alte manifestări de
dicate acestui eveniment, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai organi
zațiilor obștești, numeroși ceferiști șl 
alți oameni ai muncii. Luînd cuvin, 
tul în cadrul adunărilor, secretari ai 
comitetelor județene de partid, ai 
consiliilor județene ale sindicatelor, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră au subliniat 
importanța istorică a acestui eveni
ment, precum și succesele obținute 
de harnicii lucrători feroviari în 
munca de construire a societății so
cialiste. Manifestările s-au încheiat 
cu programe cultural-artistice pre
zentate de formații de amatori.

*
Luni dimineața, la împlinirea a 37 

de ani de la eroicele lupte din fe
bruarie 1933, în semn de omagiu adus 
memoriei eroilor ceferiști căzuți în 
marile bătălii de clasă ale proletaria
tului nostru, delegații din partea 
Uniunii sindicatelor din transporturi 
și telecomunicații, Ministerului Trans
porturilor, Regionalei C.F.R. Bucu
rești, uzinelor „Grivița Roșie" au 
depus coroane de flori la plăcile me
moriale de Ia uzinele „Grivița Roșie" 
și din fața Palatului C.F.R.

/ (Agerpres)

Ministerul învățămîntului a emis 
noi reglementări privind stabilirea 
vechimii în funcție a personalului di
dactic din invățămîntul de toate gra
dele. Potrivit acestora, se consideră 
vechime în invățămîntul preșcolar, 
obligatoriu de cultură generală, li
ceal, profesional și tehnic timpul In 
care o persoană a fost încadrată In
tr-o funcție didactică de predare sau 
de conducere la o instituție de învă- 
țămînt de stat, tn învățămîntul de 
partid, sindical și U.T.C., în instituții 
de educație, la cursurile de calificare 
și de perfecționare organizate în cen
tre permanente, precum și tn fostul 
învățămînt particular sau confesional, 
care au funcționat pînă în anul 1948. 
Se consideră, de asemenea, vechime 
în învățămînt timpul lucrat, într-o 
funcție didactică ajutătoare, la in
spectoratele școlare, în cadrul com
partimentelor de Învățămînt ale mi
nisterelor și celorlalte organe cen
trale ce au în subordine școli, în apa
ratul de partid, al sindicatelor din în

vățămînt, al Uniunii Tineretului Co
munist și al Organizației pionierilor, 
la Casa corpului didactic, la Editura 
didactică și pedagogică, în presa pe
dagogică, dar numai pentru per
soanele care au ocupat anterior 
o funcție didactică — pe post 
de titular — avînd studiile de specia
litate cerute de Statutul personalului 
didactic.

La stabilirea vechimii tn Invățămîn- 
tul superior se au în vedere timpul 
servit în funcții didactice existente 
tn această categorie de învățămînt și 
ce] din munca desfășurată în for
mele de învățămînt din cadrul or
ganizațiilor de partid sau organiza
țiilor de masă, tn funcții didactice 
din învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic, in institute de 
cercetări, în întreprinderi și instituții, 
dacă este vorba de activitate legată 
direct de specialitatea predată.

Noile reglementări se aplică înce- 
ptnd cu data de 1 ianuarie 1970.

(Agerpres)

In cadrul manifestărilor dedicate 
împlinirii a 100 de ani de la naște
rea lui Vladimir Illci Lenin, la Ca
sa de cultură a sindicatelor din Su
ceava a avut loc luni o seară oma
gială. Au luat parte activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, 
studenți, numeroși oameni ai muncii.

Cu acest prilej, profesorul Ioan 
Siminiceanu, președintele comite
tului județean pentru cultură și ar
tă., a prezentat expunerea „Lenin șl 
științele contemporane". Asistența a 
vizionat apoi filmul artistic „Lenin 
în Polonia".

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

Vizita ambasadorului R. S. Shriver
Pentru

cercetători
și proiectanți

Potrivit planului de dezvolta
re a Uzinei de mecanică fină din 
Sinaia, recent s-a dat în folo
sință încă unul dintre obiectivele 
prevăzute : pavilionul tehnic. 
Aici și-au instalat planșetele și 
mașinile de calcul- specialiștii 
care lucrează în -serviciile _• de 
cercetare și proiectare. în acest 
fel, cadrelor tehnice ale uzinei 
li s-au creat condiții optime pen
tru a-și desfășura cu randament 
maxim activitatea de concepție.

între 13 și 16 februarie a».c. amba
sadorul Statelor Unite ale Americii 
în Franța, Robert Sargent Shriver, 
împreună cu familia, a făcut o vizită 
neoficială în România.

Ambasadorul R. S. Shriver a fost

primit de oătre ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

Luni la amiază, Corneliu Mănescu, 
împreună cu soția, a oferit un dejun 
în onoarea ambasadorului R. S. 
Shriver și a soției sale. (Agerpres)

I Un ceas
de-acum

1800 de ani

Pe clisura Dunării, la ieșirea 
din Cazanele Mari, spre Plavi- 
șevița, se află săpat în stînca de 
calcar de pe malul românesc un 
cadran solar cu cifre romane, de 
la 1 la 12. în centrul cadranu
lui este sculptată o floare sti
lizată, cu un orificiu în care 
este fixat un băț. Razele solare, 
căzînd perpendicular pe cadran, 
întîlnesc bățul, a cărui umbră 
indică cu precizie ora. Specia
liștii susțin că acesta este un 
cadran solar de pe timpul ro
manilor. Cu alte cuvinte, un 
ceas ce funcționează de mai bine 
de 1800 de ani și la care doar 
minutarul a mai fost înlocuit, 
din .cînd în cînd, adică bățul 
din centru] cadranului.

VRAN

Musca scorpion
Carol Nagler, directorul Mu

zeului de științele naturii din 
Focșani, a descoperit două noi 
specii de insecte neconsemnate 
în literatura de specialitate. Ele 
sînt) Panorpa Susteri (găsită în 
rezervația de la Domugled— 
Herculane) și Panorpa pseudoal- 
bina (descoperită la Zboina 
Neagră și Butucoasa, în Vran- 
cea). Aceste două noi specii de 
insecte poartă denumirea popu
lară de musca scorpion.

Sistematizări
rurale

Plnă In prezent, 23 de comune 
din Dobrogea dispun de schițele 
de sistematizare, pentru care 
s-au efectuat și ridicările topo- 
metrice Au fost întocmite stu
diile de detaliu ale centrelor ci
vice în localitățile Cobadin și 
Cogealac. Ca atare, în comunele 
Dobrogei se va trece în curînd 
la realizarea construcțiilor pre
conizate : sedii politico-adminis
trative, blocuri de locuințe, com
plexe comerciale, băi populare, 
poștă, cinematografe, mici cen
trale termice, rețea de apă po
tabilă și canalizare, diverse a- 
tnenajări de tip urban.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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DEZBATERL
scris- ' »b ••«•. «r ;

Luni seara a început la Acade
mia de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" din Capitală un ciclu 
de dezbateri științifice pe tema 
„Relațiile economice externe ale 
României și sporirea eficienței lor", 
organizat de Facultatea de economie 
a Academiei de științe so&al-politice 
„Ștefan Gheorghiu",■ Institutul pen
tru studierea conjuncturii economi
ce internaționale al Ministerului Co
merțului Exterior și Facultatea de 
comerț a Academiei de științe eco
nomice.

La dezbateri participă cadre din 
conducerea unor ministere, institu-

■ ■ ■ a b ■ ■

ȘTIINȚIFICE
ții centrale și unități economi
ce. cercetători științifici, cadre di
dactice din invățămîntul superior, 
activiști de partid, specialiști din 
întreprinderi, doctoranzi. redaotori 
din presa economică.

Discuțiile sînt axate pe probleme 
teoretice și metodologice ale planifi
cării și studierii relațiilor economice 
internaționale contemporane, rela
țiile economice externe ale Româ
niei, eficiența lor și căile sporirii ei.

Dezbaterile în cadrul acestui ciclu 
vor avea loc periodic.

(Agerpres)

Ediția 1970 a concursului pentru numirea
• și transferarea cadrelor didactice

Luni au început înscrierile pentru 
ediția 1970 a concursului instituit de 
Ministerul învățămîntului pentru nu
mirea și transferarea educatoarelor, 
învățătorilor și profesorilor de la șco
lile generale, casele de copii, liceele 
de cultură generală, școlile profesio
nale și liceele de specialitate. La ac
tuala ediție vor intra în concurs ca
dre • didactice din București, Pitești, 
Arad. Bacău, Oradea, Botoșani, Foc
șani, Rm. Vîlcea, Brașov, Făgăraș, 
Adjud, Brăila, Buzău, Bîrlad, Vaslui, 
Cluj, Turda, Tulcea, Constanța, Dej, 
Timișoara, Lugoj, Miercurea Ciuc, 
Craiova. Rădăuți, Suceava, Galați, Tg.

Jiu, Sibiu, Mediaș, Odorheiul Se
cuiesc, Cîmpulung Moldovenesc, Călă
rași, Slobozia, Satu-Mare, Iași, Paș
cani, Bușteni, Azuga. Breaza, Giur
giu, Buftea, Baia Mare, Simeria, Mi- 
zil, Cîmpina, Sighetul Marmației, Tr. 
Severin, Tg. Mureș, Sighișoara, Tîr- 
năveni, Reghin, Piatra Neamț, Ro
man, Ploiești, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Cîmpulung Muscel.

înscrierile se încheie la 28 februa
rie, iar concursul va începe — cu 
proba scrisă — la 8 martie, tn cen
trele stabilite de organele școlare ju
dețene și ale municipiului București 

(Agerpres)

Noutăți de ultimă oră despre apro
piatul concurs internațional „Cerbul 
de Aur" : și-a anunțat participarea și 
Televiziunea din Turcia, care va tri
mite la prestigioasa confruntare doi 
tineri interpreți. Astfel, numărul con- 
curenților a ajuns la 30, din 26 de 
țări europene. De asemenea, celor 
zece vedete cate vor susține recita
luri la festival li s-au adăugat com- 
ponenții originalului duo cubanez 
Mirta y Râul. *

Benny Goodman, clarinetistul și 
dirijorul de jaz, celebru în lumea 
întreagă, a fost aplaudat luni în 
sala Palatului Republicii Socialiste 
România, cu prilejul celor două con
certe pe care le-a prezentat. împreu
nă cu orchestra sa, formată din 17 
instrumentiști, dintre care unii au 
deținut și partituri solistice, Benny 
Goodman a oferit celor șase mii de 
iubitori ai genului, aflați la concer
te, un program cuprinzînd cele mai 
mari succese ale sale. O surpriză 
deosebit de plăcută a fost pentru 
ascultători prezentarea melodiei 
„Cînd zîmbești, cîntă și îngerii", 
aranjament „swing" pe o cunoscută 
temă populară românească — „Sîrba

pompierilor". Piesele înscrise în 
program,, foarte multe devenite șla
găre, au pus în evidență căldura șl 
strălucirea cîntului, pasiunea inter
pretării și alte calități muzicale 
proprii clarinetistului american. îm
preună cu orchestra a cîntat și so
lista vocală, interpretă de muzică de 
jaz, Barbara Florence Whittle.

w
Luni seara a avut loc la cinema

tograful „Republica" din Capitală un 
spectacol de gală cu filmul româneso 
„O nuntă cum n-a mai fost", produc
ție în culori a studiourilor „Bucu
rești" și „Alexandru Sahia". Filmul, 
realizat în regia lui Mlrel Ilieșu, Eu
gen Popiță și Eugenia Gutu, oferă un 
panoramic al cîntecelor și dansurilor 
populare, surprinse pe peliculă în zi
lele primului Festival și concurs in
ternațional de folclor desfășurat fi
nul trecut în Capitala țării noastre. 
Comentariul aparține scriitorului 
Paul Anghel. înainte de spectacol, 
regizorul Virgil Calotescu a prezen
tat asistenței noua producție cinema
tografică, precum și pe realizatorii 
filmului.

(Agerpres)

Cronica zilei
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

DE SPECIALIȘTI 
ÎN DANEMARCA

O delegație de specialiști, condusă 
de președintele Comitetului de stat 
pentru economia și administrația 
locală, Petre Blajovici, . a ..plecat 
luni ■. dimineața.... în... .-Danemarca,
unde,->>ila invitația ministrului con-, 
strucțiilor de locuințe. Aage Has- 
trup, va face o vizită de do
cumentare. La plecare, pe aeroportu’ 
Băneasa, delegația a fost salutată de 
membri ai conducerii comitetului, 
precum și de ambasadorul Danemar
cei la București, Torben Busck- 
Nielsen.

In aceeași zi, delegația română a 
sosit la Copenhaga, fiind întîmpinat’i 
la aeroport de Aage Hastrup, minis
trul construcțiilor de locuințe al Da
nemarcei. In cursul zilei de luni au 
avut loc convorbiri la Ministerul 
Construcțiilor de Locuințe. A fost 
prezent G. Ploeșteanu, ambasadorul 
României la Copenhaga.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
UNIFICĂRII FORȚELOR ” AR
MATE POPULARE DE ELIBE
RARE DIN VIETNAMUL DE 

SUD
însărcinatul cu ^faceri ad-interim 

al Republicii Vietnamului de sud la 
București, Tran-Kien, a organizat 

'luni seara, la Clubul corpului diplo
matic, o gală de filme, cu prilejul 
aniversării a 9 ani de la unificarea 
Forțelor armate populare de elibe
rare din Vietnamul de sud. Au par 
ticipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, genera) 
colonel Mihai Burcă adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte aJ 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Comite
tului național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, funcționari su
periori dih M.A.E., generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre ar
mate, ziariști. Erau de față atașați 
militari, precum și membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

ROMÂNIA
Peste hotare, frumusețile și boga

tul patrimoniu turistic al țării noas
tre atrag un viu interes. Anul aces
ta, în Anglia, Brazilia, Danemarca, 
Franța R,F. a Germaniei, Italia, 
Olanda, Suedia, S.U A . se editează 
15 ghidări complete despre Româ
nia cu un tiraj total de peste cinci 
milioane exemplare De asemenea; 
România turistică va mai fi prezen-/ 
tată prin circa 60 capitole speciale

TURISTICĂ
In numeroase ghiduri turistice inter
naționale

La rîndul lui, Oficiul Național de 
Turism va participa la diferite ex
poziții turistice internaționale din di
verse țări, organizînd, de asemenea, 
în străinătate 31 de expoziții cu teme 
turistice și 46 standuri în cadrul unor 
tîrguri internaționale.

(Agerpres)

excepțional
Concurs *

vremea
PRONOEXPRES

La 22 februarie a.c. va avea 
loc în Capitală primul concurs 
excepțional PRONOEXPRES din 
acest an. Marile lui premii 
constau în autoturisme „Dacia 
1300", „Dacia 1100", „Mosk- 
vlc! 408" cu 4 faruri și radio, 
„Skoda 1 000 M.B." — în număr 
nelimitat, 100 excursii la Mos- 
cova-Leningrad de circa 5 
zile, precum și premii în nu
merar- Premiile vor fi atribui- ( 
te pe șase categorii. Biletele . 
de participare s-au pus în 1 
vînzare la agențiile Loto-Pro- 
nosport.

SPORT
„MONDIALELE" DE HOCHEI

Grupa C devine 

tot mai pasionantă
GALAȚI (prin tele

fon). — Ieri, ziua a 4-a 
a grupei C din cadru] 
acestui campionat mon
dial ce devine tot mai 
pasionant. Dimineața, 
un meci între „outsi- 
deri" (Olanda—Belgia), 
după-amiază, o partidă 
de interes crescut (Fran
ța — Italia) și, în fine, 
seara, primul derbi t 
Austria-Ungaria.

Olanda-Belgia 7—1 
(1—1, 4—0, 2—0). Olan
dezii au invins cu ace
lași scor cu care pier
duseră meciul cu Unga
ria din prima zi. Deși 
superiori din toate 
punctele de vedere, ei 
nu s-au putut impune 
net decît în repriza se
cundă și în mai mică 
măsură în ultima. Si
mons, adjunct al căpi
tanului de echipă, a 
„semnat" 3 din golurile 
olandezilor, anunțîn- 
du-se de altfel preten
dent la un loc fruntaș 
în clasamentul realiza
torilor. Echipa Belgiei, 
cea mai tînără forma
ție din competiție, are 
poate o singură satis
facție : prin golul mar
cat de Vinken, in mi
nutul 6. a deschis sco
rul și a condus timo de 
10 minute

Italia — Franța 4—1 
(0—l, 2—0, 2—0). Un
joc frumos, tempera
mental, precum ho- 
cheiștii respectivi Blan
chard deschide seria 
folurilor în minutul 14. 

‘râncezii meritau acest

gol întrucît și pînă a- 
tunci avuseseră o serie 
de ocazii, urmare ă su
periorității lor pe te
ren. In genera] însă, în 
această primă repriză 
s-au tras puține șuturi 
la poartă, ambele for
mații preferind driblin
gul pînă în imediata a- 
propiere a porților. 
După pauză au domi
nat italienii. Chiar iu 
minutele de început ale 
reprizei, ei au egalat 
(De Toni, min. 22) și 
apoi au luat conducerea 
(Benvenuti, min. 25) 
Valoarea tehnică a jo
cului este, în această 
perioadă, deosebită, fa
zele capătă un plus de 
spectaculozitate. Se a- 
plaudă în repetate rîn- 
duri. în ultima repri
ză, echilibru perfect 
pînă Ia schimbarea por
ților Francezii dau 
semne de oboseală. 
Condiția fizică îi pără
sește către final, pre
cum se întîmplase de 
fapt în ambele lor me
ciuri precedente. Ra- 
banser (min. 52) și Con
stantini (min 59) în
scriu două goluri. Italia 
cîștigă cu 4—1 A treia 
sa victorie din tot atî- 
tea meciuri. (Golave
raj : 15—4).

Austria — Ungaria 
3—2 (3—1, 6—0, 0—1)
Partida a fost așteptată 
cu mare interes, avan
cronicile considerînd-o 
unul dintre „vîrfurile" 
grupei C. Formația aus
triacă a jucat foar
te bine cu Italia, dar

se credea că în par
tida cu Ungaria își 
va spune cuvîntul fap
tul că programul aus
triecilor a fost mai 
încărcat (Ungaria nu 
mai jucase de vineri). 
Pe gheață, această pre
supusă oboseală a e- 
chipei Austriei nu s-a 
simțit, meciul desfășu- 
rîndu-se într-un ritm 
extraordinar încă din 
primele secunde. Aus
triecii •au deschis scorul 
după 20 de secunde. Ei 
ah mai înscris două go
luri în finalul reprizei, 
dar au și primit unul.

După pauză, Ungaria 
echilibrează situația, 
dar nu reușește să 
înscrie, deși la un 
moment dat . se afla 
în superioritate numeri
că (adversarii rămăse
seră în trei jucători de 
cîmp) Scor alb, repriza 
a doua. Echipa maghia
ră are o revenire puter
nică în ultima repriză, 
dar nu poate înscrie de
cît un singur punct. 
Astfel, echipa Austriei 
cîștigă una din cele 
mai importante partide, 
fiind, alături de echipa 
Italiei, neînvinsă pînă 
acum

Azi, zi liberă Mîine, 
alte 3 meciuri. Aus
tria - Belgia, ora 11. 
Olanda - Danemarca 
ora 17. llngaria - Ita
lia. ora 20 Ultimul, e- 
vident. este derbiul zi
lei I

Ion DUMITRIU

O înfrângere surprinzătoare 

a fotbaliștilor noștri în Brazilia
RIO DE JANEIRO, 16 (prin telex). 

Aproape 75 080 de spectatori au ur
mărit meciul dintre selecționata 
României și echipa Flamengo, desfă
șurat pe stadionul „Maracana", in 
cadrul „Cupei de vară", competiție 
la care mai participă Vasco da Gama 
și Independiente Buenos Aires. Fot
baliștii brazilieni au dominat jocul 
de la un cap la altul, obținînd o vic
torie categorică cu scorul de 4—1 
(2—l)v Cele cinci goluri ale partidei 
au fost înscrise de Domide (min. 17), 
Arilson (min. 29, din lovitură liberă 
de la 22 m și min 71), Doval (min. 
39) și Dionisio (min. 48).

Față de întîlnirea anterioară, des
fășurată la Lima. în compania repre
zentativei Perului, echipa noastră a 
prestat un joc de nerecunoscut și, pu
tem spune, forma deosebită a Iui 
Ghiță a salvat-o de la o înfrîngere și 
mai neplăcută. Singura noastră ac
țiune ma> consistentă a fost cea din 
min. 17, în care. în urma unui contra
atac lansat pe dreapta. Dembrovschi 
a centrat spre Dobrin, Acesta a lăsat 
mingea să ajungă la Domide. aflat 
într-o poziție mai favorabilă, care a 
șutat în poarta lui Sidnei. Schimbă
rile efectuate în repriza a II-a au avut 
darul să învioreze oarecum jocul fot
baliștilor români, dar Lucescu și Do
mide au ratat (min. 75). Ultimele 20 
de minute, echina noastră a jucat în 
zece oameni ! arbitrul Airton Vieira 
de Moraes l-a eliminat pe Dinu de pe 
teren. Dinu a răspuns unui gest'ne

sportiv al unui adversar. In min. 85, 
am cheltuit ultimul „cartuș", ratîndo 
lovitură liberă de la 22 m.

Fără îndoială, aceasta a fost cea 
mai slabă Dartidă a selecționatei 
României, dintre toate cele jucate pînă 
acum în America de Sud ; slabă pe 
toată linia. La întrebarea : cum ex
plică scăderea vizibilă de randament 
și implicit înfrîngerea categorică 7, 
antrenorul Angelo Niculescu, cu vă
dită neplăcere de a se referi la cele 
petrecute, mi-a răspuns laconic : „Nu 
explic nimic. Sintem în pregătire". Se 
degajă, totuși, din răspuns o explica
ție : aceea că antrenorul Angelo Nicu
lescu nu dorește, în acest turneu de 
pregătire, neapărat scoruri favora
bile. El urmărește, in primul rînd, 
scopul major : acela de a selecționa, 
prin rularea tuturor jucătorilor. ..un- 
sprezecele" ideal, care să poată în
frunta onorabil rigorile „Cupei mon. 
diale". Așa s-ar explica neașteptata 
formație aliniată contra echipei Fla
mengo și multele schimbări din re
priza a II-a. Acceptind aceste rațiuni, 
trebuie să spunem însă că partida 
cu Flamengo a oferit numai posi
bilitatea de a verifica „cît de slab" 
s-au prezentat selecționabilii poten
țiali. din rîndul cărora practic nu se 
pot consemna evidențieri pozitive in 
nici una din liniile echipei. A fost o 
eclipsă totală, care sperăm cu toții 
să se dovedească pur accidentală. 
Totodată ar trebui spus că insucce
sul nu se datorește numai scăderilor

echipei noastre, ci și valorii adver. 
sacului, care a dat dovadă de un elan 
deosebit în afara recunoscutelor sale 
calități tehnice. Nu este pentru pri
ma oară cind Flamengo învinge, la 
Rio, selecționate străine reprezenta
tive, inclusiv unele cu experiență 
mai mare. Numeroasa și deliranta sa 
galerie de suporteri s-a manifestat și 
acum din plin : cu steaguri, tobe, 
scandări de încurajare puternice, in- 
terminabile, care au purtat jucătorii 
spre o comportare dincolo de orice 
așteptări. Rezultatul de duminică 
seara a fost viu comentat de presa 
braziliană. Unii dintre cronicarii jo
cului au fost de părere că potenția
lul echipei noastre nu poate fi apre- 
ciat după această comportare. Cea 
mai originală dintre opiniile expri
mate este aceea că „românii au jucat 
slab intenționat pentru a-și înșela 
•viitorii adversari din grupa de la 
Guadalajara și pentru a-i surprinde 
apoi, cînd jocul va fi de-a adevărate- 
leă". De la Flamengo s-au remarcat 
cu deosebire Arilson și Doval.

Miercuri, la ora 22 (ora Rio) fotba
liștii români vor întâlni echipa Vasco 
da Gama, pe același stadion.

România a jucat în următoarea for- 
mație : GHITA-LUPESCU. HALMA- 
GEANU, DAN. DELEANU-GHER- 
GHELI, NUNWEILLER (DINU). 
DEMBROVSCHI (DUMITRU). DO
BRIN (LUCESCU). NEAGU. DO
MIDE.

Vasile OROS

A

IN
LA SALISBURY (Maryland) au în

ceput CAMPIONATELE DE, TENIS 
PE TEREN ACOPERIT ALE S.U.A., 
ia care participă ca invitați și unii 
dintre cei mai buni jucători euro
peni ION TIRIAC (ROMANIA) l-a 
eliminat cu 14—12, 6—2 pe francezul 
BERNARD PAUL. Acest meci s-a 
disputat în turul secund deoarece cei 
doi tenismani an fost programați să 
joace direct în această fază.

PROBA DE COMBINATA NOR

CÎTEVA RÎNDURI
SELECȚIONATA de fotbal a 

BULGARIEI a susținut la Ciudad 
de Mexico un meci amical în com
pania echipei țării-gazdă Jocul, care

DICA (sărituri de la trambulină plus 
fond 15 km) din cadrul CAMPIONA
TELOR MONDIALE DE SCIII — 
PROBE NORDICE, de la Strbske 
Piesa, a fost ciștigată de sportivul 

■cehoslovac Ladislav Rygl, care a to
talizat 410.50 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat schiorii sovietici 
Nikolai Nogovicin — .407.36 puncte. 
Viaceslav Driaghin — 407.02 puncte 
și finlandezul Rauno Miettinen — 
402,40 puncte.

a fost urmărit de peste 55 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitat“ i 1 — 1 (1—0) Fotba
liștii mexicani au deschis scorul în 
minutul 7 prin Diaz. Oaspeții au 
egalat cu 8 minute înaintea fluieru
lui final prin Marakinov.

Ieri în țară : vremea a conti
nuat să se răcească. Cerul a fost 
acoperit. Au căzut . precipitații 
sub formă de ninsoare în Banat, 
podișul Transilvaniei, Moldova, 
zona de munte și' vestul Olteniei 
și mai ales sub formă de ploaie 
in Muntenia și Dobrogea. vîntul 
a suflat potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între mi
nus 7 grade la Huedin și 10 gra
de la Constanța și. Mihail Kogăl- 
niceanu. In București : vremea 
s-a răcit. Cerul a fost acoperit 
A plouat intermitent. Vîntul a 
suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 9 grade.

Timpul probabil pentru zile
le de 18, 19 și 20 februarie. In 
țară : vreme rece la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între mi
nus 9 și plus 1 grad, local mai 
coborîte la început în nordul 
țării, iar maximele între minus 
2 și plus 3 grade. In București ; 
vreme în general umedă, mai 
ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie. Vîntul va su
fla potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura în 
creștere în a doua parte a in
tervalului.

CONGRESUL 
RADICALILOR

FRANCEZI
(Urmare din pag. I)

periodic între stingă și dreapta, sl- 
tuîndu-se cu timpul tot mai spre cen
tru dreapta. Maeștri în arta compro
misului, politicienii radicali au știut 
foarte bine să se integreze regimu
rilor pe care le-au combătut. Sub 
cea de-a V-a republică, declinul ra
dicalilor s-a accentuat. Sistemul elec
toral majoritar actual i-a silit să se 
orienteze spre o politică de alianțe 
cu restul stîngii. După eșecul Federa
ției șțîngii, în care s-au integrat, ra
dicalii au ajuns în pragul agoniei po
litice.. Intr-un asemenea moment, o- 
perația de reanimare, de moderni
zare, întreprinsă de Schreiber s-a 
bucurat de un oarecare ecou în rîn- 
dul simpatizanților partidului

Manifestul adoptat la congres ss 
adresează unei clientele noi, care de
pășește zona tradițională a partidu
lui • cadre superioare, tehnocrați de 
stingă, patroni liberali și chiar unele 
cadre sindicale Schreiber vrea să se 
situeze la stînga „noii societăți" pre
conizată de primul ministru, gînain- 
du-se. în perspectiva unei crize a ac
tualei formațiuni guvernamentale, la 
posibilitatea de a oferi o alternativă.

Manifestul nu pomenește despr" 
tactica viitoare a radicalilor. în spe
cial despre eventualitatea unei alian
țe -u restul stîngii

Apropiatele alegeri cantonale vor 
furniza un prim test atît asupra a- 
cestei. tactici, cît și asupra semnifi
cației operației lor de „renovare". ,



SITUAȚIA POLITICĂ

DIN ITALIA

Un interviu acordat de Luigi Longo 
ziarului „l'Unitâ"

ROMA 16. — Corespondentul Ager- 
pres N. Puicea transmite : Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Italian, Luigi Longo, a acordat țin in
terviu ziarului „l’Unitâ". în care a 
abordat diferite aspecte ale actualei 
situații politice din Italia. Apreciind 
că insistențele privind reconstituirea 
unui guvern cvadripartit nu pot avea 
ca rezultat frînarea puternicei miș
cări de reînnoire și progres, mani
festată cu prilejul ultimelor acțiuni 
ale maselor de oameni ai muncii, 
Longo menționează că „centrui- 
stînga a demonstrat Întotdeauna, pe 
de o parte, că nu poate, iar pe de 
altă parte, că nici nu dorește sâ re
zolve marile probleme ale țării". Re- 
ferindu-se apoi la ipoteza anticipării 
alegerilor parlamentare, secretarul 
general al P.C.I. și-a exprimat con
vingerea că, în urma unor asemenea 
alegeri, „Partidul Comunist Italian 
va ieși din nou mai puternic, ca și 
cu prilejul tuturor consultărilor elec
torale precedente". După părerea sa, 
însă, cererea de a se organiza ale
geri anticipate nu este decît un ex
pedient al unora dintre forțele poli
tice pentru a anula activitatea legis
lativă desfășurată pînă acum.

în legătură cu obiectivele pe care 
și le propune în momentul de față 
P.C.I., în vederea unei politici de re
înnoire și progres, Longo a relevat 
că „problemele care frămîntă țara 
sînt probleme de fond, care cer re
forme radicale". încercărilor de re
constituire a unui guvern cvadripar
tit — a spus Longo — P.C.I. le răs-

★

ROMA 16 (Agerpres). — Eforturi
le ce se depun pentru refacerea 
coaliției de centru-stînga din Itaiiâ 
continuă să stea în centrul atenției 
observatorilor politici. Se remarcă, 
printre altele, că, deși negocierile 
propriu-zise între delegațiile demo- 
crat-creștinilor, socialiștilor, socialiș
tilor unitari și republicanilor urmea
ză să înceapă abia miercuri, pre
mierul desemnat, Mariano Rumor, 
s-a grăbit să aibă contacte prelimi
nare, separate, cu secretarii fiecă
reia dintre cele patru grupări poli
tice. Aceste contacte au avut menirea 
— notează France Presse — să-1 edi
fice pe Mariano Rumor dacă nu asu
pra intențiilor, cel puțin asupra stă
rii de spirit a interlocutorilor săi. 
Schimburile de vederi ce au avut 
loc n-au adus însă nic! ov modifica
re de fond în pozițiile deja cunos
cute ale celor patru parteneri. Di
vergențele de vederi se mențin, deși 
de o parte sau de alta se vorbește 
despre o oarecare atenuare a exi
gențelor. Aceste divergențe, încă 
profunde, se referă în special la ra
porturile membrilor viitoarei coaliții 
guvernamentale cu Partidul Comu
nist Italian și la problema amnistiei 
victimelor represiunilor judiciare.

în ce priyește primul aspect, Par
tidul socialist unitar continuă să se 
mențină pe poziția excluderii 
a priori a oricărei posibilități de co
laborare cu P.C.I. Mai mult, socfa- 
liștii-unitari consideră că acțiunile 
Partidului socialist — care pe plan 
regional a acceptat deja să colabo
reze cu P.C.I. — ar constitui un 
pericol pentru viitoarea coaliție.

Pasquale Bandiera, membru al Di
recției Partidului republican, s-a 
arătat optimist, declarînd că „în 
oursul ultimelor 24 de ore perspecti
vele de soluționare a crizei s-au

După cum s-a mal anunțat, la invitația Ministerului Comerțului Exte
rior, ne-a vizitat țara o delegație economică din Republica Venezuela, con
dusă de MANUEL DUPLAT PULIDO, guvernatorul teritoriului federal Delta 
Amacuro, iar la invitația Ministerului Comerțului Exterior și a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini — o delegație economică din Salvador, 
condusă de ambasadorul CARLOS CORDERO d’AURUISSON. înainte de a 
părăsi România, cei doi conducători ai delegațiilor au avut amabilitatea de 
a ne răspunde la cîteva întrebări.

Ne-am adresat întîl domnului Ma
nuel Duplat Pulido, rugindu-l să ne 
vorbească despre scopul vizitei in 
țara noastră a delegației economice 
venezuelene.

Actualul guvern al Venezuelei — 
condus de dr. Rafael Caldera — a 
spus domnia-sa — depune în prezent 
susținute eforturi pentru transpune
rea în viață a unui amplu program 
de dezvoltare economică a țării, atît 
în domeniul industriei cît și în cel 
al agriculturii. Aceasta atrage după 
sine necesitatea de a căuta noi piețe 
de desfacere pentru exporturile noas
tre, de a intensifica colaborarea cu 
alte state.

Vizita noastră a avut scopuri foarte 
precise : studierea posibilităților de 
a efectua schimburi comerciale, mai 
exact de a constata ce produce fie
care din cele două țări ale noastre și 
în ce măsură economiile lor se com
pletează. Dorim să stabilim relații 
comerciale care să fie reciproc avan
tajoase. Delegația noastră are o mi
siune de explorare, pe care o con
siderăm însă foarte utilă pentru dez
voltarea viitoare a relațiilor dintre 
România și Venezuela.

L-am rugat pe interlocutorul- nos
tru să se refere in continuare la ci- 
teva din rezultatele concret» ale vi
zitei.

In urma discuțiilor pe care le-am 
avut — a spus dl. Manuel Duplat 
Pulido — considerăm că vom putea 
încheia In curînd unele contracte 
cu întreprinderea „Autotractor", nu 
numai pentru achiziționarea de 
tractoare românești, ci și pen
tru construirea în viitor de către 
țara dumneavoastră a unor com
plexe industriale în Venezuela. Re
pet, interesul nostru rezidă în pri
mul rînd în a face primii pași con- 
creți pe calea relațiilor comerciale 
între România și țara mea ; or, în 
urma convorbirilor pe care le-am a- 
vut la București am putut constata 
că există un interes reciproc pentru 
dezvoltarea colaborării româno-ve- 
nezuelene.

Vorbindu-ne, la rîndul său, despre 

punde propunînd un guvern orientat 
spre stînga, care să se confirme ca 
atare nu numai prin direcțiile pro
gramului său, ci și prin abandonarea 
întregii politici din trecut. El a ară
tat că nu poate exista o deplasare 
reală a liniei politice spre stînga 
dacă nu se adoptă măsuri economice 
concrete și imediate, pentru a bloca 
sporirea vertiginoasă a prețurilor, 
procesul de inflație și fuga capitalu
rilor în străinătate, dacă nu se ma
nifestă orientarea spre utilizarea de
plină a forței de muncă, dînd noi di* 
recții investițiilor publice — îndeo
sebi spre cheltuielile de ordin social
— dacă nu se acționează în vederea 
renașterii sudului țării, (rămas în 
urmă față de nordui industrializat) 
și a agriculturii. Un astfel de guvern 
trebuie să fie receptiv față de cerin
țele maselor muncitoare, să renunțe 
la folosirea poliției în scopul repri
mării acțiunilor muncitorești și ma
nifestațiilor democratice, să proce
deze la abolirea normelor învechite 
din Codul penal, anulînd condamnă
rile împotriva celor care au partici
pat la grevele din toamnă. Un gu
vern care dorește să realizeze o de
plasare efectivă spre stînga trebuie 
să adopte inițiative concrete pentru 
a elibera Italia de condiționările 
atlantice, să ducă o politică externă 
autonomă și să acționeze în așa fel 
încît țara să poată desfășura un rol 
activ și independent, pentru depăși
rea blocurilor opuse și pentru pace
— a spus în încheiere Luigi Longo.

★

ameliorat în mod net" : Mario Ta- 
nassi, președintele P.S.U., a recunos
cut că Mariano Rumor „trebuie să 
rezolve una dintre crizele cele mai 
serioase pe care Italia le-a cunoscut 
de la proclamarea republicii". La 
rîndul său, Elvio Salvatore, repre- 
zentînd aripa de stînga a P.S.I., a 
reafirmat poziția acesteia potrivit 
căreia, de climatul „de gravă incer
titudine politică", existent în prezent 
în Italia, se fac vinovate forțele de 
dreapta din P.D.C., precum și Par
tidul socialist unitar.

Piața comună se pregătește pentru primirea Angliei, încearcă sâ sugereze 
prin desenul de mai sus caricaturistul ziarului „Die Welt". Obstacolele nu 
au dispărut însă cu totul, așa după cum pare a indica taurul — simbol al 
„micii Europe" — care își agită nervos coada. Surprizele de ultim moment 

nu sînt excluse.

scopul vizitei in țara noastră a de
legației economice din Salvador, dl. 
Carlos Cordero d’Aubuisson ne-a 
declarat, printre altele :

Vizita delegației noastre în Româ
nia are un scop de investigație ; do
rim să studiem posibilitățile care e- 
xistă și cum pot fi valorificate a

Cunoaștere, colaborare, 

comerț reciproc avantajos
Convorbiri cu reprezentanți ai vieții economice 

din Venezuela și Salvador

cestea într-un viitor apropiat, în pri
vința schimburilor comerciale. Vreau 
să relev că am constatat cu satisfac
ție că posibilitățile de a face comerț 
cu țara dumneavoastră sînt foarte 
largi, în acest sens am semnat la 
Ministerul Comerțului Exterior o în
țelegere privind viitoare acorduri 
comerciale.

In continuarea convorbirii, l-am ru
gat pe dl. Manuel Duplat Pulido să 
ne expună părerea domniei sale cu 
privire la rolul schimburilor comerci

j VIETNAMUL DE SUD !
  ' i Bilanț al pierderilor j 

j provocate trupelor j
! inamice de către tortele i 
j patriotice i 
( SAIGON 16 (Agerpres), — Ii In decursul a nouă ani — 1 
’ 15 februarie .1961 — 31 de- i ț cembrie 1969 — forțele patrio- i i tice sud-vietnameze au scos ' 
’ din luptă 2 380 808 militari ț 
) inamici, dintre care 775 457 i l aparțin unităților americane și J 

ale aliaților lor, se menționea- ) 
) ză intr-un bilanț al Forțelor I i armate populare de eliberare ’ 

a Vietnamului de sud, trans- i 
| mis de agenția VNA. Pierde- i 
‘ rile anuale provocate trupelor 1 i inamice au crescut conți- \ 
i nuu, trecînd de la 268 200 in l 1 1966 la 365 000 — 1967, la ’ ț 630 000 și 645 000 în 1968 și ) ț respectiv 1969. (j

0 DECLARAȚIE 
A PURTĂTORULUI DE CUVÎNT 
Al GUVERNULUI R. T. fi.

BONN 16 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al guvernului vest- 
german, secretarul de stat Conrad 
Ahlers, a declarat luni presei că, 
„în principiu, este posibilă o întîl- 
nire între cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Willi Stoph". Rămîn de solu
ționat — a adăugat el — chestiuni 
referitoare la data și procedura în- 
tîlnirii, deoarece datele de 19 sau 26 
februarie, propuse în scrisoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, nu pot ti luate îq 
considerație de guvernul vest-ger- 
man. O hotărîre definitivă asupra 
răspunsului care urmează să fie dat 
Ia scrisoarea premierului R. D. Ger
mane va fi adoptată în ședința de 
miercuri dimineață a cabinetului 
vest-german, a precizat Ahlers. In
tre timp, cancelarul Willy Brandt va 
consulta In această problemă opozi
ția din parlament și pe aliații occi
dentali ai R.F.G.

ale In dezvoltarea relațiilor dintre 
țări și popoare.

Venezuela dorește extinderea re
lațiilor comerciale cu toate țările 
lumii, Inclusiv cu țările socialiste 
— a subliniat interlocutorul nos
tru. în această lume modernă, 
economia și schimburile comer
ciale au un rol hotărîtor pen
tru viața popoarelor. Relațiile in
ternaționale a» un rol decisiv pentru 
dezvoltarea rapidă, accelerată și, în 
același timp, armonioasă, a tuturor 
țărilor. Considerăm că prin însăși na
tura lor, relațiile comerciale sînt 
menite să contribuie la o cunoaștere 
mai adîncă și la o apropiere între 
popoare. Atîta vreme cît schimburile

se fac pe baze reciproc avantajoase, 
apreciem că, în zilele noastre, ele Re
prezintă unul din factorii pozitivi în 
stabilirea unor relații de bună înțe
legere și a unui climat de pace și 
securitate între țările și popoarele 
lumii.

La rindul său. dl. Carlos Cordero 
d’Aubuisson a arătat :

Țara mea dorește să întrețină re
lații prietenești cu toate statele lu
mii j depunem eforturi pentru a in
tensifica schimburile noastre corner-

ORIENTUL APROPIAT
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0 La Amman situația continuă să fie încordată © Reu
nire a organizațiilor paiesiinene în două consilii - politic 
și militar © Vicepremierul israelian, Yigai Allon, a fost 
eliberat din funcția de ministru însărcinat cu problemele 

arabe în teritoriile aflate sub ocupație

AMMAN — Surse oficiale îorda- 
niene au anunțat că în cursul aces
tei săptămîni vor continua negocie
rile dintre reprezentanți ai guvernu
lui iordanian și cei ai forțelor pales
tinene de comando ; se reamintește 
că prima rundă a convorbirilor a a- 
vut loc vineri, după încheierea unui 
acord preliminar între cele două 
părți. Scopul acestor negocieri, au 
precizat sursele oficiale citate, îl con
stituie „coordonarea tuturor efortu
rilor în vederea găsirii celor mai a- 
decvate mijloace pentru soluționarea 
crizei".

în acest timp, relatează corespon
dentul agenției Reuter, în capitala 
Iordaniei situația continuă să fie în
cordată, ambele părți manifestînd o 
mare nervozitate. în. cursul zilei de 
duminică a fost înregistrat un nou 
incident între unități armate iorda- 
niene și cele ale forțelor palestinene 
de comando. Ciocnirea a avut loc în 
satul Soueileh, situat la 15 kilometri 
de Amman.

Comentind acest Incident, un pur
tător de cuvînt al Consiliului mili
tar al Comandamentului unificat pen
tru rezistența palestineană a declarat 
Ia Amman că „asemenea ciocniri 
sînt, deocamdată, inevitabile și că 
organizațiile de comando au fost 
încredințate de autoritățile iordanie- 
ne că va fi deschisă o anchetă pen
tru descoperirea celui „vinovat". A- 
ceastă declarație, apreciază cores
pondentul agenției France Presse, 
pare să demonstreze că, într-un mo
ment cînd au loc negocieri pentru 
soluționarea crizei intervenite in Ior
dania, ambele părți tind să evite de
clarații intransigente care ar putea 
spori tensiunea.

AMMAN — Un purtător de cuvînt 
al Comandamentului Unificat al re
zistenței palestinene a anunțat con
stituirea unui Consiliu Politic Unifi
cat și a unui Consiliu Militar Uni
ficat, organisme care cuprind o serie 
de organizații palestinene, inclusiv 
Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, care rămăsese pînă acum 
în afara oricărei grupări unificate a 
forțelor de comando. Cele două con
silii, menționează agenția A.F.P., 
care transmite știrea, se află în se
siune permanentă de la 10 februa

fîutorifățile centrale pakistaneze au dislocat trupe 
în principatul Swat, situat Pe versantul munților Himalaia, după inci
dentele care au avut loc la una din minele locale de smarald. Incidentele au 
izbucnit în urmă cu trei zile la mina Mangora, cînd un grup de 2 000 de per
soane au încercat să ia cu asalt această exploatare. Pentru a preveni izbucnirea 
de noi incidente, guvernatorul general al Pakistanului de vest a interzis toate 
procesiunile publice, adunările și dreptul de port-armă. Au fost instituite, de 
asemenea, tribunale militare. Pe de altă parte, autoritățile au amînat conce
sionarea dreptului de exploatare a minelor respective unor companii străine.

Președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei
Kosîghin, a primit la Kremlin grupul 
de participant japonezi la consfătuirea 

claie pe tot globul, pentru a ajunge 
la o mai bună cunoaștere și la o a- 
propiere de toate popoarele lumii 
Considerăm că schimburile comer
ciale trebuie să reprezinte primul 
pas concret pe calea stabilirii de re
lații de bună înțelegere, reciproc a- 
vantajoase cu toate popoarele.

In încheiere, i-am rugat pe oas
peți să ne spună cîteva cuvinte 
despre impresiile cu care părăsesc 
România.

Aș vrea să subliniez — a relevat 
dl. Manuel Duplat Pulido — că peste 
tot în țara dumneavoastră am în- 
tîlnit multă bunăvoință și prietenie. 
Folosesc această ocazie pentru a 
mulțumi, în nw-le meu și al dele
gației pentru felul în care am fost 
primiți Deși vizita noastră în Româ
nia a fost destui de scurtă, am putut 
să ne dăm seama că țara dumnea
voastră cunoaște un profund proces 
de expansiune economică, în special 
industrială, și că în fața poporului 
român se deschid largi posibilități de 
dezvoltare și afirmare în continuare 
pe plan economic. Tocmai de aceea 
îmi exprim speranța că vizita noas
tră în România va fi urmată de vi
zite similare în țara mea. aceasta 
contribuind la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Venezuela.

Dl. Carlos Cordero d’Aubuisson 
a ținut să precizeze :

în timpul vizitei am constatat cu 
multă satisfacție progresul industrial 
al României.' dorința fermă a po
porului român de a cunoaște și a în
treține relații prietenești cu toate 
popoarele lumii, cu țările Americii 
Latine de care, așa cum am putut 
observa. îl leagă o serie de afinități 
— de limbă, cultură, tradiții Po
porul român ne-a primit cu multă 
prietenie, amabilitate și înțelegere 
Consider că vizita noastră în Româ
nia a fost utilă nu numai .pentru că 
și-a atins obiectivul — acela de a 
explora posibilitățile pentru extin
derea relațiilor economice și co
merciale dintre țările noastre - ci și 
pentru că am făcut un prim pas pe 
calea cunoașterii reciproce. Permi- 
teți-mi ca. în încheiere, să transmit 
pe această cale, călduroase felicitări 
poporului român pentru realizările 
sale și să-i doresc noi succese în 
munca sa închinată dezvoltării mul
tilaterale a României

Dan MUNTEANU 

rie, clnd au izbucnit primele inciden
te la Amman. Este pentru prima 
dată, precizează agenția citată, cînd 
organizațiile palestinene se reunesc 
în cadrul a două organisme, unul po
litic și celălalt militar. Săptămînalul 
egiptean „Rose El Yussef", citat de 
aceeași agenție, informează că repre
zentanții tuturor organizațiilor pales
tinene de guerilă urmează să se în
trunească în curind la Cairo.

TEL AVIV - Yigai Allon, vice
premierul Israelului și ministru al 
educației și culturii, a cerut primu
lui ministru Golda Meir eliberarea 
sa din funcția de ministru însărcinat 
cu problemele arabe in teritoriile a- 
flate sub ocupația israeliană. Cere
rea a fost aprobată de primul mi
nistru, care, totodată, a preluat atri
buțiile, în acest domeniu, ale vicepre- 
mierului. Potrivit agenției France 
Presse, demisia are drept cauză dez
acordul dintre Yigai Allon și minis
trul apărării, Moshe Dayan, în ceea 
ce privește politica autorităților is- 
raeliene în teritoriile arabe aflate 
sub ocupație.

MOSCOVA. — Agenția TASS a dat 
publicității o declarație în care ex
primă indignarea poporului sovietic 
și condamnarea de către acesta a 
atacului întreprins la 12 februarie de 
aviația israeliană împotriva uzinei 
metalurgice egiptene de la Abu Za- 
bal

ANKARA — Un purtător de cu
vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei a declarat duminică 
La Ankara că recentele raiduri ale 
aviației militare a Israelului asupra 
unor obiective civile sînt de natură 
să agraveze și mai mult încordarea 
din această regiune. Turcia, a rele
vat purtătorul de cuvînt, a primit cu 
neliniște și mîhnire importantele 
pierderi de vieți omenești din rîn
dul populației civile.

ALGER — Reunit In capitala al
geriană, Comitetul executiv al Uni
unii sindicale pan-africane (U.S.P.A.) 
condamnă, într-o rezoluție dată pu
blicității după încheierea lucrărilor, 
acțiunile aviației israeliene împotri
va populației civile din Republica 
Arabă Unită.

iW/ >Wf&, IT.W

economică sovieto-japoneză, în frunte 
cu Shigeo Nagano, președintele Ca
merei de comerț și industrie a Japo
niei. După cum relatează agenția 
TASS, cu acest prilej a avut loc o 
convorbire referitoare la perspectivele 
dezvoltării relațiilor sovieto-japoneze 
în diferite domenii.

Jânos Peter în Bulgaria. 
Ministrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, Janos Peter, a sosit luni seara 
într-o vizită oficială în Republica 
Populară Bulgaria. Vizita are loc la 
invitația ministrului afacerilor externe 
al Bulgariei, Ivan Bașev. în timpul vizi
tei, cei doi miniștri vor avea convor
biri cu privire la relațiile bilaterale 
și la unele aspecte ale situației inter
naționale actuale.

fl fost predată Cubei pri
ma navă de pescuit din cele 30 
care sînt construite în prezent la șan
tierele navale franceze, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc în portul 
Le Hâvre.

Poziția adoptată de gu
vernul președintelui Velas
co Rlvarado de a resP>nge orice 
amestec al Asociației Interamericane 
a Presei (A.I.P.) în problemele interne 
ale publicațiilor peruviene, precum și 
noua lege a presei au fost salutate 
de Asociația ziariștilor de la publica
ția „La Cronica" din Lima, care a 
adoptat recent o declarație în acest 
sens. După cum se știe, în luna ianua
rie, A.I.P. a trimis o delegație Ia Lima 
pentru a cere „explicații" din partea 
guvernului Peruvian în legătură cu a- 
ceastă lege. Președintele Velasco Al
varado a refuzat să-i primească pe 
membrii delegației, subliniind că le
gea adoptată este o chestiune internă 
a statului Peruvian.

In Berlinul occidental a 
fost deschisă o expoziție 
de aparatură de precizie

anunță agenția P.A.Ppoloneză,
Expoziția, organizată de întreprin
derea poloneză pentru comerț exterior 
„Metronex", prezintă vizitatorilor o 
gamă largă de aparate, printre care 
mașini electronice de calcul, diverse 
instalații de laborator, aparate de 
măsurat.

Declarația președintelui
Eduardo Frei privind relațiile 

dintre Chile și Cuba
SANTIAGO DE CHILE’ 16 (Ager

pres). — După cum anunță agenția 
Prensa Latina, președintele chilian. 
Eduardo Frei, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă care a a- 
vut loc la Antofagasta, că guvernul 
său a fost întotdeauna dispus să a- 
nalizeze reluarea relațiilor diploma
tice și comerciale cu Cuba. „Acea
sta nu este o acțiune izolată, a 
spus el, ci una împărtășită și de alte 
țări latino-americane". Președin
tele Frei a mai declarat că guver
nul chilian este interesat ca „Cuba 
să se reîntoarcă în cadrul sistemu-

Ambasadorul României 
in Camhodgia 
și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
PNOM PENH 16 (Agerpres). — La 

16 februarie a. c., ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Regatul 
Cambodgia. Marin Alexie, a prezen
tat scrisorile de acreditare președin
telui Adunării Naționale, Cheng 
Heng, care, în absența prințului .No
rodom Sianuk, îndeplinește funcția 
de șef de stat ad-interim.

Cu acest prilej, între președintele 
Adunării Naționale a Cambodgiei și 
ambasadorul român a avut lop o 
convorbire cordială.

Plenara C.C. al P.C. 
din Venezuela

CARACAS 16 (Agerpres) — La Ca
racas s-a» deschis lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Comunist din Ve
nezuela, care va dezbate probleme 
referitoare la pregătirea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului. Parti- 
cipanții la plenară vor discuta, de 
asemenea, proiectul de statut și pro
gramul partidului.

în cadrul primei ședințe, secreta
rul general al PC. din Venezuela, 
Jesus Faria, a prezentat un raport.

IARNA ÎN EUROPA
Cea mai mare parte a 

continentului european 
suportă de cîteva zile 
capriciile unei ierni as
pre. De la Napoli pînă 
la Helsinki, din Olanda 
și pînă în Austria, 
ninge, ninge, ninge. 
Temperatura este în 
continuă scădere, în 
nordul Finlandei înre- 
gistrîndu-se. noaptea 
trecută, minus 43 de 
grade. Dacă finlandezii 
nu par excesiv de sur
prinși de un asemenea 
ger, napolitanii priveau, 
luni dimineața, plini de 
mirare, coastele Vezu- 
viului acoperite de ză
padă. în centrul Italiei, 
carabinierii au interve

nit pentru a aprovi
ziona cu alimente și 
medicamente pe locui
torii cătunelor alpine. 
Ninge, de asemenea. în 
R. F. a Germaniei, unde 
stratul de zăpadă atinge 
pe alocuri peste 3 metri, 
în Austria, natura pare 
ceva mai blîndă, zăpa
da și frigul nedepășind 
limitele unei ierni nor
male. Un mare număr 
de șosele au devenit 
impracticabile din cauza 
zăpezii și poleiului. 
După cîteva zile pri- 
măvăratice,' iarna s-a 
reîntors și la Praga. în 
ultimele două zile a 
nins din abundență pe 
tot teritoriul Cehoslova

Guvernul francez a inter
zis o adunare internaționa
lă a unor organizații de ex
tremă dreaptă, care trebuia să 
aibă loc la Paris, în ziua de 26 fe
bruarie, sub denumirea „Ordinea 
nouă". La adunare urmau să participe 
reprezentanți ai P.N.D. din Germania 
occidentală, ai Mișcării neofasciste 
din Italia și ai Falangei spaniole.

Cunoscutul dramaturg Sa
muel Beckett a scris recent cea 
mai scurtă piesă a sa și, foar
te probabil, cea mai scurtă din 
întreaga istorie a teatrului. Pie
sa are titlul original „Breath" 
(„Răsuflarea") și, intr-adevăr, 
poate fi rostită dintr-o răsufla
re in 30 de secunde I Premiera 
micropiesei va avea loc la 8 
martie, la Oxford, la o serbare 
dată in beneficiul fundației tea
trale care poartă numele auto
rului.

Rogers în Zambia, secreta
rul de stat al S.U.A., William Rogers, 
care întreprinde în prezent un turneu 
printr-o serie de țări ale Africii, a fost 
primit luni de președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda. După cum relatează 
agenția U.P.I., care transmite știrea, 
în centrul convorbirilor s-a situat exa
minarea relațiilor bilaterale, îndeosebi 
în domeniu] cooperării economice, 
precum și a evoluției statelor conti
nentului negru.

Buletinul oficial al gu
vernului grec 3 publicat actul de 
denunțare de către Grecia a tratatu
lui Consiliului Europei și a Convenției 
europene privind drepturile omului și 
libertățile fundamentale. Această de
nunțare fusese comunicată deja la 12 

lui interamerican". Potrivit agenție! 
Prensa Latina, guvernul revoluțio
nar cuban a arătat că Cuba este 
dispusă să reia relațiile cu acele 
guverne din America Latină care ue 
vor sustrage directivelor inițiate de 
Washington și vor aborda o politi
că independentă.

Perspectivele 
formării unui 

nou cabinet turc
ANKARA 16 (Agerpres) — Viața 

politică din Turcia rămîne în conti
nuare dominată de criza de guvern 
declanșată săptămîna trecută, cînd 
un grup de 41 de deputați ai Parti
dului dreptății (majoritar în Aduna
rea Națională) au votat împotriva 
proiectului de buget pe anul 1970. 
Observatorii din Ankara nu Între
văd o soluționare rapidă a crizei. 
Marți începe în Turcia sărbătoarea 
Bayramului, care durează o săptă- 
mînă, perioadă în care activitatea 
politică este practic suspendată.

De la declanșarea crizei și pînă 
cum au fost totuși înregistrate • *
nele evenimente demne de rețl 
Trei deputați independenți s-au ai,- 
turat Partidului dreptății, în sinul 
căruia se menține agitația. Comisia 
de disciplină a partidului se pregă
tește să analizeze atitudinea membri
lor „rebeli" și surse apropiate cer
curilor conducătoare afirmă că s-ar 
putea ca aceștia să fie excluși. Co
tidianul „Son Havadis", cu largi po
sibilități de informare In cadrul 
partidului, afirmă că o parte din cei 
41 de „rebeli" ar fi fost „induși în 
eroare" și vor fi iertați în cazul In 
care ar regreta gestul făcut.

în ipoteza că Suleyman Demlrel 
nu va reuși să refacă unitatea par
tidului, premierul desemnat va fi 
obligat să apeleze la o coaliție cu 
unul sau mai multe partide din o- 
poziție în Adunarea Națională tur
că sînt reprezentate 1 în prezent 3 
mici partide, ce dețin 26 de mandate. 
Orientarea lor politică este similară 
cu cea a Partidului dreptății. Pînă 
acum însă liderii acestora au evitat 
să dea un răspuns direct privind 
participarea la un guvern de coali
ție.

ciei. Nici cele trei țări 
ale Beneluxului n-au 
fost ocolite de capri
ciile sfîrșitului de iarnă, 
Bruxellesul, Haga și 
Luxemburgul primin- 
du-și porția de ninsoa
re. în Franța, peste 
200 000 de locuitori din 
regiunea Cherbourg 
trăiesc de 48 de ore 
fără curent . electric. 
Sub violenta furtună ce 
s-a abătut în ultimele 
zile în această zonă, ca 
și sub povara zăpezii, 
stîlpii rețelei electrice 
de înaltă tensiune au 
cedat. Vor mai fi ne
cesare încă 24 de ore 
pentru repararea lor.

decembrie de către ministrul afacerilor 
externe, Panayotis Pipinellis, în mo
mentul în care guvernul grec a hotărît 
să părăsească reuniunea Consiliului 
Ministerial ăl Consiliului Europei.

Doi cetățeni marocani șl 
patru sirieni au fost expul
zați din Spania, s-a anunțat Ia 
Madrid. Ei au fost remiși autorități
lor marocane și siriene. Printre ei se 
află și Mohammed Ajar, unul din 
principalii lideri ai Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc. Se 
precizează că Ajar a fost condamnat 
în 1963 la moarte de un tribunal 
marocan.

Primul acord de colaborare 
culturală și științifică dintre Uniunea 
Sovietică și Chile a fost semnat luni 
la Moscova, informează agenția TASS.

Comisia judiciară a Se
natului S.U.1L a aProbat lunl cu 
12 voturi, contra 4 numirea, la pro
punerea președintelui Nixon, a lui Ha
rold Carswell ca membru al Curții Su
preme a S.U.A. Această hotărîre a fost 
luată în ciuda criticilor formulate îm
potriva lui Carswell de către o serie 
de sindicate și organizații ale popu
lației de culoare, care l-au acuzat de 
idei rasiste.

In fiecare an se pierde 
peste o treime din recolta 
agricolă mondială, adică circa 
35 la sută, constată cercetătorii firmei 
„Bayer" din R. F. a Germaniei, care 
au ajuns la această concluzie. Aceste 
pierderi sînt pricinuite de dăunători în 
proporție de 14 la sută, de diferite boli 
ale plantelor — 12 la sută, de buruieni 
— 9 la sută.
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