
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
III HUNII III i i j

Anul XXXIX Nr. 8348 Miercuri 25 februarie 1970 8 PAGINI -40 BANI

TRAFICUL FLUVIAL
b Pondere derizorie în structura 
transporturilor ® O tradiție, 
o perspectivă, o bază materială 
care își așteaptă deplina valorificare

De.’V țara noastră dispune de cel 
mai lung țărm la Dunăre și este 
brăzdatâ-n lung și-n lat de ape in
terioare cu debite demne de luat în 
seamă, „cărăușia pe apă“. care are Ia 
noi o tradiție veche, deține la ora 
actuală o pondere extrem de mo
destă în ansamblul sistemului nați
onal de transporturi. Ca tonaj, trans
porturile pe „drumurile fără pulbere" 
ale țării acoperă doar 1 la sută din 
cerințele economiei naționale, iar ca 
parcurs — 1,5 la sută. Cel mai repre
zentativ indice care definește, am
ploarea transportului de mărfuri, 
tone-km parcurși, este în subramura 
fluvială de peste 30 de ori mai mic 
decît în cea feroviară.

Să fi devenit, oare, acest gen de 
transporturi anacronic sau inutil ? 
Nici vorbă ! Privirile specialiștilor 
preocupați de continua rentabilizare 
și descongestionare a transporturilor 
feroviare și auto se îndreaptă de la 
o vreme, tot mai insistent, spre sec
torul fluvial. Rezultatele analizelor 
și calculelor lor converg fără echi
voc spre o concluzie limpede : inte
resele economiei naționale cer ca 
structura transporturilor să fie sub
stanțial îmbunătățită în sensul unei 
mai echitabile distribuiri a sarcini
lor pe sectoare, al unei accentuate 
dezvoltări a transporturilor pe Du
năre și pe alte cursuri de apă. Con
cluzie pe deplin confirmată, de alt
fel, de faptul că tn alte zone ale Eu
ropei traficul fluvial este deosebit 
de Intens tocmai pentru că se dove
dește a fi foarte avantajos.

Tocmai în vederea descongestio
nării transporturilor pe calea ferată 
și rutiere, Congresul al X-lea al 
P.C.R. a subliniat necesitatea inten
sificării traficului fluvial. în special 
a transporturilor de mărfuri pe Du

■i intui 
SE INTIM CU NATURA
Așezatd la o între

tăiere de rîuri care 
curg in Olt, comuna 
Băbeni din județul 
Vilcea a fost, cu a- 
proape două veacuri 
in urmă, locul ales de 
un grup de ciobani 
emigrați din părțile 
Sibiului, să-și facă să
laș stabil, între pășu
nile munților apropiați 
și cimpia ce se des
chide spre miazăzi, 
ducînd către marile în
tinderi dunărene. A- 
cești oameni, plini de 
o energie canalizată 
indestructibil în înde
letnicirea străveche cu 
turmele, sînt astăzi o 
populație care s-a do
vedit surprinzător de 
aptă progresului, dar 
cu atît mai legată de 
tradițiile urnii folclor 
propriu, constituind o 
matcă spirituală care a 
parcurs furtunile și lu
minișurile vremurilor. 
Ciobanii din Băbeni 
sînt „o frintură de lu
nă" ajunsă pînă la noi, 
ruptă din planeta isto
riei și sufletului vechi. 

Tnsemnări 
de Dragoș 

VRÂNCEANU

eu veșmintele lor tn 
negru și alb (rămase 
de sărbătoare), cu ce
remoniile lor casnice și 
familiare sacrosancte și 
cu cintecele lor din flu
ier, întilnite in județ 
numai la Vaideeni ți 
Novaci. O manifestație 
cultural-artistică re
centă (pentru mine cu 
deosebire emoționantă) 
m-a adus în fața unei 
formațiuni de fluiere a 
acestor ciobani din co
muna Băbeni, acum 
imprăștiați adesea ca 
„tehnicieni" zootehnici 
la cooperativele agri
cole din vecinătate; 
parte dintre ei ii cu
noșteam mai demult, 
parte erau figuri noi

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
în numele Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vă adresăm cele 

mai sincere mulțumiri pentru felicitările și urările transmise cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a creării partidului nostru.

Partidul celor ce Muncesc din Vietnam consideră felicitările și urările 
dumneavoastră ca o frumoasă manifestare a solidarității combatante 
trainice dintre partidele noastre. Cu acest prilej ținem să exprimăm 
profunda noastră recunoștință pentru sprijinul călduros acordat de Parti
dul Comunist Român și poporul român poporului vietnamez în rezistența 
sa împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și în con
strucția socialismului.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre partidele și popoarele noastre 
*ă se întărească și să se dezvolte pe zi ce trece tot mai mult.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI

CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

năre. în scopul traducerii cît mal 
rapide în viață a acestei sarcini, la 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969 și, recent, cu prilejul vizitei în 
orașul Oltenița, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat o seric de mă
suri pentru creșterea capacității de 
transport fluvial și utilizarea lui cît 
mai eficientă.

S-ar putea spune că principalul 
motiv al dezvoltării mai lente a tra
ficului nostru fluvial este lipsa evi
dentă de interes a beneficiarilor in
terni față de această categorie de 
transporturi. Predilecția pentru dru
mul de fier și cvasi-ignorarea „apei" 
au fost favorizate de anacronismele 
si viciile de fond ale actualului sis
tem tarifar din transporturi. Despre 
ce este vorba ? în esență, despre 
faptul că tarifele Interne In vi
goare pentru diferitele feluri de 
transport, genuri de mărfuri și 
distanțe prezintă — în mod inex
plicabil — abateri atît de mari 
(în plus sau în minus) de la 
valoarea reală a respectivelor chel
tuieli de transport, încît deter
mină în mod artificial (și păgubitor 
pentru economia națională) o orien
tare aproape unilaterală a benefici
arilor, o repartizare, cu totul dispro
porționată a sarcinilor pe diferitele 
sectoare ale transporturilor, o folo
sire nerațională a diferitelor mijloace 
de transport. Iată un exemplu eloc
vent : taxa de transport pe apă, pe 
distanta de 210 km. a produselor de 
carieră si balastieră este cu 36 la 
sută mai mare decît cea percepută 
pe calea ferată, deși în prima vari
antă costul efectiv este cu 30 la sută 
mai mic decît într-a doua. Inechită
țile de acest gen fiind numeroase, 
nici nu e de mirare că, în timp ce 
vagoanele sînt suprasolicitate și nu

— toți de o prestanță 
și de o ținută indici
bilă, gravă și naturală, 
imobilizind în admira
ție și solemnitate pe 
cei ce se pregăteau să-i 
asculte. Au urmat, ca 
pornirea lentă a unei 
furtuni care încă se 
joacă cu vremea și cu 
virfurile, ritmica și su
netele lor, între vital 
și melancolic, între 
frenetic și duios, intre 
dezlănțuit și contem
plativ, între oftat și 
strigăt, între incantația 
învăluitoare a chemă
rilor lungi de la Gura 
Latoriței și pornirea 
repede a cadențelor de 
nuntă, cînd sunetul în
fundat și dulce al lem
nului lingurilor, lovite 
de masa ospățului pînă 
se rup, acompaniază 
fluierele. Puterea va
rietății de ritm pe 
care o atingeau cîn- 
tăreții din fluier de
pășea, fără îndoia
lă, simpla desfășu-
(Continnare 
în pag. a VII-a)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Republicii Populare Polone 
la București

fac față cerințelor, în transportul flu
vial există aproapș întotdeauna capa
cități neutilizate.

Evident, lucrurile nu mai pot con
tinua așa.’ De aceea, organele de re
sort ale Ministerului Transporturi
lor, Ministerului Finanțelor, Comite
tului pentru Prețuri și Comitetului 
de Stat al Planificării lucrează in
tens la reașezarea judicioasă a ta
rifelor de transport. Sîntem infor
mați că, pornind de la principiul a- 
coperirii întocmai a cheltuielilor e- 
fective de transport și ținînd seama 
de perspectivele de dezvoltare ale fie. 
cărui sector, se are în vedere core
larea în așa fel a diferitelor catego
rii de taxe de transport, încît actu
ala optică a beneficiarilor să se 
schimbe radical și să ducă atît Ia în
cărcarea uniformă și exploatarea ra
țională a diverselor mijloace de tran
sport, cît și la dezvoltarea traficului 
combinat (feroviar, fluvial și auto). 
Ceea ce, desigur, este cît se poate de 
bine, mai ales că termenul de solu
ționare a problemei este foarte mo
bilizator • 30 iunie a.c.

Există, așadar, probabilitatea ca 
începînd chiar din acest an transpor
turile fluviale să fie mai mult so
licitate decît pînă acum. De altfel, 
volumul planificat al transporturi
lor fluviale este în acest an cu 22 
la sută mai mare decît cel realizat 
în 1969. Se va putea înregistra, oare, 
fără investiții suplimentare, o ase
menea intensificare a traficului flu
vial ? Este de presupus că da. A- 
firmația se bazează pe constatarea 
că actuala dotare a sectorului la care

Inq. Adrian PRODAN (în pag. a VÎI-a)
(Continuare în pag. a IlI-a)

în incinta „Palatului de qheață' din Capitalâ, la deschiderea festivâ a „mondialelor" de hochei (grupa B) 
Foto : Gh. Vințilă
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SĂ-I CUNOAȘTEM"
Și acest univers alcătuit din piese 

de mare varietate — o clădire contu
rată doar din nervurile fierului-beton, 
un turn gigantic înăuntrul căruia se 
află alt turn gigantic (poate cea mai 
înaltă construcție din țară), genera
toare argintii dezghiocate proaspăt 
din ambalaje, focuri care ■ ard unde
va, dedesubtul unor cuptoare, oameni 
umblînd pe pasarele prin văzduh, 
drumuri de șantier, acele căi pe care 
mașinile opintesc din greu în lupta 
cu noroaiele unui indecis. sfîrșit de 
iarnă — toate acestea, o nesfîrșită 
gamă de dimensiuni și volume, apa
rent eterogene, vezi că se compun. 
Se compun riguros, matematic, fiind
că aceasta este imaginea pe care 
ți-o dezvăluie investigația ce 
o faci în viața de partid, care ea în
săși aici se construiește, se constituie 
în elementul în stare să tragă linia și
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎHSUȘI...

IA FABRICA DE

A treia 
linie tehnologică 

produce
PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 

teii“). — Marele Combinat petro
chimia din Pitești și-a îmbogă
țit „zestrea" productivă cu un 
nou obiectiv industrial. La fa
brica de polietilenă — din cadrul 
combinatului — a început să 
producă cea de-a treia linie teh
nologică, Iată cîteva date despre 
această modernă instalație : capa
citatea anuală este de 15 000 tone 
polietilenă ; are în componența ei 
trei compresoare care polimeri- 
zează etilena, transformînd-o în 
produsul atît de solicitat — poli
etilena. Se preconizează că, în cu- 
rînd, va intra în funcțiune și cea 
de-a 4-a și ultima linie tehnolo
gică a fabricii de polietilenă. Ca 
urmare, capacitatea totală a fa
bricii se va ridica la 60 000 tone 
polietilenă anual.

SPORT
■BMMnBRKBaKRfanHBOflaaaBsaaKM

LA BUCUREȘTI fl ÎN
CEPUT IERI CAMPIONA
TUL MONDIAL DE HO
CHEI PE GHEAȚA (grupa 
B) — Primele rezultate, 
primele surprize

FOTBAL. Marginalii 
la încheierea turneului 
sud-american al echipei 
noastre naționale

să adune calitățile umane aflate în 
unul din momentele debutului lor 
într-o nouă existență. Căci pentru 
mulți oameni, marea termocentrală 
electrică de la Deva este un capitol 
de nouă experiență umană care se 
scrie acum. Acum, cînd, simultan cu 
amplificarea, cu întregirea sa, cen
trala a început să-și reverse energiile 
in marele fluviu electric al țării. Ast
fel că la Deva, in noua organizație 
de partid, aceea de la Grupul I — 
„izvorul" electric ce a țîșnit la 30 no
iembrie 1969 — cei 150 de membri de 
partid constituiți într-un comitet de 
partid, cu șase organizații de bază, 
trăiesc înconjurați de șantier. Este 
contextul vieții lor. Și al vieții de 
partid. Iar ce reprezintă acest con
text. ce aduce el particular și, poate 
inedit, aflăm peste cîteva minute, 
căutîndu-1 pe tovarășul Ioan Rad,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit marți 
24 februarie pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re

DIPLOMA UNIVERSITARĂ 

miraj, întîmplare

sau vocație?
— V<1 supunem, pentru 

începutul discuției, o în
trebare, la prima impresie, 
cu un iz puțin ciudat : ac
ceptați opinia potrivit că
reia concursul de admitere 
este cel mai greu examen 
căruia trebuie să-i facă față 
oricare student ?

— Nu sînt dintre cei ce 
promovează o clasificare a 
examenelor în grele și u- 
șoare, deci nici, compara
tiv, în mai grele și mai u- 
șoare. Pentru că în sine ori
ce examen devine mai greu 
sau mai ușor după cum se 
realizează față de seria de 
elemente care-1 condițio. 
nează : temeinicia cunoș
tințelor asimilate și matu
ritatea de a le argumenta 
și prezenta într-o expunere 
logică, convingătoare, con
știinciozitatea și severita
tea examinatorului și ace
lea ale examinatului (căci 
și acesta are un anumit grad 
de severitate față de sine), 
aptitudinile de afinitate 
față de disciplina exami
nată și chiar față de exa
minator. nînă la urmă și 
starea psihofizică din mo
mentul desfășurării exa
menului. Acestea sînt con
diționări teoretice, studiate 
de docimologie și se aplică 

In total ș>-'momentului ad
miterii.

Pe de altă parte, fiecare 
examinare are și specific 
propriu. In ce privește ad
miterea, specificul îl acor
dă în primul rînd faptul că. 
spre deosebire de probele 
ulterioare. pe parcursul 
studiilor, examinarea se 

secretarul comitetului de partid re
cent înființat. Străbatem pentru a- 
ceasta diagonala întregului șantier 
și, abia cînd îi dăm de urmă, aflăm 
că e inabordabil. Fiindcă, împreună 
cu alți doi oameni, „abordează" o 
problemă care se numește rezervorul 
de 80 de tone ulei. Ei bine, la acest 
rezervor s-a spart un ventil. Și la 
presiunea generată de 80 de tone, u- 
leiul e jet care doboară, iar inter
venția pentru reparare se numește 
curaj. Dar în colectivul despre care 
scriem aceste rînduri, curajul se gă
sește, într-o proporție deloc neglija
bilă. Așa că peste cîteva minute a- 
vem prilejul să luăm un interviu u- 
nor oameni ale căror costume de 
protecție muiate tn ulei îi fac să se
mene a inși sosiți... dintr-o expediție 
ex-Terra. Interviu] e scurt și constă 
dintr-o întrebare și un răspuns :

— Nu v-a fost teamă ?
— Nu, au răspuns Viorel Iancu și 

Ioan Gros.
Și altceva nimic n-au mai avut 

vreme să zică, fiindcă Ioan Rad. 
cel de-al treilea participant la 
intervenție, i-a și trimis la dispen
sarul întreprinderii pentru un ime
diat și preventiv control medical. In-

Platon PARDAU

(Continuare in pag. a U-a) 

publicii Populare Polone la Bucu
rești, Jaromir Ocheduszko, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Convorbire cu prof. univ. Jean LIVESCU 
membru corespondent ol Academiei, 

rectorul Universității din București

desfășoară Intre două părți 
care nu se cunosc intre 
ele : comisia universitară, 
pe de o parte, candidați) 
proveniți din licee, pe. de 
alta. Această situație am
plifică tensiunea și poate 
da loc uneori la inhibări 
pentru persoanele caracteri

socialo a specialității șl 
după capacitatea de cu
prindere a facultății (exis
tența personalului didac
tic, a spațiului, laboratoa
relor etc.). Caracterul de 
concurs al admiterii impli
că și grija de a asigura o 
deplină obiectivitate, în

puncte de vedere
_________________________________________________________

zate prin emotivitate exce
sivă. Exemplul de calm, 
principialitate și seriozitate 
trebuie să plece de la co
misiile examinatoare, care 
au. prin, funcția lor, sar
cina să creeze examenului 
atmosfera normală de des
fășurare și să dea candi- 
daților ■încrederea în Torțele “

Mor și în justețea aprecieri
lor.

în al doilea rînd, la ad
mitere e vorba de un con
curs, deci de o selectare a 
celor mai merituoși candi
dați în limitele unei cifre 
de cont.rol date, stabilite 
după perspectiva utilității

afara oricăror Intervenții 
individuale, cum, din păca
te, mai există. Acesta e mo
tivul pentru care se acordă 
o pondere determinantă 
probelor scrise : fiind se
crete, acestea permit o a- 
preciere obiectivă.

— în ultimii ani asistăm 
la o mare „aglomerație" 
la concursurile de admitere. 
Fenomenul pare nefondat, 
chiar dacă subscriem in 
principiu la dorința fiecărui 
absolvent de liceu de a-și 
continua studiile.

— Este adevărat. Dar a- 
ceastă problemă a aglome
rației, cum ați denumit-o,

Plecarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil la Sofia

Marți dimineața a plecat la Sofia 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., împreună cu tova
rășii Ilie Rădulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Zaharia, direc
tor adjunct al Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. âl P.C.R., pentru a participa 
la o întîlnire a secretarilor pentru 
problemele muncii de propagandă 
ai comitetelor centrale ale parti

Telegrame

Alteței Sale
ȘEIC SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul Kuweitului

KUWEIT

Cu prilejul zilei naționale a Kuweitului, am plăcerea de a adresa» 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporu
lui român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de 
fericire Alteței Voastre, de progres pentru poporul kuweitian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste' România

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

KUWEIT

Adresez Alteței Voastre, în numele guvernului român și al meu per
sonal, cu ocazia zilei naționale a Kuweitului, felicitări cordiale, și poporu
lui kuweitian urări de prosperitate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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MECANICA 
FINĂ

„bijuteria” 
necesară 

a industriei 
modeme

esta mult mal complexă. 
Referindu-mă la un sin
gur aspect al ei, relev că 
ea este generată în mare 
măsură de lipsurile seri
oase care persistă încă în 
orientarea profesională a 
tineretului școlar, respectiv 
în formarea unei conștiințe 
a aptitudinilor personale 
pentru studiul științific în 
general, în motivarea op
țiunii pentru o specialitate 
sau alta. Cred că aceste 
neajunsuri s-au concretizat 
și în .faptul că față de o 
medie de trei candidați pe 
un loc în întregul învăță- 
mint superior, la Universi
tatea din București numă
rul candidaților a fost in 
iulie 1969 in medie de 
peste cinci, repartizat însă 
și aci inegal între facul
tăți : mai puțini la specia
litățile de științele naturii, 
unde examinarea are ca 
probă fundamentală mate- 
maticile, mai mulți la toate 
facultățile cu profil da 
științe sociale și umaniste, 
la care această probă lip
sește din programul con
cursului de admitere.

Pe lingă tinerii serioși 
care și-au stabilit limpede 
ce vor să facă în viață, exi
stă mulți. chiar foarte mulți 
absolvenți care se în
dreaptă spre „facultate" șl 
nu spre o facultate anume 
la a cărei chemare se simt 
capabili să răspundă. A- 
ceștia cutreieră secretaria-

A). POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

delor comuniste și muncitorești din 
țări socialiste.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Bujor Sion și Va- 
sile Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Badrus, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Spas Gospodc#/, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București. (Agerpres)

V.
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Doar
o baie rece

Un copil de 3 ani a căzut, în- 
tr-una din zilele lunii ianuarie, 
într-o fintînă adincă de aproape 
20 m. Mama lui, Floarea Trifina, 
din satul Hirtop (Suceava), a 
coborît după el, sprijinindu-se 
de lanț, și... s-au ales amindoi 
doar cu o baie 
însă pentru a o 
viata și... a nu 
descoperită 1

rece ! Suficientă 
fine minte toată 
mai lăsa fintîna

Fără
circumstanțe
atenuante

S-a întimplat la restaurantul 
din comuna Moeciu (Brașov). 
Sergentul major Gheorghe llie 
de la postul local de miliție iși 
consuma singur la o masă li
coarea preferată. La un moment 
dat, cind pe ușă a intrat tînăra 
C.P., tehniciană la Trustul 5 
Brașov, dumnealui s-a ridicat 
de pe scaun și a început să o 
insulte. De la insulte, a trecut 
la palme. A dus-o la postul de 
miliție, unde a început din nou 
s-o lovească. Tocmai in acel mo
ment trecea insă pe acolo o bri
gadă de la Inspectoratul jude
țean de miliție-Brașov. A fost 
imediat destituit din funcție și 
scos din rindul cadrelor de mili
ție. Totodată i s-au intocmit. și 
acte de trimitere in fața instan
ței pentru delictul de abuz 
serviciu.

Se zice că minciuna are 
picioare scurte. Totuși, a- 
tribuindu-și epitete ca „ne
cesară", _ „convențională", 
ori travestită în exagerare, 
denaturare sau mistificare, 
ea mai circulă încă prin 
lume, i se dă permis de li
beră trecere, iar unii nu
tresc chiar nădejdea că ea 
s-ar putea furișa mereu din 
calea adevărului.

Ne aflăm la Reșița și o- 
biectul cercetării noastre 
este modul de îndeplinire 
a planului pe anul 1969 al 
Consiliului popular jude
țean Caraș-Severin, la ca
pitolul locuințe. Primele 
date care ni se pun la dis
poziție sînt cele oficiale, 
așa cum au fost ele rapor
tate și către direcția de re
sort din C.S.E.A.L., către 
forurile centrale de partid 
și de stat: planificate — 
l 149 apartamente, date în 
folosință pînă la 31 decem
brie — 1069 apartamente, 
indice de realizare a planu
lui — 93 la sută, restanță — 
80 apartamente. Desigur, 
ar fi fost loc și pentru mai 
bine — de pildă, pentru 
realizarea integrală a pla
nului — dar, ținînd seamă 
de dificultățile reale ale 
anului trecut, anul de lan
sare a acțiunii de diversi
ficare și dezvoltare a con- 
strucției de locuințe, de 
lipsa de experiență a în
treprinderii județene de 
construcții-montaj proas
păt înființate, de inițierea 
tîrzie a planului de aprovi
zionare, datorită refacerii 
proiectelor, se poate apre
cia că asemenea rezultate 
sînt mulțumitoare și că o 
restanță de 80 de aparta
mente nu trebuie să alar
meze pe nimeni. Cu o sin
gură condiție i dacă datele 
oficiale ar corespunde rea
lității. Ceea ce, după cum 
vom vedea, nu este cazul.

Terminarea unei’ con
strucții și luarea ei In pri- 

beneficiar 
în folosin- 
de regulă, 
unui pro

se cheamă.

sat în mod deosebit, deoa
rece din registrul de evi
dență reiese că au fost în
tocmite pe data de 30 și 31 
decembrie, sînt încuiate în 
birou) unui diriginte de 
șantier care... lipsește din 
localitate. Și cînd el lip
sește. actele pe care le a- 
re în păstrare devin inac
cesibile I Tn cele din urmă, 
cu sprijinul șefului subuni
tății de întreținere și ad
ministrare a fondului loca
tiv. reușim să întregim ta
bloul situației reale i șap
te blocuri (nr 4, 5 și 6 din 
„zona baracamente" etapa 
I I B. C, D. și G din etapa

nu se pot Instala, motiv 
pentru care beneficiarul nu 
ia încă blocul în primire, 
căci nimeni nu e dispus să 
plătească din buzunar chi
ria pentru o locuință care 
nu poate fi folosită. Atunci 
se adaugă, în anexă, o listă 
cu completările și remedie
rile necesare, iar în pro
cesul verbal se strecoară o 
a doua dată, aceea a „pre
luării efective" de către 
beneficiar tn acest fel, în
tre „recepție" și „preluare" 
se face o distincție artifi
cială, se cască un hiatus, 
un timp al nimănui, care 
permite constructorului îa-

duș eta. Cine poate crede 
că, tn asemenea condiții, 
s-ar mai putea vorbi de 
o „folosință normală" a lo
cuințelor respective ? Este 
însă de-a dreptul surprin
zător că tocmai reprezen
tanții beneficiarului — di
rigintele Ion Manciu de la 
întreprinderea de gospodă
rie orășenească și Con
stantin Ștefan, din Direc
ția de gospodărie comuna
lă și locativă a Consiliului 
popular județean — își dau 
cea mai mare osteneală să 
ne convingă că locuințele 
ar fi fost, chipurile, termi
nate la timp, că ele puteau

LUNIANUL

CONSTRUCTORILOR

rasa

in

După 24
de ani

13a-Rudolf Varga din comuna 
ciu, județul Cluj, știa că are o 
soră. Părinții nu i-au mărturisit 
nimic despre ea. Cunoștea doar 
din auzite că a doua zi după 
naștere, la 29 ianuarie 1940, ea 
a fost dusă de tatăl lor la casa 

t de Ocrotire a (c<Jpilului dip Cluj. . 
' După multe căutări, zilele tre- 
î cure a găsit-o în orașul Gavnic, 
'județul Maramur'eș.'Fetiță' a fo'st’?
înfiată de Adalbert și Ana 
lenschi, care au ajutat-o să 
meze școala pedagogică din 
doritei. Acum, Rozalia este 
vățătoare la școala generală 
1 din Cavnic. Este , - 
Soțul ei este maistru 
mecanic. Au un copil, 
sînt doar cîteva din noutățile pe 
care Rudolf Varga avea să le 
afle de la sora sa după despăr
țirea lor de acum 24 de ani.

Ie- 
ur- 
O- 
în- 
nr. 

căsătorită, 
electro- 
Acestea

Nu-i
neglijați!

privind pe Vasile Pos- 
din comuna Frumușani

La Procuratura municipiului 
București se află, in anchetă, 
dosarul 
tolache
(Ilfov), autor a numeroase spar
geri în
publică. In numai cîteva săptă
mâni, el a comis un număr de 
23 de spargeri, sustrăgind bani 
și mărfuri in valoare de cîteva 
zeci de mii de lei. Firește,' sub 
aspect infracțional, lucrurile sini 
lămurite. Individul iși va primi 
binemeritata răsplată. Un alt 
aspect atrage insă atenția. Este 
vorba de modul in care respon
sabilii respectivelor unități se 
interesau de securitatea 
In multe cazuri, sume 
tante erau lăsate de cu 
in tejghea, la dispoziția 
lui venit. Sinlem convinși că Di
recția comercială a Capitalei nu 
va neglija aceste... neglijențe l

localurile de alimentație

banilor, 
impor- 
seară... 
primu-

Puteti da
9

relații ?
9

La 25 septembrie 1969, 
rîul Dîmbovița, in raza 
munei Plătărești (Ilfov),

pe 
co- 

a 
fost descoperit cadavrul unui 
copil de 4 luni Expertiza medi- 
co-Iegală a constatat că decesul 
se datorește înecului și s-a pro
dus cu aproximativ 15 zile îna
inte de descoperirea lui' Alte 
amănunte : băiatul avea o cămă- 
șuță albă, brodată de mină, două 

. bonete și un costuma? bleu. Se 
presupune că, de această faptă, 
nu sînt străini amindoi sau 
unul dintre părinții copilu
lui Toate eforturile depuse 
pentru identificarea lor au 
rămas deocamdată fără rezultat 
întrucît dispariția unui copil de 
4 luni nu putea trece neobserva
tă de vecini sau cunoscuți. orga
nele Procuraturii județtțne Ilfov 
solicită sprijinul acestora.

Rubrică redoctotd 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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tuate nu s-au decontat șl 
nici n-au fost plătite ț nu 
s-au acordat, în temeiul 
cifrelor raportate, nici un 
fel de stimulente bănești

— Totuși, de ce ați fă
cu t-o ?

Tovarășul vicepreședinte 
este de acord că puținele 
argumente — pe care le 
aduce în discuție — sînt 
inconsistente. Evident, pen
tru neîndeplinirea de către 
constructor a obligațiilor 
asumate se pot da unele 
explicații Dar noi nu ana
lizăm, în cele de față, cau
zele nerealizării planului, 
ci raportarea, unor date fic
tive Admitem că nu s-au 
urmărit, prin aceasta, a- 
vantaje materiale. Singurul 
motiv care ar explica ac
tul dezinformării — fără 
a-1 justifica însă, căci, o 
repetăm, el nu poate fi 
justificat - motivul pe 
care chiar și ing Ion Geană 
evită să-l pronunțe, pare a 
fi deci acela al unor avan
taje morale : comitetul e- 
xecutiv s-a angajat in fața 
forurilor superioare că, și 
la capitolul locuințe, cu 
toate dificultățile cunoscu
te. planul va fi Îndeplinit 
Și, cu prețui dezinformă
rii. au încercat să iasă din 
această situație cu obrazul 
curat

întrucît cei în cauză n-au 
meditat pare-se, asupra 
urmărilor gestului săvîrșit. 
este cazul să amintim că 
statistica nu este o forma
litate, cum prea bine se 
știe ; ea este un element 
necesar al mersului înain
te, este pulsul economiei 
naționale, al întregii vieți 
sociale. Dar nu asupra de
formării datelor statistice 
am vrea să insistăm, și nici 
asupra împăunării deșarte 
cu. realizări fictive. Ci a- 
supra consecințelor men
talității promovate, prin a- 
semenea gesturi, în însuși 
județul în fruntea 
se află cei ce l-au 
Chiar dacă articolul 
ță n-ar fi fost scris, acolo, 
la Reșița, adevărul este 
bine cunoscut, nu numai de 
către subalternii din con
siliu) popular, de reprezen
tanții constructorului 
beneficiarului, dar și 
Către muncitorii care 
continuat să lucreze în 
partamentele „terminate", 
de către locatarii care n-au 
putut să le ia în primire 
decît mai tîrziu Iar dacă 
o persoană sau alta cu func
ție de răspundere și-a în
găduit, cu destulă ușurință, 
să falsifice adevărul, cum 
oare li, s-ar mai putea pre
tinde celorlalți să nu ur
meze acest „exemplu", să 
nu recurgă și ei la mici 
aranjamente, denaturări 
sau mistificări, pentru 
ieși „basma curată", 
chiar — de ce nu 
pentru a obține unele 
vantaie materiale 7
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PENTRU

0 CONSULTAȚIE
Mai multe scrisori 

sosite la redacție 
reclamă modul de
fectuos In care se fac 
programările la unele 
policlinici, faptul că 
oamenii irosesc mult 
timp în fața ghișeelor 
de informații, iar con
sultațiile se acordă a- 
desea „pe bandă" și 
superficial. La policli
nica ,Vitan" — ne 
semnalează Ing N. 
Buiculescu — consul
tațiile sa programează 
într-un mod defec- 
tuos". Un alt semnatar, 
pensionarul Gh. Năs- 
tase, ne scrie : „Răs
punsurile funcționari
lor de la ;,informații" 
mai rău ne îmbolnă
vesc : mereu ne în
deamnă să venim din 
nou mîine, și acest 
miine se transformă u- 
neori în poimâine șl 
tot așa...".

Ne-am deplasat la 
fata locului. Policlinica 
„Vitan" este una din
tre cele mai mari din 
Capitală și deservește 
circa 250 000 de cetă
țeni.

Ora 6 
Vreo sută

erau

îess că sistemul defec- 
tuos al programărilor 
doar pentru ziua res
pectivă se mai practi
că la policlinica din 
Berceni-Sud. Ne-am 
deplasat și aici. Am 
solicitat și de data a- 
ceasta un bon pentru 
interne. Dar ni s-a răs
puns că nu 
nici măcar 
pâ-amiază, 
cest motiv 
dimineață 
nemulțumiri Ăm cerut 
să fim programați mă
car pentru a doua zi. 
invocind motivul, pen
tru noi imaginar, pen
tru sute de cetățeni 
real, că ne-am depla
sat tocmai din cartie
rul „Apărătorii Pa
triei". Aoelul nostru 
la bunăvoință și soli
citudine a rămas și de 
data aceasta fără ecou. 
S-au terminat bonurile 
și basta I „Cine mai 
dorește o programare 
să vină a doua zi. A. 
cum nu se iau tn dpn: 
siderație decît urgen
țele.,.*

La policlinica 
..Bucur", aceeași meto
dă. Numai că aici, du
pă cum ne spunea dr. 
Gh. Tache. și am con
statat. șt noi. se mai 
fac si excepții, oame
nii care 
înscriși 
și în 
toare (!)

I-am adu,s la cunoș
tință constatările noa- 
strp tov. conf. dr. Vic
tor Coroiu. director al 
Direcției sanitare a 
municipiului București.

— Instrucțiunile noa
stre 
drentul 
salariat 
ziua și 
tatie în
timpul său liber, ca să 
nu lipsea-scă din pro
ducție. Regret că nu 
.se întîmoiă așa. Se

nurile s-au terminat 
demult î)

— Atunci programa- 
ți-ne pentru miine, ca 
să ne scutiți de un alt 
drum.

— Nu se fac progra
mări decît pentru 
respectivă.

— Bine, dar pe 
nou scrie că...

— Ce scrie pe . 
nou nu ne interesea
ză. Următorul...

Ne-am adresat a- 
tunci tov. dr. Constan
tin Gorgos. directorul 
policlinicii.

— într-adevăr, pro
gramarea se face de
fectuos, ne-a spus in
terlocutorul.

— Atunci de ce o 
mențineți sub această 
formă 7

ziua
pa
pa.

mai există 
pentru du- 
că din a- 
în fiecare 
se produc

UNOR SCRISORI
PRIVIND

DESERVIREA

acestui

Dumitru MINCULESCU

căruia 
comis, 
de fa-

s-a 
de insistă fiind 

la consultație 
ziua urmă.

nu vreau să trec 
ru vederea nici 
factori, externi, 
au contribuit .și

prevăd clar 
cetățeanului 

de a solicita 
ora la consul, 

funcție de

do- 
cele 15 

cu 694 aparta- 
planificate a- 

să se

PE URMELE

(Urmare din pag. I)

cu

S-au 
îndeosebi, sortimen- 

tesături pentru rochii 
imprimate din fire de 
și relon, de țesături

Predealul își primește oaspeții
Foto i GH. Vințilă

mire de către 
pentru a fi dată 
ță. sînt atestate, 
prin întocmirea 
ces verbal (care 
după caz, de recepție provi
zorie sau de predare-pri- 
mire). Ne manifestăm 
rința ca, pentru 
blocuri 
mente, 
nul trecut să se reali
zeze în municipiul Reșița, 
să confruntăm afirmația că 
toate ar fi fost terminate 
pînă la 31 decembrie, cu 
consemnările cuprinse în 
procesele verbale respecti
ve Și iată că ne întîmpi- 
nă o primă ciudățenie : în 
dosarele constructorului nu 
găsim, după aproape două 
luni de la finele anului, de- 
cît patrii procese verbale 
din 15 cîte ar trebui să 
fie, iar la beneficiar, după 
două zile de insistențe, sîn- 
tem nevoiți să ne mulțu
mim tot numai cu o parte 
dintre ele. Trei procese ver
bale. care ne-ar fi intere

II) însumînd 374 de aparta
mente, au fost predate e- 
fectiv de către constructor 
beneficiarului între 19 ia
nuarie și 12 februarie a.c., 
deși au procese verbale da
tate între 27 și 31 decem
brie 1969 și, ca atare, au 
fost raportate ca termina
te în contul anului trecut. 
Cu alte cuvinte, anul 1969 
a numărat, pentru con
structorii reșițeni de lo
cuințe, ceva mai mult de 
13 luni, sau mai exact 408 
zile I Dacă 
cele șapte 
te. rezultă 
consiliului 
țean s-au 
proximativ 
(și nu 93, 
tele raportate oficial), iar 
restanța, la I ianuarie, nu 
era de 80. ci de 454 de 
apartamente. E o diferență 
considerabilă !

Mecanismul raportării 
fictive este destul de sim
plu i în ultimele zile ale 
iui decembrie, deși blocul 
X nu e gata, deși mai sînt 
necesare completări, iar li
nele finisaje trebuie refă
cute, se încheie formal pro
cesul verbal prin care re
cepția (predarea) este ad
misă | la bilanț blocul « 
trecut pe răboj ca fiind ter
minat Desigur, locatarii

ținem seama de 
blocuri aminti- 

, că din planul 
popular jude- 

realizat doar a- 
60 de procente 

cum afirmă da

deplinirea planului șl scu
tește pe beneficiar de plata 
chiriei

Minciuna proliferează i 
falsul inițial — raportarea 
fictivă — atrage după sine 
falsuri de ordinul doi — 
întocmirea unor procese 
verbale aflate în contradic
ție cu legea. Iar litera legii 
e clară și nu admite inter
pretări i atunci cînd starea 
unei construcții împiedică 
buna ei folosire, recepția 
trebuie amînată. Totuși, 
membrii comisiei au sem
nat aprobarea celor șapte 
recepții I Ei declară, negru 
pe alb (proces verbal 1439 
din 27 XII 1969 : toate cele
lalte blocuri citate se află 
în aceeași situație) : „Co
misia consideră că lipsa 
acestor lucrări (enumerate 
în anexa II — n.n.) nu îm
piedică folosința normală a 
obiectului". Menționăm că 
„lista cu lipsuri și reme
dieri" din anexa TI are no 
mai puțin de 3 pagini și se 
referă, printre altele, la re
faceri «au completări a’e 
parchetului, rezugrăvirea 
completă sau parțială a u- 
nor apartamente, înlocuirea 
unor elemente de tîmplă- 
rie, întregirea unor vopsi
torii, remedieri la lucrările 
de instalații, infiltrații, lip
sa generală a bateriilor de

fi ocupate, că lucrările ul
terioare nu reprezintă de- 
cît un fleac, „floare la u- 
reche". Tocmai cei care ar 
trebui să manifeste exigen
ță maximă și intransigență 
In relațiile cu constructo
rul se arată acum vajnici 
avocați ai acestuia I In rea
litate, ei își pledează pro
pria cauză, căci sînt păr
tași la actul dezinformării, 
pe care ar dori să-l acope
re.

Iată însă că vicepreședin
tele de resort al comitetu
lui executiv, ing. Ion Gea
nă, admite în mod deschis 
și de la bun început ade
vărul ■ conducerea consi
liului popular județean cu
noaște situația reală, este 
de acord că s-a produs o 
dezinformare și își asumă 
responsabilitatea . .
act Sinceritatea demnă de 
apreciat a interlocutorului 
nostru nu înlătură totuși o 
întrebare i de ce a accep
tat, cu bună știință, o ase
menea cale, pe care nimic 
nu ar putea-o justifica ?

— Cinstit ar fi fost să 
nu raportăm decît blocuri
le efectiv terminate si pre
luate de beneficiar — recu
noaște rlînsul Vă asigur, 
cu toate acestea, că nu.s-au 
urmărit avantaje de ordin 
material ț lucrările neefec- Arh. Gh. SASARMAN

„Victoria" - lași

MĂTASEA ÎN 300

DE IPOSTAZE
Pășind în cel de-al doilea an 

de activitate, tînărul colectiv 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la țesătoria de măr 
tase „Victoria" din lași a tre
cut la lărgirea substanțială a 
gamei sortimentale de țesături 
tine. Astfel, de la cele cîteva 
articole de căptușeli — serj, 
atlas, duchesse și altele — cu 
care a fost începută, anul tre
cut, producția industrială, co
lectivul acestei întreprinderi a 
ajuns, în prezent, la 30 de sor
timente, în peste 300 de dese
ne și poziții coloristice. 
înmulțit, 
tele de 
și bluze 
vîscoză
pentru lengerie bărbătească și 
din fire poliamidice, precum și 
pentru fulgarine din relon im
pregnate și sirate.

Seria noutăților la fosătoria 
de mătase „Victoria" din Iași 
nu se oprește aici ; specialiștii 
își intensifică eforturile în 
vederea diversificării pro
ducției. Ca urmare, recent, 
s-a pus la punct fabrica
rea unui nou produs, denu
mit „Vistromul", o tssătură ce 
imită pielea, prin impregnare 
cu o substanță poliuretanică. 
Tov. Gheorghe Pițu, inginerul 
șef al întreprinderii, preciza 
că noul produs s-a introdus 
deja în experimentare indus
trială, în șase poziții coloris
tice : alb; bej, maron, roșu, 
bleumarin și negru. Este un 
produs de mare viitor, întru
cît imită întocmai pielea Noul 
produs are un tușeu foarte fin 
și un aspect mat, plăcut, este 
neșifonabil și rezistent la ac
țiunea acizilor, a bazelor și a 
altor agenți. Sarafanele, par- 
desiile, fustele, scurtele, ciș
mele tip mușchetar și celelalte 
obiecte de îmbrăcăminte — 
ce se pot confecționa din 
„Vistromul" — se vor curăța 
ușor cu apă și săpun, cu apă 
și detergenti printr-o simplă 
ștergere. Pînă la sfîrșitul tri
mestrului II, anul acesta, se 
vor livra beneficiarilor intere
sați aproximativ 100 000 m p 
„piele" poliuretanică

Inginerul șef ne spunea că 
sînt luate toate măsurile teh- 
nico-OTganiz'atorice pentru a 
se fabrica — începînd cu tri-

mestrul II — alte sortimente cu 
însușiri deosebite, cum sînt 
țesăturile „Lorely" și „Danina"; 
aceste țesături se pretează bi
ne la rochiile și îmbrăcămin
tea de seară, întrucît au imi
tații de dantelă și voal. Se vor 
produce și țesăturile în ca
rouri, din fire poliesterice, în 
amestec cu bumbac și. mai cu 
seamă, din fire polifilamenta- 
re din poliesteri sută la sută, 
materii prime ce se realizează 
de către Uzina de fibre sinte
tice din Iași. Astfel de țesături, 
fiind deosebit de rezistente la 
purtat și la acțiunea aqentUor 
fizici și chimici, vor fi și eco
nomice, întrucît materia primă 
se obține de la o uzină vecină, 
ceea ce asigură înlăturarea 
aproape completă a cheltuieli
lor de transport. încă din a- 
cest an vor fi fabricate țesă
turi în proporție de 30 la sută 
din cantitatea de 10 milioane 
m. p„ cît prevăd parametrii 
proiectați pentru prima etapă ; 
această cantitate se va mări 
an de an și se va ridica la 
21 200 000 mp — cît este capa
citatea finală proiectată pen
tru anul 1972.

Harnicul colectiv al țesăto- 
riei de mătase „Victoria* din 
Iași este hotărît să continue 
eforturile de diversificare a 
producției țesăturilor fine și de 
îmbunătățire a calității aces
tora. în acest scop se pregă
tesc, în atelierele de concepție 
ale fabricii, alte 10 sortimente 
noi, în peste 50 de desene șl 
poziții coloristice, care trebuie 
să fie experimentate și intro
duse tn producție industrială 
pînă la sfîrșitul anului. Tot
odată, In fabrică se desfășoa
ră o largă acțiune de califi
care și ridicare a calificării 
muncitorilor, de specializare a 
personalului tehnic și de de
servire din secții și ateliere, 
de perfecționare a tehnologii
lor de fabricație. Aceste preo
cupări vizează ridicarea con
tinuă a prestigiului „mărcii" fa
bricii, realizarea unor tesătun 
tip mătase fine și rezistente, 
apreciate unanim de cumpără
tori. (Rep publicitar)

Mnnole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

ț

terviul continuă deci 
acesta din urmă .

— Vechimea dv 
cretar de comitet 
tid..

— Cîteva luni...
— Dacă ar fi să

ca 
de

se-
par-

definiți 
obiectivul principal al pre
ocupărilor comitetului de 
partid în aceste cîteva 
luni, c-e ați alege din mul
tele, desigur, țeluri ale or
ganizației aflate la orimii 
ei pași 9

— Cunoașterea oamenilor 
Cînd am fost ales secretar 
al comitetului de 
mi-am dat seama că 
ce urmează, pentru 
dar nu numai pentru 
se va numi ;ot construcție 
Că va trebui să construim 
mereu 
timp 
cu care producem 
sâ-i putem construi, 
să-i cunoaștem

La comitetul de

lia de combustibil, „în ve
derea bunei aprovizionări a 
uzinei", o alta, în același ca
dru, la începutul lui 197C 
a oamenilor de la sectorul 
de reparații. Ședințe, în- 
tîlniri. consultații, consfă
tuiri, problematică diver
să, unghiuri de abordare 
diferite..

Dar simți în toate — si

partid 
. ceea 
mine, 
mine

//

sau cel puțin un 
oamenii. Oamenii 

Și ca 
trebuie

partid 
în organizații de bază, ni 
se vorbește despre analize, 
dezbateri, informări, refe
rate. rapoarte, ni se înfă
țișează „planuri de bătaie" 
care vizează viitorul Ime
diat sau viitorul . viitoru
lui acestui grup care va 
fi grupuri, totul desfășn- 
rîndu-se sub semnul deve
nirii. planificării, înmul
țirii O analiză. în no
iembrie 1969. trecută în 
planul comitetului a oame
nilor care lucrează la sec-

acesta e unul dint-re supor
turile impresiei de întreg, 
de compoziție unitară, de 
care vorbeam la început — 
că oamenii se caută. Iși 
sondează rezervele umane 
calitățile Conștiința celor 
150 de membri ai organiza
ției de partid de aici 
duce, la ora aceasta, un 
fel de activitate de au- 
toscrutare, de evaluare și 
reevaluare a propriilor po
sibilități și. simultan, a 
„caratelor" conștiinței ce 
lui de alături, ale fiecăru
ia Procesul închegării co
lectivului — fiindcă e un 
proces complex în fruntea 
căruia organizațiile dr 
partid au înțeles că trebuie 
să se situeze nu pur ți

dimineața, 
de persoa- 
aliniate în 
Maria Sto- 
așezat la 
la 4 di- 

Elena Mano- 
la 4.30. Nata
la 5. Mișu

ne 
fața ușii, 
ian 
rînd 
mineața.
lesr-u de 
lia Ton 
Gheorghiu a trebuit 
să se învoiască de la 
serviciu, Hie Hohan a 
bătut drumul pînă aici 
ca să scoată fișa de la 
fișier...

De ce au venit acești 
oameni atît de dimi
neață la policlinică 7

— Pentru că mai tîr
ziu nu se mai găsesc 
bonuri, ne-au lămurit 
ei.

ora 6,30, birou! de 
Informații și-a început 
activitatea. Intre timp, 
numărul celor veni ți 
pentru programare 
crescuse. Deodată.-’am 
fost martorii unui fe
nomen bizar. Pe mă
sură ce se subția din- 
tr-un loc — la ghișeul 
de informații — „coa
da" se îngroșa, din 
nou. in alt loc — la 
fișier. Potrivit „organi
zării" de 
ții stau 
la rînd.. 
ghișeul 
— pentru
bonului de ordine,

aici, pacien- 
de trei ori 
O dată la 

de Informații 
procurarea 

a
doua oară la fișier — 
pentru primirea fișei, 
șl. în sfîrșit, a treia 
oară. în fața cabinete
lor de consultații. A- 
ceasta în ciuda faptu
lui că programul de 
lucru al policlinicii a- 
fișat în hol precizea
ză : „...bonurile de or- 
dine pentru consultații 
se pot obține la ora 
dorită — atit în ziua 
respectivă, cît și pentru 
zilele următoare, de 
la biroul de informa
ții Or. realitatea 
e cu totul alta.

Ora 9,30. Solicităm 
funcționarei Eugenia 
Tudor un bon pentru 
cabinetul de boli in
terne.

— La interne 7 1 Bo

simplu ca mentori, ci 
polarizatori, catalizatori ac
tivi — este unul de căuta- 
re. Prin confruntare, Orga
nizația de partid născută 
în acel sfîrșit de octombrie 
1969 — și ne referim la 
toți cei 150 — și-a scris 
„jurnalul de activitate" prin 
multe întîmplări oarecum 
Ieșite din comun, precum

cea . de la începutul în
semnărilor de față Le a- 
flâm cu o oarecare dificul
tate. fiindcă neobișnuitul 
a fost, de multe ori. foarte 
obișnuitul zilelor și nopți
lor perioadei pe care, cine
va o numea — acolo în u- 
zina-șantier — „baia pune
rii în funcțiune" O „baie" 
pe care, folosind metafora, 
fiecare trebuia s-o absolve 
prin valențele sale cele 
mai luminoase O „Daie" 
care pentru maistrul prin
cipal ton Jula a însemnat 
să nu plece acasă 48 de ore 
pînă n-a controlat fiecare 
ventil, fiecare aparat dc 
măsură din compartimen
tele Iul Iar pentru ingine
rul Isaia Miulescu, șef de

— Am fost „furați* 
de alte probleme șl nu 
i-am acordat impor
tanța cuvenită. Fără 
să caut să escamotez 
această deficiență a 
noastră, pe care o vom 
curma în cel mai scurt 
timp, 
însă 
alți 
care
contribuie încă la pro
ducerea aglomerației. 
Mâ refer' ta greută
țile ce hi le creează.-,în '(înțelege \ că ,’trebuie să 
mod artificial,- unele luăm mfisurj urgente 
circumscripții medica
le. trimlțîndu-ne la 
policlinică bolnavi 
pentru chestiuni ex
trem de simple: pan
samente. tratarea u- 
nui ulcior, o acuitate 
vizuală etc. Dacă ți
nem seama de faptul 
tă policlinica „Vitan" 
deservește nu mat pu
țin de 23 circumscrip
ții medicale, este lesne 
de închipuit cîte greu
tăți ne produc aceste 
trimiteri nejustificate, 
cît de mult timp iro
sim Dentru te miri ce 
maladie, care cu ușu
rință poate fi tratată 
ta circumscripțiile res
pective.

Am făcut o scurtă 
Investigație la dispen
sarul din str. Baba 
Novac, unde am stat 
de vorbă cu dr. Con
stanța Ciontea. Tn une
le cazuri, cei de la po
liclinică au dreptate — 
ne-a arătat 
unii colegi 
cumscripție 
cial medici 
reangajați 
transformă 
într-un fel

Redacția

artificial,- unele luăm, măsuri 
de /i-înlățura-re a aces
tor deficiențe

Iată cîteva chestiuni 
simple, dar care, ne
respectate. produc 
greutăți în deservirea 
la policlinică. Ches
tiunea trebuie privită 
șl din alt nunct de ve
dere. Aceste necazuri 
te suportă nu numai 
cetățenii, dar chiar și 
cadrele medicale. Ma
rea majoritate a me
dicilor își fac datoria 
cu răspundere: totuși, 
pentru a putea da ran
damentul potrivit, spe
cialiștii respectivi au 
nevoie de liniște, de 
mult calm Or, în con
dițiile actualului sis
tem de programare 
consultațiile nu se pot 
acorda cu maximum 
de solicitudine. De 
aceea, se cere din par
tea Direcției sgnitare 
a municipiului Bucu
rești să acorde mai 
multă atenție deser
virii sanitare a cetățe
nilor și să înlăture cu 
operativitate aseme
nea carențe care încă 
se fac simțite în poli
clinici.

ea. Slnt 
de la cir-
— tn spe- 
pensionari
— care 

consultația
de „triaj"...

a primit 
scrisori din care re-

secție, care a rămas zi și 
noapte în uzină în pregăti
rea dării în funcțiune, a 
reprezentat un fel de al 
doilea examen nu ca in
giner, dar și ca om și 
conducător al unor oa
meni Din astfel de trăsă
turi alcătuim, treptat, stră- 
bătînd uzina, un portret 
colectiv care este grupul a-

cesta ce-și trimite cota- 
parte de energie țârii.

— Poate fi această cotă- 
parte, raportată la noua or
ganizație de partid. mai 
mare ?

- Poate, răspunde loan 
Rad Fiindcă este mult aur 
în oamenii acești 4 Și o 
să-l dăm la iveală Dar nu-i 
numai aur..

E un fel de indirectă in
troducere la capitolul lip
suri, pe care interlocutorul 
ardelean coborît și el nu de 
mu't. cum zice, „mai la va
le din deal", de la exploa
tarea minieră Muncel, O 
face în termeni proprii fos
tei lui îndeletniciri Este 
vorba deci, de o separare 
a calităților de necalități și,

în popasul nostru în uzină, 
vedem că operațiunea se 
petrece tot prin cunoaște
rea oamenilor, sudarea lor. 
Iritîlniri ale birourilor or
ganizațiilor de bază, schim
buri de păreri, de experi
ențe. crescute aici sau a- 
duse din locurile de und» 
oamenii au venit, schimburi 
de impresii chiar asupra... 
lipsurilor Solicitînd unuia 
dintre secretarii de organi
zație de bază să pi ecizeze, 
de exemplu, motivul uneia 
dintre insomniile sale... pe 
teme de organizație, l-a 
denumit prompt ■ organi
zația U.T.C Se omogeni
zează greu, nu-și găseșt» 
încă un făgaș propriu, spre 
a aduna într-un tot ener
gia de care clocotesc tine
rii Remediul 7 (mai bine 
zis începutul remediului) i 
va avea loc o dezbatere, în 
plenara comitetului de par
tid. asupra responsabilită- 

față de 
Sprijin 
cu atît 
,aurul* 
carate-

ții comuniștilor 
educarea tinerilor 
care se va dovedi 
mai rodnic, cu cît 
care se separă aici, ____
le care se șlefuiesc. se în
tregesc, le afli. în stare na
tivă. și în 
nerilor

Dar cine 
Secretarul 
partid n-a , .. ,____
zeci de ani. Inginerii sînt 
tineri, maiștrii sînt tineri, 
muncitorii — tot tineri. Un 
colectiv tînăr care se în
tregește și se desăvîrșeșt» 
o dată eu noua „cetate • 
luminii* unde lucrează.

conștiințele ti-
nu-i tînăr aici ? 
comitetului de 
împlinit patru-

8.
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O hotărire
a Consiliului de Miniștri

privind aplicarea

sistemului contractual

in activitatea

A cercetare științifică

cerce-

legal 
dome-

unele 
orga- 
regim 

unor

Consiliul de Miniștri a emis o ho- 
tărire privind aplicarea sistemului 
contractual în activitatea de 
tare științifică.

Hotărîrea statuează cadrul 
de încheiere a contractelor în
nlul cercetării științifice și prevede 
măsuri menite să asigure o regle
mentare unitară a obligațiilor și 
drepturilor care revin unităților exe
cutante și celor beneficiare.

în hotărîre se arată că Academia 
Republicii Socialiste România și aca
demiile de științe cu unități de cer
cetare în subordine, precum și 
unități de cercetare din cadrul 
nelor centrale funcționează în 
economic. Pentru finanțarea
cheltuieli care depășesc veniturile 
realizate din contractele de cercetare, 
acestea pot primi dotații de la buge
tul de stat, îndeosebi pentru teme 
de cercetare care prezintă Impor
tanța pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării.

Urmărind o împletire judicioasă a 
cerințelor de dezvoltare a bazei teh- 
nico-materiale a unităților cu co
interesarea personalului acestora la so
luționarea cit mai operativă și cu 
rezultate scontate a obligațiilor asu
mate prin contract, hotărîrea stabi
lește sistemul de împărțire a bene
ficiilor realizate din contractele de 
cercetare. Astfel, beneficiile se re
partizează și se folosesc pentru văr- 
săminte la bugetul statului, pentru 
fondul de rezervă și de dezvoltare a 
bazei materiale proprii a unității, 
pentru acordarea de gratificați! și 
premii personalului din activitatea 
de cercetare și pentru alte destinații.

în soopul aplicării prevederilor 
Legii privind organizarea activității

de cercetare științifică in Republica 
Socialistă România, hotărîrea pre
vede că ministerele și celelalte or
gane centrale trebuie să întreprindă 
măsuri pentru valorificarea în prac
tică a rezultatelor obținute în termen 
de cel mult trei luni de la recepțio- 
narea lucrărilor de cercetare. în ca
zurile în care valorificarea rezulta
telor cercetării necesită executarea 
de investiții sau alte lucrări pregă
titoare, beneficiarul este obligat ca 
împreună cu organul ierarhic supe
rior să ia măsuri corespunzătoare 
pentru începerea acestor lucrări. în 
cazul în care se constată că cerce
tarea științifică nu a dat rezultatele 
prevăzute în contract, sau nu a fost 
aplicată, provocînd pagube economiei 
naționale, se va institui o comisie 
de analiză, care va stabili mărimea 
pagubelor, persoanele vinovate și 
modalitățile de recuperare a daune
lor. De asemenea, pentru neexecu- 
tarea obligațiilor stabilite prin con
tract, se vor plăti penalități.

Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, împreună cu ministerele 
și celelalte organe centrale, îi revine 
sarcina să asigure controlul și în
drumarea Încheierii 
cercetare, precum și 
pectării prevederilor 
eficiența economică 
aplicarea rezultatelor

Aceste reglementări vor contribui 
la folosirea mai rațională și eficientă 
a potențialului uman și material din 
institutele de cercetări, la apropie
rea cercetării științifice de nevoile 
producției și ale dezvoltării econo
miei și culturii, la reducerea duratei 
de aplicare în producție a rezultate
lor obținute.

Cum ar fi putut

PREJMER
l

agricolă n-a fost

K

firească a

(Agerpres)

Viorel SĂLAGEAN

(Agerpres)

asigure o 
din acest

altfel 
a do- 

curs 
cu a- 
ca In

ing. Ion TOMA
directorul I.A.S. Prejme' 
judeful Brașov

in urmă, be- 
furnizor

nu
deoarece

care trebu- 
adaptări), cit 
aprovizionare

la aceas- 
ales, ce 
fi luate

...și de ce

XPERIENȚA

(Urmare din pag. I)

în
puri

Utilaj modern pentru industria alimentară, fabricat la uzina „Tehnofrig'-Cluj

fi economisită valuta

contractelor de 
urmărirea res- 
contractuale și 
obținută prin 
cercetărilor.

întreprinderea 
de stat Prejmer și-a înche
iat activitatea pe anul tre
cut cu rezultate bune, ceea 
ce confirmă că acolo unde 
se practică o agricultură 
modernă, bazată pe cuce
ririle științei și tehnicii, e- 
fectele negative ale timpu
lui nefavorabil sînt mult 
atenuate. Indicatorul sinte
tic, care ne dă o imagine 
clară asupra modului cum 
a fost folosit potențialul 
tehnic și uman este, fără 
îndoială, beneficiul reali
zat. Concludent, în acest 
sens, este faptul că, în anul 
1969 s-a realizat un benefi
ciu de 9,5 milioane de lei 
față de 6 milioane cît era 
prevăzut în plan. Demn de 
remarcat e și faptul că toa
te cele 10 ferme și-au înde
plinit sarcina de beneficii. 
Depășirea cu 3,5 milioane 
de lei a beneficiilor a fost 
determinată, în primul rînd, 
de realizarea producției și 
a veniturilor 'planificațe. 
Este suficient să arătăm că 
valoarea producției marfă 
realizată în 1969 au fost 
de 90,5 milioane de lei, cu 
8 milioane de lei superioa
ră anului precedent, deși 
suprafața întreprinderii a 
fost mai mică, cu mai bine 
de 800 ha. Cum și pe ce căi 
am obținut asemenea reali
zări ?

Desigur, sînt mai mulți 
factori care au influențat 
rezultatele înregistrate de 
întreprindere, dar în pri
mul rînd se cuvine să su
bliniem eforturile pentru a 
realiza producții mari în 
toate sectoarele. Anul tre
cut întreprinderea a livrat 
peste plan 54 tone griu, 
1 175 tone cartofi, 53 tone 
brînz.eturi, 107 tone prepa
rate de carne. 18 000 ouă. A- 
cest lucru a fost posibil 
datorită creșterii producției 
vegetale și animale, tn 1969 
am recoltat, în medie la 
hectar, cîte 3 450 kg grîu, 
cu circa 1 000 kg mai mult 
decît media realizată în a- 
celeași condiții de unități
le agricole vecine Recolte 
bune s-au obținut și la ce
lelalte culturi. Factorul de- 

■ terminam în • obținerea a- 
cestor producții îl consti
tuie aplicarea la timp a în
tregului complex de lu
crări agrotehnice, în raport

cu condițiile climaterice 
concrete, cu natura solului 
și a plantelor. Un rol im
portant l-a avut folosirea 
unor cantități mari de în
grășăminte naturale și chi
mice, administrate pe ba
ze științifice, în raport cu 
structura și gradul de fer
tilizare ale solului.

Mai mult decît în alți ani, 
lucrările de întreținere a 
culturilor au cîntărit greu 
în balanța rezultatelor ob
ținute. Ploile abundente 
au favorizat dezvoltarea

să preîntâmpinăm pericolul 
infestării acestei culturi, 
să asigurăm condiții de dez
voltare normală a plante
lor și să obținem produc
ții de calitate superioară 
Grăitor în acest sens e fap
tul că peste 80 la sută din 
recolta de cartofi și 80 la 
sută din cea de grîu, a 
fost valorificată pentru să- 
mînță, fapt care a influen
țat pozitiv realizările valo
rice ale întreprinderii

Rezultate, în general, bu
ne s-au înregistrat și în

© Beneficii suplimentare de 3,5 
milioane lei ® MEDIA BUNĂe bună 
cînd nu se compune și din minu
suri. 10 ferme agricole—10 surse 
de beneficii @ OBIECTIV PENTRU 
1970: un progres substanțial în 
producția de lapte și cartofi

vegetației, deci și a buru
ienilor. Cu forța de muncă 
manuală pe care o aveam, 
n-am fi putut face față a- 
saltului buruienilor ; de 
aceea, atenția noastră a 
fost concentrată, cu priori
tate, spre „plivitul" chimic. 
Am organizat o largă acți
une de ierbicidare pe în
treaga suprafață, cu cartofi, 
orzoaica, porumb siloz. E- 
fectul imediat — dezvolta
rea normală a culturilor. Un 
efect deloc neglijabil l-s 
constituit economisirea, pe 
această cale, a circa 20 000 
zile-om în valoare de peste 
o jumătate de milion de 
lei. Acest fapt ne-a permis 
să renunțăm, în bună mă
sură, la un mare număr de 
brațe de muncă, pe care în 
anii trecuți le aduceam din . 
alte județe. Timpul ploios 
a favorizat apariția manei 
la cartofi Acționînd ener
gic, prin stropiri, succesive 
în timpul optim, am reușit

sectorul zootehnic. Produc
ția de lapte a fost de 3 576 
de litri de fiecare vacă fu
rajată, de la un efectiv de 
2 000 de vaci. Este o pro
ducție bună, dar care 
ne mulțumește 
este sub potențialul de care 
dispunem, fiind mai mică 
decît realizările anului pre
cedent.

Dezvoltarea și moderni
zarea parcului de mașini și 
tractoare, întreținerea și 
utilizarea lui mai rațională 
au influențat pozitiv asu
pra executării lucrărilor 

. intr-o perioadă mai scurtă. 
Semnificativ. în acest sens, 
este exemplu] sortării car
tofilor. în trecut, cînd efec
tuam această operație ma
nual. pentru sortarea’ a 100 
tone de cartofi pe zi erau 
necesari, în medie, 100 de 
muncitori. Anul acesta, sor
tatul s-a făcut cu mașinile, 
randamentul acestora fiind 
ridicat l o sută de tone sor-

tate cu numai 8 muncitori 
La utilizarea rațională a 
mijloacelor a contribuit și 
întrajutorarea între ferme, 
mașinile fiind îndreptate a- 
colo unde era mai mare ne
voie.

Dotarea fermelor cu ma
șini agricole de mare ran
dament, ca și folosirea ra
țională a acestora, la care 
am adăuga o mai bună u- 
tiîizare a fondului de timp, 
au redus mult volumul de 
muncă manuală necesar e- 
fectuării lucrări.or agrico
le. Față de anul precedent, 
forța de muncă folosită în 
sectorul vegetal a fost cu 
8 la sută mai mică, iar în 
zootehnie cu 4 la sută. 
Productivitatea muncii în
registrează o creștere de 7 
la sută față de anul pre
cedent. Semnificativ în a- 
ceastă privință este și fap
tul că producția globală pe 
cap de muncitor a fost, a- 
nul trecut, de 93 000 lei. 
Producțiile bune care a'i 
fost obținute, reducerea 
cheltuielilor au contribuit 
ca la 1 000 lei venituri să 
se cheltuiască numai 786 
lei.

Avem încă mari resurse 
care trebuie puse în valoa
re pentru creșterea produc
ției și a beneficiilor. între
prinderea fiind profiiată 
pe producerea de cartofi de 
sămînță, solicităm să fim 
sprijiniți pentru a generali
za sistemul de producere 
bazat pe un asolament a- 
decvat, așa cum am proce
dat la ferma Hărman. A- 
solamentul oferă avantaje 
substanțiale. S-ar putea asi
gura cartofi din soiuri și 
verigi superioare, cu pro
ducții de 3 000—5 000 kg în 
plus ; prin aceasta statul ar 
putea reduce simțitor im
portul cartofilor de sămîn- 
tă.

Valorificarea potenția
lului ridicat de producție 
atît în sectorul vegetal, cît 
și în zootehnie constituie o 
f(reocupare permanentă a 
ucrătorilor și specialiștilor 
Întreprinderii. In aceste zi
le, . pregătim toate, condiții
le pentru a obține rezulta
te superioare în anul 1970

fabricarea diferitelor ti
de baterii, cele două uni- 

• Fabrica de 
.. și materiale electroizo- 
din Capitală și întreprin- 
„Electrobanat" din Timi- 

— consumă o mare canti- 
(700 tone în acest an)

tați producătoare — 
cabluri și materiale 
lante 
derea 
joara 
tate ...
de bioxid de mangan artificial, 
procurat din import, cu multe 
milioane lei valută. Intrevă- 
zînd posibilitatea fabricării în 
țară a acestui produs, specia
liștii unităților respective au 
început să facă tatonări la uzi
na chimico-metalurgică' „1 Mai" 
Firiza Aici existau atît instala
țiile necesare (la 
iau operate mici 
și posibilități de 
cu materie primă.

Cu exact un an 
neficiarii și virtualul 
au încheiat o minută, din care 
reținem i „Din discuții a reie
șit că, în raport cu unele deza
fectări treptate de capacități de 
pe platforma Firiza și cunos- 
cînd că uzina dispune de expe
riență tehnologică în electro- 
metaiurgie, există posibilități 
reale ' de asimilare a fabricației 
de bioxid de mangan artificial 
In această întreprindere" Iar 
In încheierea minutei se spune i 
„Părțile au apreciat pozitiv atît 
posibilitatea suprimării impor
tului produsului amintit, cît și 
pe cea a valorificării superioa
re a minereului de mangan".

După ce în vara trecută 
au fost avizate favorabil rezul
tatele obținute prin cercetările 
întreprinse pentru precizarea 
tehnologiei — bateriile execu
tate cu bioxid de mangan de la 
Firiza corespunzînd prescrip
țiilor din standarde — s-a hotă- 
rît trecerea la fabricarea pro
dusului în condiții de pilot se- 
mi-industrial Lucrările pentru 
construcția în regie proprie a 

capacitate 
an bioxid 
urmau să 
III anul

instalației pilot, cu o 
de circa 400 tone pp 
de mangan artificial, 
înceapă în trimestru 
trecut.

Intr-o desfășurare 
lucrurilor, a urmat și avizul fa
vorabil al forului de resort, 
Ministerul Industriei Chimice : 
„S-a luat hotărîrea ca uzina „1 
Mai" Firiza să treacă la întoc
mirea documentației pentru in
stalația pilot cu o.capacitate de 
o tonă bioxid de mangan pe zi. 
Lucrările efective de construc
ții vor fi încheiate în trimestrul 
I 1970. astfel ca producția în in-

stalația pilot să înceapă în tri- \ 
mestrul II." Speranțele celor 
doi producători de baterii înce
peau să se materializeze. Se în
trevedea posibilitatea diminuă
rii cu 150 de tone, încă din a- 
cest an. a importului de bioxid 
de mangan artificial. De 
s-a și luat măsura ca In 
ua jumătate a anului în 
importurile să fie reduse 
ceasta cantitate, urmînd 
1971 să se renunțe complet la 
import. Pe această cale , s-a es
timat că se pot economisi, a- 
nual, peste 3 milioane lei va
lută. Și se părea că lucrurile 
vor evolua normal. Dar...

Uzina de la Firiza a trecut 
cu cîtevalluni în urmă din sub- 
ordinea Ministerului Industriei 
Chimice, în cea a Ministerului 
Minelor. Conducerea Uzinelor 
metalurgice de metale neferoa
se Baia Mare, de care aparține 
în prezent, încearcă să-și decli
ne orice răspundere în finaliza
rea instalației pilot, arătînd că 
aceasta nu se poate face în 
cursul anului 1970. Atît proiec
tul, cît și lucrările de construcție 
stagnează din septembrie 1969. 
Iar cei doi beneficiari ai bioxi
dului de mangan artificial aș
teaptă ca, începînd cu trimes
trul viitor, să se aprovizioneze 
din țară cu acest produs. Ce 
soartă va avea pînă la urmă a- 
ceastă lucrare este greu de pre
supus Deocamdată s-a trimis o 
notă tov. Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, în care se 
spune : „Vă rugăm a dispune 
măsuri corespunzătoare Uzine
lor metalurgice de metale nefe
roase Baia Mare, pentru ca în
cepînd cu trimestrul II a.c. să 
putem fi aprovizionați cu o to
nă de bioxid de mangan pe zi, 
iar în continuare această capa
citate să se dezvolte industrial, 
astfel ca în 1971 să se 
cantitate de 2000 tone 
produs"

Care va fi răspunsul 
tă intervenție și, mai 
măsuri concrete vor 
nu știm. Oricum, trebuie să se 
dea dovadă de mai mult rea
lism și spirit practic în asi
milarea produsului, să se țină 
seama de interesul general al 
economiei de a diminua impor
tul. Or, aici, este vorba — în 
final — de 3 milioane lei valu
tă care pot fi folosite pentru 
satisfacerea altor nevoi ur
gente.

LA SALONUL INTERNAȚIONAL DE INVENȚII
în cadrul salonului 

de invenții ce va avea 
loc la Viena între 7 și 
14 martie a.c., Româ
nia va expune patru 
invenții. Una dintre 
acestea — mașina de 
împrăștiat îngrășă
minte prin centrifuga
re, realizată de ingi
nerul Pavel Babiciu 
de la Institutul poli
tehnic din București, 
asigură o bună unifor
mitate de distribuție 
pe sol, este ușor de 
întreținut și acoperă 
un front mare de lu
cru. O altă invenție 
se referă la un agre
gat de pretensionare 
individuală a armă
turilor din elemente 
de beton precompri-

mat. Realizat de un 
grup de specialiști din 
cadrul Institutului de 
cercetări în construc
ții și economia con
strucțiilor din Bucu
rești, agregatul poate 
executa mecanic și au
tomat toate operațiile 
cerute de modul de 
pretensionare indivi
dual. Cea de-a treia 
invenție reprezintă o 
mașină semiautomată 
pentru colorarea sau 
numai decorarea prin 
pulverizarea cu aer a 
suspensiei apoase de 
colorant pe suprafețele 

• semifabricatelor cera
mice, glazurate, afla
te în rotație, utilaj 
realizat la Complexul 
industrial de faianță

și sticlărie din Sighi
șoara, iar ultimul, o- 
pera unui colectiv de 
cercetători de la Insti
tutul politehnic din 
Iași, o mașină de ascu
țit burghie helicoidale 
prin aplicarea metodei 
de ascuțire după ci
lindru eliptic.

Dg remarcat că țara 
noastră participă pen
tru a treia oară la Sa
lonul internațional de 
invenții de la Viena. 

precedente 
lucrări 

au întrunit

invenți._
La edițiile 
numeroase 
prezentate 
aprecieri favorabile 
din partea specialiști
lor străini, iar unele 
din ele au obținut me
dalii și alte distincții.

LAS E M NALELE ZIARUL UI
DEPLINA INTEGRITATE 
AVUTULUI OBȘTESC

MAI BINE MAI TÎRZIU, DECÎT 
NICIODATĂ I

ACESTA ESTE RĂSPUNSUL 
AȘTEPTAT

IN ACEST AN

va participa

La începutul lunii februarie, în coloanele 
rubricii de față a fost publicată nota intitu
lată „Dar cu utilajele sustrase ce s-a întîm- 
plat Prin această întrebare se solicita un 
răspuns clar din partea conducerii Combina
tului pentru exploatarea și industrializarea 
lemnului Focșani în legătură cu .modul în 
care a fost soluționat un caz de știrbire a a- 
vutului obștesc. In scrisoarea recent primită 
din partea conducerii combinatului se spune 
următoarele : „Din verificările făcute pe te
ren rezultă că valoarea reală a obiectelor 
sustrase este de 3 500 lei (și nu de aproape 
30 000 lei oum susținuse șeful sectorului de 
instalații a întreprinderii 14 instalații lași 
n.n.), din care s-au recuperat pînă In pre
zent 1 600 lei. Menționăm că înainte de sem
nalarea publică a faptelor respective, condu
cerea combinatului a atras atenția conduce
rii șantierului că paza nu este asigurată, însă 
nu au fost luate la timpul respectiv măsurile 
cuvenite.

Vă asigurăm că prin măsurile luate de noi, 
împreună cu noul antreprenor general, 
I.S.C.M. din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
privind asigurarea pazei obiectivului, în vi
itor nu se vor mai semnala sustrageri de 
bunuri din incinta șantierului". Reținem a- 
cest angajament fetm cu convingerea că con
ducerea combinatului a luat toate măsurile 
care să asigure tn viitor deplina integritate 
c avutului obștesc.

în articol „Productivitatea muncii sub po
vara încărcăturii administrative excesi
ve", era relevată influența nefavorabilă 
asupra indicatorului productivității mun
cii a „balastului" pe care-1 reprezintă 
într-o unitate economică sau alta — în 
speță, întreprinderea 10 instalații și Trus
tul 5 construcții montaj, ambele din 
Brașov — menținerea nejustificatăl a unui 
aparat tehnico-administrativ mult prea nume
ros. După mai bine de patru luni și jumăta
te, sub semnătura ing. R. Briese, directorul 
general al direcției generale de resort din 
Ministerul Construcțiilor Industriale, ni se 
răspunde : „Pe linia îmbunătățirii organizării 
activității de construcții montaj, în luna ia
nuarie 1970. s-a comasat Trustul 5 construcții 
montaj . Brașov cu întreprinderea șantiere 
de construcții Brașov, prin aceasta creîndu-se 
condiții mai bune pentru sporirea productivi
tății muncii.1

In ceea ce privește întreprinderea 10 insta
lații Brașov, subordonată Direcției generale 
montaj instalații din ministerul nostru, a- 
ceasta urmează ca în cursul trimestrului I 
a.c. să se încadreze într-o formă de organi
zare îmbunătățită"

E vorba, deci, de aplicarea unor măsuri 
care anticipează consecințe favorabile și asu
pra creșterii productivității muncii și, prin 
aceasta, asupra eficienței economice. Deși 
luate tîrziu, salutăm aceste măsuri. Cum se 
«pune î mai bine mai tîrziu, decît niciodată !

în nota intitulată i „Idei împietrite în do
sare", apărută recent în „Scînteia", se critica 
faptul că multe dintre propunerile judicioa
se ale salariaților au rămas uitate in sertare. 
Printre întreprinderile vizate s-a numărat și 
Șantierul naval din Constanța, unde nedîn- 
du-se curs cererii vopsitorilor de a li se asi
gura condiții de lucru mai bune, o propunere 
care se putea solda cu o creștere sens’bilă a 
productivității muncii rămăsese în faza de... 
propunere.

Ce ne răspunde unitatea constănțeană ?
„Precizăm că îmbunătățirea condițiilor de 

muncă pe cele două docuri plutitoare a con
stituit pentru noi o preocupare permanentă, 
dovadă fiind numărul însemnat de schele me
talice cu roți de care dispunem, construirea 
la docul mare a două schele speciale rulante 
pe grinzile superioare ale docului, înlătura
rea unor postamenți și suporți care împiedi
cau deplasarea schelelor pe punți, verificarea 
și întreținerea generală a schelelor. Tot pen
tru creșterea productivității muncii și redu
cerea efortului fizic la lucrările de curățire 
a corpului navelor, șantierul va primi anul a- 
cesta zece agregate de curățire cu jet de 
apă la presiune înaltă. Considerăm că prin 
mecanizarea procesului de curățire a nave
lor, pe care o vom introduce în acest an în 
șantier, vom rezolva complet această dificilă 
problemă, astfel incit lucrările respective să 
se desfășoare in condiții optime, cu minimum 
de efort fizic din partea muncitorilor și cu 
un randament superior".

Acesta este răspunsul așteptat. Urmează, 
desigur, ca el să fie și înfăptuit integral

și expoziții internaționale
în acest an, țara noastră va 

participa la 89 de tirguri și ex
poziții internaționale. Reținem 
dintre acestea prezențele româ
nești la tîrgurile de la Leipzig, 
— ediția de primăvară — Da
masc, Salonic, Helsinki, Viena. 
unde vor fi organizate expoziții 
cu caracter general de mărfuri, 
ca și la expozițiile reprezentative 
eu un caracter tehnic de la Mi
lano, Hanpvra, Cairo, Teheran, 
Bogota, Budapesta, Izmir, Brno, 
Plovdiv .Alger, Sidney și altele. 
România va ti prezentă, de a- 
semenea, la manifestări specia
lizate. organizate la Goteborg. 
Miinchen, Utrecht, Paris. Bru
xelles, Londra, Stockholm. Koln, 
Lyon etc.

în semestrul II al acestui an 
țara noastră va deschide la Bel
grad o expoziție economică, cu- 
prinzind cele mai reprezentative 
realizări din domeniul industriei 
construcțiilor de mașini. O altă 
expoziție proprie va ti organi
zată la Buenos Aires, unde vor 
ti prezentate diferite instalații, 
mașini și utilaje, precum și o 
bogată gamă de produse indus
triale.

ne referim nu este exploatată nici 
pe departe la întreaga ei capacitate, 
tn perioada 1965—1969, bunăoară, ca
pacitatea de transport a remo; che- 
relor (cai putere X zile de exploa
tare) a fost utilizată după 
.■um urmează : aproximativ 35
la sută — mers cu încărcă
tură, 7 la sută — mers fără încărcă
tură ia' 58 la sută — staționări a- 
proape în întregime nejustificate. 
In cazul șlepurilor, capacitatea de 
transport (măsurată în tone X zile de 
exploatare) a fost și mai prost folo
sită ; doar aproximativ 12 la sută 
niers cu încărcătură, 4 la sută. fără 
încărcătură și 84 la sută staționări
(din care 57 la sută absolut nejustifi
cate). Este evident, deci, că în trans
porturile fluviale sarcinilor sporite 
trebuie să Ii se tacă față în primul 
rînd prin utilizarea integrală a ma
rilor rezerve de capacități și de fond 
de timp de exploatare existente. Cum 
poate fi asigurat, însă, în mod con
cret, acest lucru ?

După cum rezultă din discuțiile 
pe care le-am avut pe această temă 
cu mai mulți specialiști, pe două 
căi : extinderea remorcării prin îm
pingere (și a altor metode moderne 
de navigație) și organizarea în așa 
fel a întregii activități din acest sec_ 
tor - încît atît mersul „în gol" și 
transporturile încrucișate, cît și sta
ționările de durate incredibile și cu 
cauze greu de înțeles — în aștep
tarea... dispozițiilor de mișcare a 
remorcherelor (în cazul șlepurilor), 
a începerii încărcării sau a descăr
cării — să dispară cu desăvîrșire.

— In mod obișnuit — ne-a relatat 
In această ordine de idei ing. Tu- 
doran Gurău, directorul Direcției 
navigației fluviale „NavronT'-Giurgi.u 
— echipajele noastre nu mai navi- 
gheză, practic, decît ziua. „înnoptă
rile pe timp de mers" au atins pro
porții de-a dreptul îngrijorătoare. în 
ciuda faptului că nou! sistem de sa
larizare stimulează în sectorul nostru 
de activitate mui ca de noapte. De 
vină este teama excesivă de a- 
varii : în asemenea împrejurări, 
potrivit instrucțiunilor Inspectora
tului navigației civile, cei 
la bordul navelor avariate 
numai că urmează să suporte
toate daunele, dar li se pune
in mod automat sechestru pe bunu
rile materiale personale, înainte chiar 
de stabilirea pagubelor și a gradului 
de vinovăție, de formularea preten
țiilor întreprinderii căreia îi aparțin 
respectivele vase. Decît să aibă ne
plăceri. oamenii preferă să nu mai 
navigheze noaptea. Desigur, nu ple
dează nimeni pentru tolerarea indis
ciplinei sau pentru absolvirea de răs
punderea materială a celor neglijenți, 
dar nici excesele de zel nu-și au ros. 
tul. Cred că procedura amintită ar 
trebui revizuită în așa fel. încît bu
nele intenții ale organelor noastre de 
supraveghere și control să nu stînje- 
neascâ desfășurarea normală a acti
vității de transport. Pe de altă parte, 
consider că ar fi bine ca întreprin-

de 
nu

derea noastră să se comaseze cu cea 
similară de la Galați, eventual în- 
tr-o centrală economică de sine stă
tătoare. In felul acesta transporturi!» 
fluviale ar putea fi mai bine coordo
nate. ar fi eliminate transporturile 
încrucișate și mersul „în gol", ar dis
părea interesele înguste și „priorită
țile" care prelungesc în prezent în 
mod' artificial staționările în porturi.

— Navele noastre — ne-a spus în 
continuare directorul comercial al 
„Navrom"-Giurgiu, Iulian Petrescu 
— staționează extrem de mult în 
porturile de peste hotare. De ce ? 
Pentru că. în mod cu totul păgubitor 
pentru economia națională, atunci 
cînd încheie diferite tranzacții, în
treprinderile noastre de comerț ex
terior ignorează pur și simplu pro
blemele transportului. Ele ne solicită, 
de regulă, serviciile abia după în
cheierea contractelor, care, bineînțe
les. nu conțin nici o clauză care să-1 
oblige pe partenerii externi =ă asi
gure încărcarea—descărcarea vaselor 
imediat ce au ajuns la destinație, 
sau. în caz contrar, să suporte daune 
pentru staționările inutile. Așa s» 
face că, nu o dată, în loc să fie folo
site rațional, navele noastre se trans
formă, pentru săptămîni întregi, în 
adevărate... depozite plutitoare. In 
1969. bunăoară. timpul pierdut în 
străinătate de vasele întreprinderii 
noastre numai cu așteptarea... înce
perii operațiilor portuare amintite (și 
nu cu încărcările și descărcările pro- 
priu-zise) echivalează cu completa 
nefolosire. pe durata unui an întreg, 
a nu mai puțin de 30 de vase I Este, 
ca să mă exprim așa, o risipă strigă
toare la cer. Văd înlăturarea ei prin 
prevederea, în contractele tranzacți
ilor noastre comerciale externe, a u. 
nor clauze judicioase privind trans
portul fluvial.

Desigur, creșterea Ia nivelul cerin
țelor actuale a ponderii traficului 
fluvial în ansamblul sistemului na
țional de transporturi depinde d« 
fermitatea cu care va acționa în a- 
cest scop Ministerul Transporturilor, 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
partid nu se poate baza însă exclu
siv pe asigurarea folosirii eficiente 
(prin modalitățile la care ne-am re
ferit în rîndurile de față) a capaci
tăților existente în vederea intensifi
cării și amplificării transporturilor 
fluviale, atît flota cît și porturile au 
nevoie de o serie de dotări noi ; pe 
Dunăre se resimte nevoia unui volum 
sporit de lucrări de întreținere și re
gulariza, e; în fine, pentru a putea 
deveni căi navigabile, unor ape in
terioare trebuie să li se facă impor
tante lucrări de amenajare. Pentru 
complexele activități enumerate — 
care au început sau vor demara în 
cincinalul următor — au fost întoc
mite sau sînt în curs de elaborare 
ample studii tehnico-economice de 
fundamentare, urmează să fie alo
cate mari fonduri bănești, au fost sta
bilite sarcini și responsabilități pre
cise. Diferitele probleme pe care le 
ridică programul de investiții în 
transporturile fluviale vor fi abor
date, însă,, într-un viitor articol.
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REALISMUL c

TEMEI LITERARE
M-am mai pronunțat și In alte rln- 

duri, din unghiul strict al opiniei per
sonale, asupra necesității reautentifi- 
cării realismului, reautentificare ce 
nu ee poate redtțce, după mine, la 
simpla degrevare a termenului de 
înțelesurile sale inferioare și mo
mentane, rezultate din folosirea unei 
estetici dogmatice, ci trebuie să co
respundă neapărat creării unei lite
raturi realiste, care să aibă la te
melie conștiința Înaintată a scriito
rului angajat în slujirea unei cauze 
înalte, identificat cu idealurile so
cietății noastre. Conștiința scriitoru
lui, comunicată sincer, fără concesii 
interioare și exterioare, garantînd 
poziția morală a creatorului care 
scrie pentru cititori, „om între oa
meni". Opinia mea este că, mențio- 
nînd conștiința și sinceritatea artistu
lui, ceea ce facem cu toții foarte des, 
ne referim de fapt, pe altă cale, tot 
la realism, adică la literatura rea
lității. Și ce scriitor nu visează să 
realizeze, el singur chiar, literatura 
realității ?

Criteriile cele mai oneste de a- 
preciere a realismului unui scriitor 
sînt, după mine, nu acelea ale unei 
recunoașteri dogmatice și scolastice, 
opuse vieții vii pe care o împarte 
cartea cu publicul, ci lectura 
(cum, de către cine și în ce 
fel se citește cartea j și aici cri
teriul publicului larg mi se pare 
esențial), timpul, și pătrunderea în 
conștiințe. Realismul unei cărți și al 
unei literaturi e, cu siguranță, mai 
greu de determinat pe asemenea 
căi, dar concluziile sînt sigure. Din 
prima clipă se pot însă ghici în 
orice carte anumite premise : se 
poate observa întîi atitudinea scri
itorului față de această chestiune 
vitală a literaturii și se poate ju
deca aria umană căreia i se adre
sează cartea.

în legătură cu modernitatea ope
rei literare aș spune că această mo- 
dernitate depinde de realismul ope
rei, ceea ce pare, firește, o afirma
ție cam hazardată, deoarece în ulti
mul timp, din rațiuni polemice, cei 
doi termeni au fost In genere puși 
în contradicție. Modernă este, cum e 
și firesc, numai cartea zilei de azi și 
a realității de azi. în afara realități
lor și problematicii contemporane, 
eu, personal, nu pot concepe1 moderni
tatea. De altfel, pentru ce am încerca 
să modernizăm arta, dacă această 
modernizare i-ar micșora audiența 
in Ioc să i-o mărească ? Prin na
tura sa, modernizarea a însemnat 
socializarea și democratizarea va
lorii, niciodată aristocratizarea și 
mărirea gradului de dificultate al a- 
cesteia. De ce să fim atît (ie ge
neroși cu tehnica și atît de zgîrciți 
cu arta ?

Desigur, consider realistă orice li
teratură care stabilește o comunica
ție adevărată, orice literatură în 
care omul se recunoaște, fie că i se 
pune prin ea o întrebare sau i se 
dă un răspuns. Din acest unghi, 
forma este etern variabilă și clasifi
carea istoriei literare capătă alt 
conținut. Marii realiști ai literaturii 
lumii s-au recrutat dintre clasici, 
romantici, naturaliști, moderniști 
și așa mai departe. Ceea ce contează 
e morala creatorului. Cu alte cu
vinte, dacă fondul creatorului este 
transmis generos și sincer, în dorința 
unei arte cu adevărat morale, a unei 
arte angajate nu față de o abstrac
țiune, ci angajată față de o 
cauză înaltă, față de om, dacă 
autorul își oferă cu curaj, cu 
franchețe, fără arriere-pensees, ex
periența de viață întreagă, sensibili
tatea întreagă, filozofia întreagă, 
dacă se dezvăluie întreg pe sine în
suși cititorului, fără să evite proble
mele actuale, aspectele dificile,

Petru POPESCU

atunci putem folosi cu mindrie, în 
legătură cu o asemenea operă, ter
menii de realism și de realitate.

Față de realitatea exterioară și 
interioară, abstractă și palpabilă, 
distantă și imediată, datoria cea mai 
mare o are proza, genul prin exce
lență al realității.

Se vorbește mult despre proza ro
mânească actuală, despre noul esor 
al romanului, despre înnoirea ex
presiei tehnice etc. Mult se vor
bește despre natura acestei proze șl 
în strînsă legătură cu datoria ei 
față de realitate. într-adevăr, proza 
românească actuală face multe efor
turi ca să-și intereseze publicul pe 
calea comunicării directe și a atitu
dinii sincere față de problemele de 
azi. Le face însă ea pe toate ?

Reiau ecuațiile de mai sus. Proza 
c genul publicului larg. Proza e

puncte de vedere

genul realității. Modernizarea pro
zei nu poate fi făcută decit prin lăr
girea și adîncirea adevărului expri
mat de ea, adică prin aducerea pro
zei la problemele noi, recente, mo
derne (alături de această moderni
zare se operează, firește, una a for
mei, utilă, indispensabilă chiar, dar 
ea singură fără efect și fără valoare). 
O modernizare a conștiinței literare 
înseamnă, după mine, o aducere a 
conștiinței literare la nivelul proble
melor lumii de azi și al idealurilor 
acestei lumi. După opinia mea, în 
societatea românească actuală, o so
cietate care, construind socialismul, 
preconizează industria, tehnica, urba
nismul, eficiența, scriitorul nu poate 
rămîne la o conștiință patriarhală, 
anacronică în comparație cu anumite 
pături sociale : muncitori, ingineri, 
tehnicieni, funcționari, oameni ai 
sectoarelor terțe — comerț, re
lații, reprezentare; toți aceștia 
din urmă încă nu și-au găsit 
locul în literatură, încă nu găsesc 
problemele care-i interesează, nici 
răspunsurile pe care le așteaptă. 
Prin consolidarea modernității prozei 
românești am înțeles întotdeauna

ceea ce înțeleg și în cadrul a- 
cestui articol : aducerea prozei la 
nivelul realității, adică al realei pro
blematici decurgînd din evoluția 
progresivă a acestei societăți, cu toa
te implicațiile ei pe planul conștiin
ței ; cu alta cuvinte, lărgirea cadru
lui tematic, adîncirea analizei, pu
nerea în evidență a esențelor, din
colo de adevărul faptic și spiritual 
pe care îl conține azi proza, ded 
consolidarea realismului, aducerea 
realismului la nivelul vieții de azi.

Astfel, din aproape în aproape, iată 
că am ajuns la chestiunea temelor. 
Recunoaștem o literatură a autenti
cității nu numai după atitudini, ci și 
după teme. De altfel, criteriul popu
larității unei cărți nu e numai arta 
scriitorului, ci e și tema adoptată, mai 
specifică sau mai puțin specifică 
timpului ți locului în care trăiește 
scriitorul. Vorbind despre temele 
prozei, trebuie fatal să amintim că 
proza românească are două mari sur
se tematice i lumea agrară și lumea 
urbană.

Că România nu mai e o țară ex
clusiv, și nici măcar predominant a- 
grară, nu mai e nevoie să amintim. 
Cele două mari domenii ale vieții 
românești, satul și orașul, sînt însă 
reprezentate inegal în proza noastră. 
Satul are o mare prioritate cantita
tivă. Orașul Și toate temele care se 
leagă de el (industria, tehnica, mo
dernizarea conștiinței, tineretul, lu
mea intelectuală etc.) își caută încă 
locul în proza de azi și își caută 
artistul care să le umple de semni
ficație. Proza noastră nu se poate 
numi integral realistă decit în clipa 
în care reprezintă suma temelor de 
interes ale societății românești ac
tuale. In această sumă, temele ora
șului nu au locul pe care îl merită.

Iată deci că principiul temelor, 
abuziv interpretate cîndva, își con-’ 
servă totuși actualitatea. Un public 
numeros, care e publicul orașului, 
exprimă frecvent și constant, oral și 
în scris, doleanța de a se recunoaște 
In pagina literaturii, necesitatea de 
a dialoga cu autori care scriu tocmai 
pentru acest public, cunoscîndu-i în
deaproape viața și frămîntările și 
preocupîndu-se genuin de ele, de 
semnificația lor, de soluția lor. Fără 
o pictură completă a României de 
azi, compensînd acele goluri de care 
vorbeam, nu putem spune că expri
măm viața, străduințele și năzuinței® 
acestui popor angajat într-un inega
labil efort constructiv, in efortul de 
edificare a unei noi societăți. Citito
rii au . tot dreptul să ne critice, că nu 
le oferim încă, Pe măsura exigențe
lor, literatura lor.

• Ghici cine vine la cină ? : PATRIA 
— 9 ; 12; 15 ; 18 ; 21.
O Visul domnului Gentil : REPUBLI
CA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
ti Reconstituirea ; LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Te iubesc, te iubesc : CAPITOL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
© Comisarul X și „Panterele al
bastre" : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 ; 20,45,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Explozie în munți : FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Noapte cu ceață : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Căsătorie prin mica publicitate i 
CENTRAL — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
G La Nord prin Nord-Vest : LUMI
NA — 9,15—16,45 în continuare ; 
19,45.
• Prieteni fără grai t DOINA — 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30, LIRA — 15,30 ; 18.
© Vă place Brahms ? DOINA — 
16 ; 18,30 ; 20,45, UNIREA — 15,30 ;

11,30

© Călugărița : FLOREASCA — 10 ;
13.30 ; 16,30 ; 19,30, MIORIȚA — 9,45 ; 
13 ; 16,15 ; 19,30.
© Iubirea strict oprită : MOȘILOR —
15.30 ; 18.
o Liniște șl strigăt: MOȘILOR — 
20,30.
© Valea păpușilor : POPULAR — 
15,30 ; 18, RAHOVA — 15,30 J 18.
• Din plictiseală : POPULAR —
20,30.
© Rebus miraculos : RAHOVA — 
20,30.
• Winnetou în Valea Morțli : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20, FLACĂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
© Anchetatorul din umbră î ARTA
— 10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,15.
© Profesioniștii : VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Băieții în haine de piele : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Cavalerii aerului : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Băieții din str. Păi : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre

(Urmare din pag. I)

tele facultăților și consultă 
toate afișierele, dornici să 
afle în special cite înscrieri 
s-au făcut, prezentîndu-se 
apoi acolo unde li s-a pă
rut că vor fi mai puțini 
candidați, respectiv, mai 
multe șanse. Dar nu este 
vorba numai de acești cău
tători de noroc. Alți tineri 
nu-și dau seama că n-au 
aptitudini prea mari pen
tru studii universitare și de
oarece rezultatul examenu
lui de bacalaureat i-a de
terminat să aibă despre 
sine o părere mai bună de
cit ar trebui s-o aibă In 
realitate.

— Vă gindiți la lipsa de 
exigență a unor comisii de 
bacalaureat, despre care s-a 
mai discutat ?

— Da și nu numai. Cum 
se știe, bacalaureatul con
tinuă o tradiție a școlii 
dintr-o perioadă cind ac
cesul în învățămîntul uni
versitar nu era condiționat 
de un examen special (in 
cazul nostru : concursul 
de admitere), ci se făcea 
pe baza diplomei de ' ba
calaureat, care consacra' 
„maturitatea" tînărului, ca
pacitatea acestuia de a-și 
continua studiile la nivelul 
superior, al specializării u- 
niversitare. In ultimii ani 
însă, dintr-un act cu sens 
de selectare severă, baca
laureatul s-a transformat în 
unul de consacrare a mo
mentului încheierii perioa
dei studiilor liceale, nu în
totdeauna exigent. Aceas
tă realitate este confirma
tă și de neconcordanța din
tre cunoștințele atestate 
de examenele de bacalau
reat și rezultatele concur
surilor de admitere în u- 
nlversitate. Din 6 555 can
didați prezenți la admite
re in 1969. au obținut, la 
probele scrise note sub 5

DOUĂ PREMIERE
La Teatrul „C. I. Nottara"

„O lună

la țară"

PE ECRANE

„Explozie 
in munți"

O producție a studiourilor iugo
slave. Regia : Hajrudin Kravac. 
Cu : Bata Zivojinovid, Slobodan 

Perovid, Relja BaJic

un număr de 3 291 candi
dați (50,2 la sută). La une
le facultăți media celor res
pinși este mult mai mare 
(matematică-mecanică 65 
la sută, filozofie 61,5 la 
sută, drept 53,5 la sută, 
limbi romanice 54 la sută). 
Precizez că în toate cazu
rile s-au formulat teme ins
pirate din programele de 
liceu și s-au pretins cu
noștințe la nivelul cerințe
lor acestora.

— In situația dată, cum

tați sau secții — putindu-se 
ține in a doua jumătate a 
aceleiași luni. Greutatea, 
pentru această eventuali
tate, constă în faptul că 
în septembrie capacitatea 
instituțiilor de învățămînt 
superior de a sprijini pe 
candidați prin cazare și 
masă la căminele și can
tinele studențești este re
dusă la minimum. Propu
nerea ar trebui totuși ana
lizată atent, gindindu-ne 
în primul rînd la posibi-

r
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l
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18.
© Totul de vînzare : UNIREA — 
20,15.
• O nuntă cum n-a mal fost : TIM
PURI NOI — 9—19,30 în continuare.
G O fată fericită : CINEMATECA 
(sala Union) : 10 ; 12 ; 14.
© Cînd se arată cucuveaua : FERO
VIAR — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 
20,30.
© Stăpîn pe situație :
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
20.30.
© Don Juan fără voie :
9.30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Becket : ÎNFRĂȚIREA , tNTRB
POPOARE — 15,30 ; 19.
© Prea mic pentru un război atît de 
mare : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Simpaticul domn R ; DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
O Via Mala : BUCEGI — 16 ; 18,15 j
20.30. TOMIS — 9—15 în continuare ; 
18 ; 20,15.
© Crimă în stil personal ! LIRA — 
20,15.
O Dragă Brigitte : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
© Bătălia pentru Roma : FEREN
TARI — 15,30 ; 19. .
O Păcatul dragostei : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
© Cu mîinile pe oraș : PROGRESUL
— 20,15.
© Beru și comisarul San Antonio t 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
© Roșu și auriu : COTROCENI —
20.30.

20,30,
18,15 ;

EXCELSIOR
18,15 ; 20,30, 

16 ; 18,15 ;

GRIVIȚA —

© Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Sala Mică a Palatului) : 
Recita) de lieduri susținut de sopra
na Ileana Cotrubaș, acompaniată la 
plan de Alexandru Hrisanide — 20. 
@ Opera Română (la Sala Palatu
lui) : Boema — 19,30.
© Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de 
altădată — 19,30 ; (sala Studio) : Tra
vesti — 19,30.
© Teatrul de comedie : Dispariția lui 
Galy Gay (seria de bilete nr. 62) 
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Transplantarea inimii necunoscute — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Pu- 
ricele în
© Teatrul 
iubita sa 
© Teatrul „ 
gheru) : La ciorba de potroace — 
19,30 ; (sala Studio) : Ce scurtă e 
vara — 20.
© Teatrul Gluleștl : Nunta lui Figaro
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă* : Cocoșelul 
neascultător — 16.
© Teatrul „Țăndărică* (sala din str. 
Academiei) : Bandiții din Karde- 
momme — 17.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Nu te lăsa Stroe !
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Nlcuță... la Tănase — 19,30. 
© Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasllescu" : Floare de cactus — 
19,30.
© Circul de stat: Mirajele circului
— 19,30.

de TURGHENIEV

ureche — 20.
Mic : Primarul lunii 
— 20.
„C. I. Nottara* (sala Ma-

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. Albumul „Familiei 
năzdrăvane". Emisiune de Erica 
Petruța șl Tatiana Sireteanu. Ver
suri — Mircea Block; muzica — 
Temlstocle Popa. 18,30 Totul cintă. 
Fluierele: tllinca, fluierul moldo
venesc, cavalul dobrogean. Prezin
tă: Tiberiu Alexandru. 19,00 Te
lejurnalul de seară. 19,20 Actuali- 

a IlI-a ediție „Cerbul de aur" Brașov 
6 martie 1945. Imagini și documente comentate 
or adjunct al Institutului de Studii Istorice și

tatea In economie. 19,30 Preludiu Ia
— România. 19,55 Evocări — f *'
de Gheorghe Zaharla, director adjunct al Institutului de Studii Istorice și 
Soclal-Politice. 20,15 Arte plastice. Premiile Uniunii Artiștilor Plastici pen
tru anul 1969. 20,25 Microavanpremieră. 20,30 Telecinemateca : „Modelul". 
Prezintă Ecaterina Oproiu. 22,25 Telejurnalul de noapte. 22,35 Salonul li
terar al televiziunii. Amfitrion : Eugen Barbu. 23,15 Inchidereâ emisiurill.

bacalaureat, tinerii <-ar 
putea concentra în mai bu
ne condiții asupra dis
ciplinelor cerute la con
cursul de admitere.

Nevoia unui timp mai 
larg de pregătire pentru 
candidați este cu atît mai 
mare dacă ținem seama de 
nivelul calitativ deosebit 
pe care-I atestă absolven
ții diferitelor licee. Iată 
citeva date care ni se par 
concludente. Din totalul ce
lor admiși la Universita-

DIPLOMA
UNIVERSITARĂ

credeți că s-ar putea rea
liza o selecție mai certă a 
valorilor, respectiv, a tine
rilor cu vocație pentru stu
diul superior ?

— Mă gîndesc in primul 
rînd la necesitatea de a’ se 
crea un timp mai îndelun
gat candidaților pentru a 
se putea pregăti în vederea 
concursului. Mulți opinea
ză că examenul de admi
tere ar trebui să aibă loc 
la o distanță mai mare fa
ță de examenul de baca
laureat, fie prin progra
marea acestuia mai devre
me, în aprilie sau mai, de 
pildă, fie prin deplasarea 
pentru mai tîrziu a admi
terii, do exemplu, la în
ceputul lunii septembrie, 
al doilea concurs — în ca
zul în care este necesară 
repetarea la uneia facul-

litățile de pregătire ale 
candidaților.

Există însă și păreri po
trivit cărora, in contextul 
continuei perfecționări a 
sistemului nostru de în
vățămînt și ținînd seama 
de faptul că orice examen 
trebuie să corespundă unui 
scop școlar sau social, ar 
trebui analizată insăși jus
tificarea examenului de ba
calaureat ca act final al 
studiilor secundare. Cons
tatarea încheierii studiilor 
medii poate fi atestată prin 
organizarea în ultimul tri
mestru al ultimei clase de 
liceu a unor examene fi
nale pe discipline 6au pe 
grupe înrudite de disci
pline. Intre altele, susți
nătorii acestei opinii relevă 
avantajul că, eliberați de 
presiunea examenului de

tea din București, în iu
lie 1969, 70,55 la sută pro
vin din mediul urban și 
numai 29,45 la sută din me
diul rural. La unele facul
tăți, procentul celor prove- 
niți din mediul urban în
trece această medie (fizi
că — 81,5 la sută, chimie 
81 Ia sută, limbi romanice 
89,5 la sută, limbi germa
nice 97.2 la sută, secția de 
engleză de la Facultatea 
de filologie a Institutului 
pedagogic - 100 la sută). 
Datele de acest gen se cer 
conexate cu cele cunoscu
te în ce privește profesiu
nea părinților. în tot cazul, 
se poate aprecia că este ne
cesar un studiu suplimen
tar al absolvenților liceelor 
din mediul rural pentru a 
putea face față în condiții 
mai bune concursului de

admitere. Altminteri se 
creează o inechitate socială.

— Am ajuns intr-o zonă 
mult discutată. Anumiți pă
rinți și chiar unii profesori 
afirmă că in instituțiile de 
învățămînt superior nu poți 
fi admis decit dacă ai fă
cut o pregătire specială 
cu un preparator specia
lizat. că la concurs se pre
tind cunoștințe neînvăța
te in școală.

— Deși lucrurile nu stau 
chiar așa, e greu să aduci 
argumente contrare fără 
echivoc. De examinat se e- 
xaminează numai în limi
tele programului de liceu. 
Orice chestiune însă poate 
fi expusă mai amplu sau 
mai succint, cu mai multe 
sau mai puține argumente. 
Cind examinatorul are de 
ales din mai mulți candi
dați unul, este firesc să 
prefere pe cel care știe mai 
mult. In fond, oricine a tre
cut prin liceu știe că ele
vul bun, îndemnat -sau nu 
de profesor, citește în dis
ciplinele care-1 interesează 
tot ce-i cado în mină. Nu
mai în felul acesta își for
mează orizontul de cultură 
generală specific liceului. 
Din nefericire, la candida- 
ții mediocri se constată 
lacune dureroase de cul
tură și, in cel mai bun caz, 
o învățare mecanică a unor 
„precepte" din manualele 
de liceu.

Trebuie să ajungem însă 
la o fază superioară a con
cursului de admitere, res
pectiv, la orientarea aces
tui moment crucial din via
ța a mii și mii de tineri 
în așa fel, îneît să nu cin- 
tărească în principal can
titatea de cunoștințe, ci vo
cația candidatului pentru 
studii superioare, capaci
tatea sa de a desfășura în 
viitor muncă intelectuală. 
Există mijloace moderne 
la care am putea recurge

In viitor, dintre care poate 
că n-ar fi cazul să lipseas
că testele ce stabilesc apti
tudinile pentru o specia
litate sau alta. Senatul U- 
niversității a însărcinat 
d« aceea catedrele de spe
cialitate (psihologie, peda
gogie) să studieze utilita
tea introducerii testelor de 
aptitudini la concursul de 
admitere.

Validitatea rezultatelor 
obținute la concursul de 
admitere se poate evalua 
și în raport cu valoarea 
prognostică a acestui con
curs, cu măsura în care re
zultatele obținute la con
cursul de admitere sînt 
confirmate de evoluția ul
terioară, în perioada stu
denției, a candidaților reu
șiți. Un stu.diu științific 
al unei asemenea corelații 
nu există, și cred că va 
trebui făcut. La Universi
tatea noastră, Senatul a 
hotărît înființarea unui ca
binet de statistică peda
gogică, a cărui conducere 
a fost încredințată acad, 
prof. Gh. Mihoc. Acest ca
binet va studia între alte
le, in legătură cu admite
rea, valoarea de prognoză 
a concursului. Din colec
tivul cabinetului fac parte 
psihologi și pedagogi, ală
turi de matematicieni, care 
colaborează in vederea 
stabilirii unei metode de 
urmărire permanentă a 
candidaților admiși in fi
nul I, în special pe parcur
sul anilor I și II. Conclu
ziile vor putea contribui la 
perfecționarea în continua
re a concursului de admite
re ca moment inițial al stu
diilor universitare și, Im
plicit, a procesului Instruc- 
tiv-educativ în facultățile 
Universității noastre și, 
mai larg, în întreg invăță- 
mîntul superior.

„O lună Ia țară", 
scrisă în 1850 în zorii 
unor reforme sociale 
îndelung chemate, este 
tabloul unei lumi în 
care totul este a- 
tenuat de obișnuință, 
de oboseală, de bătrî- 
nețe. Zilele vin și plea
că fără a aduce nici 
un eveniment, lăsînd 
în urma loi o impre
sie de cenușiu, de tern, 
iar oamenii intuiesc — 
chiar dacă nelămurit 
— că izvoarele exis
tenței lor de fiecare 
zi au secat, că drumu
rile lor înainte sînt în
chise, sfîrșite. Eroii lui 
Turgheniev trăiesc în
chiși ei între ei, rela- 
tîndu-și aceleași (puți
ne) întîmplări, șoptin- 
du-și aceleași mistere 
și tăinuindu-și din dis
creție așteptările căzu
te, sentimentele neîm
plinite. In secret, fie
care din ei resimte ne
voia unei acțiuni, a u- 
nui simțămînt sau 
măcar a unui moment 
de elan , ori a unei 
imprudențe care să o- 
prească lenta lor alu
necare în rutină si în 
plictis. Dar sîntem în
că departe de acea 
senzație de destrăma
re. de năruire ori de 
acea incertitudine da 
natură să rezolve în
săși conștiința vieții— 
atît de caracteristice 
eroilor cehovieni. I.a 
Turgheniev neliniștea 
e surdă, vătuită și nu 
urcă niciodată pînă la 
panică. Pare mai cu- 
rînd o melancolie ca
re încearcă să se dez
lege fără a izbuti.

„Firește, ești foarte 
inteligent — spune în- 
tr-una din primele 
scene eroina piesei 
celui care o iubește de 
ani de zile cu o dra
goste statornică și că
ruia nu-i poate răs
punde decît cu o afec
țiune prietenească. 
Dar uneori vorbim si 
parcă am lucra a- 
mîndoi o dantelă... 
Ai văzut cum se lu
crează o dantelă ? 1r> 
camere fără aer, fă
ră să te miști. Dante
la e un lucru minu

nat, dar puțină apâ 
proaspătă, pe o zi căl
duroasă, e mult mal 
de dorit". E în acea
stă replică toată atmo
sfera comediei Iui 
Turgheniev, comedie 
cu mișcări delicate, cu 
destine ale căror mo
mente de răscruce se 
consumă șters, cu per
sonaje care nu ridică 
o singură dată vocea 
pînă- la strigăt și-și in
terzic suspinul. E în a- 
ceastă replică nucleul 
întregii acțiuni, de-a 
lungul căreia vedem 
cum o femeie, obosi
tă de tovărășia celor
lalți și de a ei însăși, 
găsește In prezența 
unui tînăr resurse 
pentru a spera în- 
tr-o dragoste, posibi
lități de redeșteptare, 
dar și o capacitate de 
egoism și de cruzime 
ce vor precipita dra
ma.

George Rafael, regi
zorul piesei, a realizat 
perfect atmosfera de 
emoție supravegheată 
și de tristețe difuză a 
textului. Spectacolul 
are, așa cum și tre
buie, o grație ostenită 
și o vibrație tandră. 
Foarte adecvate sînt 
și decorurile pastelate 
armonioase ale lui 
Giulio Tincu și ale 
căror nuanțe se potri
vesc atît de bine cu 
eroii, cu Intîmplările 
și cu lumina de înse
rare calmă a comediei.

Pe Natașa a jucat-o 
Gilda Marinescu, o ac
triță care-și elabo
rează — totdeauna cu 
migală. Iar uneori cu 
rafinament — roluri
le. Ea a creat o Nn- 
tașă care se irosește 
între pereții unei 
căsnicii uzate și stă
ruințele gingașe, mă
surate ale unui. prie
ten, chinuindu-se șl 
chinuind .pe cei din 
iur. Mi s-a părut 
foarte nimerit exce
sul de „joc" făcut să 
reliefeze ceea ce-i ar
tificial, factice tn sti
lul de viață al eroinei 
și să precizeze exact 
volumul de freamăt al 
unui proce» psiholo

gic, cu ridicări șl că
deri modeste. In ro
lul lui Rikitin, „prie
tenul casei", cum ii 
denumește Turghe
niev, Al. Repan s-a 
remarcat prin simpli
tatea și eleganța ex
presiei artistice, con • 
turînd un personaj 
care-și poartă cu 
demnitate suferința, 
cenzurîndu-și și avîn-- 
turile și lamentațiile. 
Verocika, pupila și ri
vala Natașei, a fost 
Anda Caropol, poate 
nu totdeauna convin
gătoare în postura a- 
dolescentei făcută nu
mai din puritate, pros
pețime, gingășie, dar 
neîndoios de o intuiție 
fără cusur în postura 
fetei în care se zbat 
așteptări pînă atunci 
obscure, chemări pînă 
atunci reprimate și 
care sfîrșește prin a 
se preda resemnării și 
a face acordul cu un 
destin de ‘ suferință. 
Beliaiev, studentul 
prin care năvălesie in 
piesă o furtună de ti
nerețe, de spontanei
tate, cel ce cristalizea
ză pasiunea Natașei și 
a Verocikăî. a fost in
terpretat de Emil Hos- 
su mai curînd pe li
nia unui farmec naiv 
decit pe cea a unei 
atracții incluzînd dar 
și depășind frumuse
țea fizică. Val Săndu- 
lescu, Migry Avram 
Nicolau, Mihal Hero- 
veanu, Rodica Tuțuia- 
nu. Petre Popa au dat 
viață — cu măsură și 
tact — unor personaje 
diverse ce merg de la 
dramatic la pitoresc șl 
nu o dată ești tentat să 
întorci privirea după 
aceste episodice apa
riții. O singură notă 
discordantă în acest 
ansamblu : efectele
scenice stînjenitoare 
ale lui Ștefan Radof 
în roiul lui Bolsintov.

„O lună la țară", ca
re se joacă în inspira
ta traducere a Marei 
Nicolau, este unul din 
cele mai izbutite spec
tacole ale stagiunii.

B. ELVIN

La Opera Română

„Mireasa

vîndută"

de SMETANA
Fără îndoială, „Mi

reasa vîndută" a fost 
așteptată la luminile 
rampei cu un indiscu
tabil interes și inte
grarea ei în reperto
riul primului nostru 
teatru liric este salu
tară. Nu este nici ope
ra complexă cu sub
strat filozofic, nici co
media irezistibilă a 
marilor clasici, dar 
prospețimea, sponta
neitatea muzicii lui 
Smetana îndreptățeau 
prezența acestei mon
tări pe scena Operei. 
Cred că aceasta a fost 
și ideea de la care re
gizorul Hero Lupescu 
a pornit să construias
că spectacolul : un fel 
de teatru popular cu 
muzică plină de ver
vă, cu glume, cu scîn 
teietoarea patină a fol
clorului ceh. A gîndit 
decorurile ca niște mo
bile căsuțe de carton 
decupata parcă din 
cărțile cu povești. 
S-ar putea reproșa în
cărcarea scenei ou 
prea.multe planuri sau 
o alunecare spre ve- 
rism prin detalii ne
esențiale, dar gîndesc 
că înseși aceste ele
mente devin minore 
atunci cînd întreg 
spectacolul se vrea 
popular, simplu, de 
largă audiență. Apoi, 
costumele au căpătat 
după imaginația Pau
lei Brâncoveanu cu
lori pitorești, nețipă
toare, care laolaltă, 
armonizîndu-se, pro
iectează o lumină me
reu vie. Hero Lupes
cu face' parte dintre

acei regizori care nu 
închistează colabora
rea interpreți-regizor | 
și anume, dacă a cău
tat în general să facă 
o operă vivantă, cum 
am spus, o operă 
„populară", cu aceas
ta nu a stingherit per
sonalitatea interpretu
lui. Astfel, Ion Sto- 
ian, excelent în Va- 
șek, parodiază nepu
tința și fragilitatea 
personajului, cu un 
loc de scenă Irezisti
bil,. ce stîrnește rîsul 
tonic al asistenței. La 
repetiție, am urmărit 
în același rol pe 
Cristian Mihăilescu ; 
tînărul solist al Ope
rei creează, de aseme
nea, un remarcabil 
Vașek, dar mai puțin 
grotesc și mai mult 
timid, timorat. Iată 
deci cum, pentru ace
lași rol, doi actori de 
talent prezintă două 
personaje diferite, dar 
care nu contrazic i- 
deea spectacolului. In 
celelalte roluri, la pre
mieră am remarcat, 
în primul rînd. pe 
Eduard Tumageanian 
(Krușina), proaspăt 
absolvent al Conserva
torului, dar cu o in
contestabilă persona
litate scenică, fă-
cînd bun cuplu cu so
prana Lucia Tudose
(foarte expresivă în 
rolul Ludmilei) Atft 
Corneliu Fînățeanu 
(Jenik), cît și Constan
tin Gabor (Kețal) au 
jucat echilibrat, fără 
grimasă, inoculînd ro
lurilor nota de voio
șie și. tn cazul pri

mului, sugerînd gama 
mai largă de septi- 
mente : patetismul
dragostei, șiretenia de 
ctteva clipe etc. Ne
încadrată în această 
linie generală de Ti
mor împletit cu pu
țină parodie mi s-a 
părut doar Maria Cri- 
șan, în rolul Majen- 
kăi, nepotrivită nici 
ca persoană (oricît am 
vrea, rămînem totuși 
în cadrul convențiilor 
genului), prea drama
tică, și uneori plată, 
față de Ion Stoian sau 
Cornel Fînățeanu. Poa
te aici există punctul 
discutabil al elastici
tății creației indivi
duale față de creația 
oolectivă, față de con
cepția regizorală. La 
această notă aș adău
ga citeva punți nule 
de tensiune cauzate de 
lipsa unei coregrafii 
adecvate culorii și u- 
morului. Poate ritmul 
general al desfășură
rii (cu toate că orches
tra dirijată de Con
stantin Petrovici rea
lizează o bună sono
ritate, chiar are vir
tuozitate în Uvertură) 
ar fi trebuit să fie 
mai puțin reținut, să 
aibă mai mult nerv, 
mai multă vervă, pen
tru a ocoli lungimile.

In afara acestor cî- 
teva elemente discu
tabile, spectacolul de 
pe scena Operei bucu- 
reștene are tinerețe, 
fluență, sugerează at
mosfera degajată a 
paginilor lui Sme
tana.

Smaronda OȚEANU



în cuvinte patetice, semnatarul 
unei epistole sosite la redacția 
ziarului „Dobrogea nouă" se plîn- 
gea : „Am brațe de fier, vreau să 
muncesc, dar nu reușesc". Diligenți 
și operativi, redactorii ziarului lo
cal au intervenit pentru încadra
rea lui Mircea Dima (autorul scri
sorii) la Trustul de construcții pen
tru Îmbunătățiri funciare. După 
numai două zile, omul cu brațele 
de fier a șters frumușel putina, 
spre stupefacția generală. A fost 
căutat și i s-au cerut explicații. El 
a recunoscut, cu totală dezinvol
tură, că scrisoarea fusese de fapt 
o înșelătorie, că nu a lucrat nici
odată, nu pentru că ar fi întîmpi- 
nat dificultăți, cl pentru că, pur șl 
simplu, nu a avut și nici nu are a- 
ceastă intenție. „Eram curios să 
văd și eu cum e cînd muncești" a 
declarat omul, sănătos de-i scapără 
pietrele sub picioare, omul care 
la vîrsta de 31 de ani a realizat 
recordul unei vechimi în producție 
de... 16 ore !

Bine, bine, vă veți întreba, dar 
ce interes avea Mircea Dima să-și 
realizeze cu ajutorul ziarului „ex
periența" sa de salariat pentru 
două zile ? Nu putea să-și găsească 
singur un post ? „Am vrut publici
tate" — a declarat eL

Fac abstracție de lipsa orică
rui criteriu pentru dobîndirea „ce
lebrității" și mă întreb îngrijorat i 
există oameni care pot fi mîndri 
de... parazitismul lor ? Dintotdeau- 
na lipsa de hărnicie a fost stigma
tizată, plnă și adjectivul uzitat cu
rent în popor derivă dintr-un verb 
ce evocă mirosul urît, descompune
rea... Pot exista oameni care să-șl 
oficializeze — chiar cu o anume va
nitate — statutul de „tăietori de 
frunză" ? Dacă da, explicația ati
tudinii este că asemenea țipi dis- 

~i prețuiesc din convingere munca, 
sfidează eforturile creatoare din 
jurul lor nu numai prin starea lor 
vegetativă, ci și prin mentalitatea 
lor pe același calapod. Cine sînt 
ei, de unde vin și cum sînt tole
rați intr-o societate al cărei crez 
de onoare este munca ?

L-am urmărit pe Mircea Dima 
la vadul în care se scaldă 1 piața 
Griviței din Constanța. Aspectul 
fizic este edificator : mototolit, lă
țos, încărunțit înainte de vreme, 
sculat din cine știe ce boxă de 
subsol (a moștenit o casă pe care 
a vîndut-o, făcînd praf banii) — 
acesta este omul care a dorit popu

laritate. lat-o, O are I îșl leagănă 
toată ziua brațele „de fier" printre 
tarabele din piață, trăiește din ce 
apucă și-și satisface pasiunea. 
Pentru că, am uitat să vă spun, 
are totuși o pasiune i chibițează 
jucătorii de loz în plic. Din cînd în 
cînd mai și joacă, dar în special 
se bucură să impresioneze gurile 
căscate cu pretinsul lui „simț al 
lozului", intitulîndu-se „as al no
rocului.

Acesta reprezintă, să zicem, ti
pul pasiv al omului de profesie... 
„fără". La fel de bizar, la fel de 
străin mediului înconjurător și, re
țineți, cu aceleași sentimente de 
falsă superioritate, e și descenden
tul vechilor samsari ori proxeneți 
(de fapt — de ce numai al aces
tora, și nu al exploatării însăși ?), 
tipul care trăiește metodic pe sea
ma altcuiva, îmbinînd parazitismul 
cu expediente dubioase, indiferent 
de natură, numai să-1 scutească de 
„plictisitoarea" și „banala" îndato
rire de a profesa ceva în rînd cu 
lumea.

Am vizitat un asemenea individ 
— Ion Grozea — la domiciliu i 
strada Frunzelor nr. 124, Constanța, 
Aflasem că 1 se zice „Văcarul", de 
la explicația lui obișnuită că tră
iește din laptele a două vaci pe 
care le-ar avea părinții. Am dorit 
să-i cunosc pe cei care alăptează un 
copil de... 30 de ani. Bănuielile nu 
mi s-au adeverit Mihalache și E- 
lena Grozea sînt doi bătrîni necă
jiți și costelivi, care mi-au măr
turisit în șoaptă că nu vorbesc cu 
fiii lor (Ion nefiind singurul parazit 
al familiei) t

— Nu *e mal înțelegem. El sînt 
tineri, știu mai multe...

— Știu mai multe „de bine" sau 
„de rău" T — am întrebat, curios 
să văd dacă trista resemnare co
respunde unei receptivități la ceea 
ce e nou, ori este ultimul act al 
dezinteresului și superficialității 
părintești.

— Ei așa xic, că... „de bine", A- 
poi, știu eu, noi sîntem mai proști.

Am roșit ascultînd autocalifica- 
rea pe care și-a dat-o o mamă bă- 
trînă și am trecut în camera ală
turată să văd cit de „deștept" este 
tînărul Ion Grozea. L-am deranjat 
din somn (era ora 16). Cu fulgii 
în cap, cu ochii tulburi și limba 
împleticită (pe masă zăceau cada
vrele a patru sticle de vermut 
roșu), Ion Grozea și-a manifestat 
mai întîi circumspecția. Se temea 

eă aș fi milițian, șl orice purtător 
al autorității de stat îl face pre
caut în declarațiile cu privire Ia 
sursele sale de existență.

Lăsînd la o parte „bișnițul" (adi
că specula și contrabanda), zdra- 
honul osos din fața mea nu price
pea de ce sînt nedumerit că n-a 
muncit și n-are de gînd să mun
cească vreodată. Rog cititorul să 

MUNCA Șl CINSTEA 
stîlpii porții prin care 

se intră in viață
mă scuze, nu vreau să-1 ating cu 
nimic demnitatea de om al mun
cii, dar personajul nespălat ăl că
rui „musafir" eram, a îndrăznit să 
se explice astfel i „Nu vreau să fiu 
argat" 1 In schimb nu 1 se pare de
loc nefiresc să pape salariul unei 
concubine naive, A. O., pe care o 
găzduiește în chip de soție, ve
ghind grijuliu ca ea să se prezinte 
zilnic la fabrică.

— Nu te plictisești să stal, zi de 
si, în casă ?

— Dacă mă plictisesc în casă, mal 
Ies și prin curte, mă uit la porum
bei...

— Șl dacă te plictisești șl în 
curte, uitîndu-te la porumbei ?

— Mă întorc In casă...
— Dar nu te jenezi să trăiești 

pe seama unei femei ?

— De ce să mă jenez T Dacă mă 
Iubește...

Reflex, mă întorc spre tînăra 
„îndrăgostită". încerc să-i sondez 
părerile despre relațiile aproape 
feudale la care subscrie și despre 
„pasiunea" ei aprinsă pentru plan
ta carnivoră lîngă care trăiește. 
Dar tace. Ea tace și înțeleg că. 
spre deosebire de predecesoarele ei 

din matriarhat, tînăra noastră ac
ceptă și supunerea totală față de 
trîntorul pe care-1 Îndoapă. In 
sfîrșit, rostește ceva t

— Vă rog să mă scuzați I Tre-

anchetă socială

buie Bă mă culc puțin. Lucrez în 
schimbul de noapte...

Oricît de izolate ar fi manifes
tările de parazitism cronic, acest 
non-sens al societății noastre, ele 
nu pot fi desprinse de aparent ne
vinovatul și naivul micro-climat 
social în care se produc, începînd 
cu slăbiciunea celor care consimt 

să hrănească din munca lor o ciu
percă nesimțitoare și terminînd cu 
vecinul sau trecătorul care nu-1 bi
ciuiește cu privirea pe parazit, de 
la părintele care așteaptă ca pro
genitura să-i crească la întîmpla- 
re sub ștreașină,. pînă la cel care, 
„conștient" pedagogic, urmărește 
scutirea odraslei de „neplăcerile" 
muncii. Toți sîntem răspunzători 

pentru crearea acelei intoleranța 
față de inactivitate, care să o facă 
să se rușineze ca cea mai urît ex- 
halantă dintre infirmități, să se as
cundă în fundul pămîntului.

Proporțiile „fenomenului" nu o- 
feră motive de îngrijorare. Numai 
în orașul din care am cules cele 
două exemple, Constanța, se ocu
pă anual, prin oficiul pentru repar
tizarea forțelor de muncă, 10—15 000 
de posturi de muncitori necalifi
cați, plus numărul, în tot mai ma
re măsură preponderent, al mîinii 
de lucru specializate. Dar lipsa de 
ocupație a unor indivizi în puterea 
vîrstei, situația de parazit! în care 
se complac, sînt inacceptabile în- 
tr-o societate al cărei resort est» 
avîntul creator.
' Lucrurile se agravează prin fap

tul că astfel de indivizi se situea
ză aproape automat în anticamera 
codului penal. Explicabil. Societa
tea noastră nu oferă posibilitatea 
traiului din dividende. Sursa de 
subzistență parazitară nu poate fi 
dectt ocazională. Cînd se epuizează, 
beneficiarul ei preferă încadrării 
— fie și tardive — în muncă, gă
sirea unor soluții „descurcărețe". 
De aici pînă la comiterea de in
fracțiuni nu mai este decît un pas, 
dacă nu cumva acest pas a și fost 
făcut odată cu abandonarea mun
cii cinstite. Există un simț al mă
surii, al cinstei pe care-1 dă cu
noașterea nedeformată a valorii 
banului și a raportului echitabil 
dintre efort șl venituri. Pierderea 
acestor coordonate are drept con
secințe Imediate pătrunderea ră
tăcitului în zona Infracțională.

Ion Ghiță, zis „Corcodel", zis 
„Blondu", a părăsit școala profe
sională a uzinelor „Timpuri noi" 
pentru a vagabonda pe străzile 
Capitalei. I s-a părut ispititoare po
sibilitatea de a ciștiga zilnic o 
sută-două de lei prin specularea 
biletelor de cinema. Dar, „breasla" 
speculanților trebuia să-1 absoarbă, 
obligîndu-1 la conducerea banilor 
pe masa de barbut. Iar In jurul 
găștii a început să dea ttrcoale 
spărgătorul — pus sub urmărire — 
Vasile Mircioiu. Individul, după ce 
a dat o „lovitură grasă" la magazi
nul pentru marinari din portul 
Constanța, fugise In București și 
tocmai căuta un paravan din spa
tele căruia să poată valorifica o- 
biectele furate. Doar Inttmplarea și 
intervenția promptă a organelor de 
miliție au împiedicat transformarea 
acelor tineri debusolați în tăinui- 
tori al infractorului.

Așa cum s-a petrecut cu Mihai 
Dumitrof. „Mițu". Băiatul Iui tăti- 
cu 1 Al lui Vasile Dumitrof, șeful 
serviciului personal de la între
prinderea pentru produse alimen
tare și textile — Constanța.

Mițulică a terminat șase clase e- 
lementare și, după un asemenea e- 
fort intelectual, s-a așezat frumu
șel pe banii „babacului". Adică, să 
nu exagerăm. In cei cinci ani care 
s-au scurs pînă ce a fost încorpo
rat militar, băiatul a mai și lucrat. 
In medie — trei luni pe an. Pentru 
divertisment. In restul timpului... 
ce să facă ? S-a lansat în aventuri 
galante, din acestea — în mici orgii 
și, desigur, în prietenii dubioase, 
în vremea asta, Vasile Dumitrof își 

vedea liniștit de dosarele dumnisa- 
le, mulțumit că are „o bogată ex
periență în materie de oameni" — 
după cum spunea în discuția cu 
noi. Doar un lucru i-a scăpat s că 
poarta prin care un tînăr pătrun
de în viață e susținută de două co
loane trainice — MUNCA și CIN
STEA. Dacă una din ele lipsește, 
ori se clatină, întreaga poartă se 
năruie. Așa cum s-a surpat peste 
capul lui Mițu. A scăpat ba de 
un dosar, ba de o bănuială, pînă 1 
s-a înfundaț. A devenit complicele 
unui hoț la furtul comis chiar din 
locuința unui prieten și s-a ales, 
la vîrsta de 21 de ani, cu o condam
nare de 1 an și 4 luni închisoare.

Am discutat cu Vasile Dumitrof 
și parcă tot nu-i venea «ă creadă 
că fiul lui va avea de completat 
de acum încolo și rubrica de „an
tecedente penale". Se amăgește 
că băiatul n-ar fi vinovat (sau poa
te se jena să-mi recunoască ?). Im
portant e, și aceasta trebuie să 
înțeleagă nefericitul tată, că nau
fragiul fiului n-a fost accidental. 
A lipsit una din coloanele acelei 
porți (construită mai trainic sau 
mai friabil — depinde de efortul 
educativ din căminul părintesc) de 
la care începe marele examen al 
vieții.

Edificarea intervine, mal devre
me sau mai tîrziu. Interesul tutu
ror, al părinților, al educatorilor, 
al societății însăși este de a o îm
piedica să se producă prea tîrziu. 
Din acest punct de vedere, prefer 
„experienței teoretice" a lui Vasile 
Dumitrof, cuvintele unui tînăr, 
Nicolae Zoltan Stănescu, pe care 
l-am cunoscut Intr-un tren. Nu-mi 
știa profesia, așa că nu-1 bănuieso 
de ipocrizie. Tînărul trecuse șl 
prin închisoare (ajunsese acolo mai 
mult dintr-un soi de romantism 
dezorientat decît din tendința de 
căpătuială). încă mai vorbea cu 
oarecare voluptate despre lecția 
aspră trăită de el. Dar cînd mi s-a 
părut mai captivat de povestirea 
periplurilor sale obscure, a devenit 
deodată gînditor și a spus i

— Ascultați de la mine care e 
cea mai frumoasă șmecherie. 
Eu sînt pățit. CEA MAI FRU
MOASA „ȘMECHERIE" este să 
semnezi statul de două ori pe lunăl 
La avans și. la lichidare. Și asta 
lună de lună, mereu. Pentru ceea 
ce AI MUNCIT.

Sergiu ANDON

PREZENȚA FORULUI 
INTERIOR

Iată o scrisoare aparte, in primul 
rlnd datorită vîrstei semnatarului. 
Nu în fiecare zi primim la redacție 
misive care si înceapă astfel: „Îmi 
exprim părerea de pe poziția de a-' 
dolescent. Am 17ani și sînt elev Sn 
clasa a Xl-a reală la Liceul din Roz- 
nov, județul Neamț".

Tînărul nostru corespondent, Vasi
le Culbece, care a citit articolul „Cine 
e prietenul copilului dv. atacă
subiectul frontal : „Eu nu sînt de a- 
cord cu cei care susțin că vina o 
poartă numai părinții. Eu acuz pe 
acei tineri care nu caută să înțelea
gă rostul lor in societate... Atunci 
cînd tînărul iși face prieteni, dato
ria lui este de a-șl da seama dacă 
este bine sau nu. Înainte de a-i a- 
corda încrederea trebuie să cunoască 
concepțiile noului prieten despre via
ță, despre lume, și numai după ce 
îl cunoaște bine să-l primească în 
viața sa. De ce sd fim scutiți noi.

„generația magnetofoanelor" — cum 
zic unii, de a gîndi, de a selecta 
binele din tot ce na apare in cale 2 
Dacă ne apucăm de furat (cu gîndul 
că părinții sînt vinovați), sd lenevim 
și să facem tot felul da fapte necin
stite de la o vlrstă așa de fragedă, 
vom cunoaște — cînd vom fi mari 
și vom avea familii — ce este cin
stea ? Părinții noștrf fac multe, pen
tru noi. Ei vor numai binele nostru, 
au drept scop fericirea noastră șl tre
buie să-i ajutăm și noi, copiii, nu

Intre timp, pină ne-au parvenit a- 
eeste rinduri (fermecătoare prin sin
ceritatea și angajamentul lor impli
cit), ziarul nostru a publicat artico
lul „In absența forului interior" in 
care se dădea răspuns întrebărilor lui 
Vasile Culbece (și, desigur, nu nu
mai ' ale lui).

Prezența forului Interior — iată, 
intr-adevăr, o problemă-cheie in e- 
ducația adolescenților. Semnatarul, 
printr-o experiență personală, o sesi
zează cu maturitate : „Mărturisesc că 
tatăl meu îmi dă voie să fumez (sînt 
elev și pare curios). Tata și-a dat 
seama că eu dacă vreau să fumez 
voi fuma pe ascuns. M-a sfătuit io

POȘTA PAGINII
să nu fumez. Eu am constatat 

con- 
fu-

tuși
că fumatul e dăunător (m-am 
nins pe deplin) st de aceea nu 
mez"

...Un glas tînăr. frumos.
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0 CONJURAȚIE 
NEOMENIEI", 
Șl A... TĂCERII

dintr-o serie 
cititorii iau 
incalificabile

te icrisori 
poziție 'ață 
- legate ie 
in virstâ, to- 
din -omuna 
te vorbea in

Spicuim 
prin zare 
ie faptele 
accidentarea unei femei
operatoarea Ioana Uță 
Oporelu — despre care 
ancheta „O conjurație a neomeniei' 
(publicată. în pagina „Omul..." din i 
februarie a.c.).

„Omul adevărat este mai întîi om 
cinstit, adică om de omenie. Poatt 
avea cineva toate celelalte ealități 
dacă nu ara omenie, un ban nu face 
Așa judecăm noi purtarea de care au • 
dat dovadă Haralambie Ciocîrlan, 
primar si președinte al C.A.P., doc
torița Magda Poliș-Drăgan ji pluto
nierul Radu Tudor". (Ene Nicolae, 
Școala generală din Dăscălești, jude
țul Buzău).

„...Cazul este foarte grav, Ioana 
Uță (pe care o putem considera 
mama noastră) este în virstă, suferă 
poate pentru toată viața de pe urma 
acestui accident. în legătură cu fap- 

in articol mă întreb : 
mare de cetățeni
fost nici unul in stare 
cunoștință aceste

din

!u-

•ele -elatc.te 
din numărul 
zomună, n-a 
să aducă la
cruri ? fia organele de partid și de 
stat, la iustiție). De ce a trebuit ca

te! cars să Sesizeze rd fit fiul orb 
al bătrînei nedreptățite 7

Eu tic așa : dacă i se aduc la cu
noștință opiniei publice astfel de fap
te, trebuie tă-aflăm neîntârziat con-' 
tecințels care decurg, trebuie să știm 
că vinovății își primesc din partea 
societății riposto cuvenită". (Nicolar 
Mihu. ’București, Bd. Eroilor 28).

„Deplorabilă poate fi optica aces
tor oameni, care in loc să-și facă da
toria, veghind la ordinea și sănăta
tea comunei, au făcut totul pentru 
a mușamaliza gravele urmări ale ac
cidentului, pentru a absolvi pe pri
mar de orice răspundere. Ne expri
măm dorința să știm ce sancțiuni 
s-au dat". (Soții Chibzul, Focșani).

Deocamdată, pină la apariția aces
tor rinduri, nici de la cei in culpă, 
nici de la organele județene — nici 
un răspuns. E zăpadă mare, nu cir
culă poșta ?

GARAȚI PE „LINIE 
MOARTĂ" FIINDCĂ AU 
TRIMIS TRENUL DUPĂ 

ȚIGĂRI
Pe marginea anchetei „Trimite, co

lea, trenul s-aducă niște țigări !". 
(publicată In nr. 8314 din 22 ianua
rie a.c.) in care erau semnalate o 
serie de grave nereguli săvirșite in 
stația Mogoșoaia, primim un răspuns 
din partea Regionalei Căi Ferate 
București (director ing. Sorin Achi- 
mescu). Extragem :

Folosirea locomotivei pentru trans
portul unor persoane străine, respec
tiv fiul șefului de stație, s-a datorat 
imixtiunii șefului de stație Vișan 
Paul in atribuțiile impiegatului de 
mișcare, fapt pentru care ambii sa- 
lariați au fost îndepărtați din ser
viciu și trimiși in judecată. Aceleași 
măsuri au fost luate și împotriva 
personalului respectivei locomotive 
și a șefului partidei de manevră.

Pentru nedepistarea unor practici 
greșite în munco salariaților din sta

ția Mogoșoaia, controlorii de sector 
Nedeloaia Gheorghe șl Balasan Râul 
au fost destituiți clin funcție și tre- 
cuți pe posturi corespunzătoare pre
gătirii lor profesionale.

Impiegaților de mișcare din stația 
Mogoșoaia — care au admis in mod 
tacit ca locomotiva de manevră să fie 
folosită in interese personale de șe
ful stației, fără a sesiza organele su
perioare — șefului de depou și me
canicului instructor din depoul Bucu- 
rești-Călători — care n-au depistat 
abaterile mecanicilor ce lucrau la 
manevră in stația Mogoșoaia — cit 
și inspectorului Crăciun Traian din 
Serviciul siguranța circulației și con
trol din regionala C.F. București 
— care in luna mai 1969 nu a adin- 
cit cercetarea unei sesizări despre a- 
buzurile privind folosirea locomoti
vei de manevră — li s-au aplicat 
sancțiuni disciplinare in raport cu 
gravitatea fiecărei abateri.

Totodată, pentru a se preintimpi- 
na astfel de evenimente, s-au pus in 
discuția întregului personal al Re
gionalei C.F. București cauzele și ur
mările accidentului respectiv.

ÎN CĂUTAREA SENTIMENTULUI PIERDUT
...si ceea ce a fost dat la iveală

Vă scriu această scrisoare cu multă du
rere și indignare, și iată de ce. Intr-una 
din dimineți, plecînd spre uzină la ora 
4,30 (sînt maistru mecanic și secretar al 
organizației de bază a serviciului Trans
porturi la. Combinatul pentru fibre ar
tificiale—Brăila), în drum spre tramvai am 
întîlnit o bătrină îmbrăcată subțire, fără o 
haină cit de cit călduroasă. Cum tu această 
oră nu prea e circulație, bătrîna mergea 
pe centrul străzii către gară.

Am întrebat-o ce e cu ea în această ți
nută și unde merge. A începui să plîngă și 
mi-a spus că merge la fete, că tare ti este 
dor de ele, dar nu e sigură că o vor pri
mi că mereu au alungat-o. I-am explicat 
că așa nu se poate pleca la drum lung 
(voia să ajungă la București), am întors-o 
din drum și am condus-o acasă. Afară era 
o temperatură de minus 5 grade și de 
teamă să nu răcească am îmbrăcat-o cu 
paltonul meu.

Sosind pe strada Plevna 191 am intrat 
și am aflat următoarele de la gazdă; bă
trîna se numește Cristina Dragomirescu, 
în vîrstă de 82 de ani, și locuiește aici 
împreună cu fiul său Gheorghe Dragomi
rescu, pensionar. Din spusele gazdei am 
aflat că fiul o îngrijește bine dar, cu 
toate acestea, bătrîna nu se simte la lăr
giți său pentru că s-a obișnuit să stea la 
fete, cărora le-a crescut copiii, iar apoi 
a fost alungată. Gazda spune că zilnic 
pleacă de acasă de dorul fetelor și este 
adusă înapoi de cetățeni ori de miliție. 
S-a zis la un moment dat că nu este în 
depline facultăți mintale, dar fiul său 
a dus-o la un medic de specialitate care 
« constatat că nu ara nimic și a reco
mandat să meargă la feta, așa cum îl 
aste dorința.

Am citit, apoi, cîteva scrisori primite 
de la fiice prin care o respingeau mai rău

ca pe o străină. De asemenea, bătrîna mi-a 
arătat o hotărîre a Judecătoriei sectoru
lui 5—București, cu numărul 2631 din 26 
august 1968, prin care toți copiii săi sînt 
obligați la plata unei pensii de întreți
nere. Din curiozitate am întrebat unde 
locuiesc aceste fiice și cu ce se ocupă ți 
iată ce am aflat:

1) Maria Teodoridis, locuiește în Bucu
rești, copii nu are, fn schimb se ocupă 
de doi clini și nu trimite pensia de între
ținere.

Mărturisim că lectura a- 
cestei scrisori ne-a provo
cat două sentimente con
tradictorii. In primul rînd. 
o mare bucurie, o deosebi
tă satisfacție pentru faptul 
că un cititor necunoscut, 
un cetățean oarecare, des
coperind o situație puțin 
obișnuită, nu s-a mulțumit 
să dea din umeri și să 
treacă mai departe (așa 
cum mai procedează, încă, 
destui), ci a luat pe cont 
propriu rezolvarea acestei 
situații, a pus-o la inimă, 
cum se spune, întreprin

2) Chiriachița D. Penciu, locuiește tot 
în București, într-o vilă pe lîngă pădurea 
Băneasa, cu vie, pomi și grădină, dar nu 
vrea s-o țină pe bătrîna și se mulțumește 
să trimită cite 100 lei lunar.

3) Cornelia Tîmpănaru, domiciliată în 
Cimpia Turzii, are 4 copii mari, toți că
sătoriți. A ținut-o pe bătrină cîț timp i-a 
crescut copiii și apoi s-a debarasat de ea 
trimițînd-o la București, li trimite cite 60 
lei lunar.

4) Caliopia Elisabeta Miron, locuiește 
în Brașov și are un copil. A fost obligată 
să plătească 150 lei lunar.

Iată situația unui părinte cu copii buni, 
care nu vor să mai știe că au o mamă I 
Cum pot fi calificați aceștia. ?

In urma acestei situații văzute de mine 
cred că ar fi bine să se facă o investiga
ție la acești oameni și apoi să se arate 
adevărul in fața opiniei publice.

Gheorgha MUREA 
maistru mecanic, Brâila

zînd. fără ajutorul cuiva 
o adevărată anchetă la fața 
locului. Desigur, nu avea 
în buzunar un carnet de 
reporter și nici nu poseda 
cunoștințele unui ancheta
tor al serviciului de asis
tență socială, dar a proce
dat, poate, la fel de bine 
ca aceștia, punînd între
bări, nOtînd răspunsurile, 
făcînd o investigație meni
tă să clarifice faptele, să 
pună în lumină adevărul 
încă o dovadă că spiritul 
civic cîștigă teren, că tot 
mai mulți oameni acționea
ză conform unei '.nalte con
științe sociale, că se simt 
datori să intervină direct 
oriunde descoperă Imorali
tatea. strîmbătatea sau ori
ce alte atitudini contrare 
legilor scrise și nescrise 
ale societății noastre

Tovarășul Gheorghe Mu
rea a făcut tot ce i-a stat 
în putere și ne-a comuni
cat rezultatele cercetării 
sale, cu dorința de a con
tinua noi investigațiile. 
Este ceea ce și facem, tn- 
trucît, la bucuria orodusă 

de fapta sa se adaugă și 
un alt sentiment, sentimen
tul de indignare față . de 
mentalitatea care a provo
cat întîmplarea relatată de 
el în coloanele alăturate

Așadar, începem răsfoind 
dosarul amintit de cores
pondentul nostru. Aflăm, 
astfel, că procesul și sen
tința din 26 august 1968 
au fost precedate de un alt 
proces, desfășurat în 1959, 
prin sentința căruia copiii 
bătrînei Dragomirescu e- 
rau obligați să plătească, 
fiecare, o pensie de între

ținere in va.oaie de de 
lei. Cu alte cuvinte, atitu
dinea inumană a fiilor e 
mai veche, ei apărînd !n 
instanță ca „pîrîți" în fața 
propriei lor mame, încă în 
urmă cu 1! ani. Cum s-a 
ajuns aici, și, mai ales, 
cum s-a ajuns la perpetua
rea acestei atitudini care 
a culminat cu întîmplarea 
relatată de cititorul din 
Brăila (De fapt, vom ve
dea mal jos, că '.întîmpla
rea de la ora 1.30 diminea
ța" nu este, nici pe depar
te, o .culme"...)

...Sunăm la ușa unei case 
din apropierea Teatrului 
de Operetă ți intrăm în lo
cuința familiei Teodoridis

— Deranjăm ?
— Nu face nimic — și 

soțul, profesor de matema
tici, pensionar, întrerupe 
meditația pe care o acorda 
unui elev Ne așezăm. îri 
vreme ce doi cîini ne dau 
tîrcoale, dar gazda. Maria 
Teodoridis. casnică, ne li
niștește i

— Nu vă fie teamă, că 

noî sîntem cuminți, sîn
tem artiste la operetă...

Intr-adevăr, „artistele" 
se retrag, preferind să se 
întindă pe cuvertura patu
lui. Expunem scopul vizitei 
noastre, spre bucuria sin
ceră a gazdei :

— Vai, ce bine 1 Veniți 
ca o mană cerească, fiind
că nu mai știm ce să fa
cem în problema asta.

— Dar pînă acum ce ați 
făcut ?

— Ce. să facem? Am.ți- 
nut-o pe mama aici în re
petate rinduri, am aiutat-o.

am imbrăcat-o. Anul trecui 
am vrut să scot un act. 
.precum că a iresponsabilă 
Am^dus-o' la Institutul me- 
dico-legal, Ia spitalul de 
boli nervoase, dar nu mi 
s-a eliberai actul. M-am 
chinuit grozav cu ea Știți 
cum e, Ia. vîrsta asta, mai 
ușor tragi un mort decît 
pe ea...

— în ce scop voiați sâ 
obțineți acest act î

— Păi, așa, ca să fie... 
Adică, su aș fi cerut drep
turile mamei, m-aș fi ocu
pat de ea...

— Unde se află acum 
mama dv. ?

— Aici, la mine, în bu
cătărie In dimineața zilei 
de 28 ianuarie m-am tre
zit cu ea jos la ușă Am 
crezut că e o mîrșăvie (re
producem textual 1 n.a.) a 
lui frate-meu din Brăila, 
dar din spusele mamei și 
dintr-o scrisoare trimisă 
de soția fratelui meu re
iese că a fost mai întîi la 
Brașov, la sora mea. Ca
liopia Miron, și că aceasta 
a adus-o ți mi-a lăsat-o 
mie la poartă

In cameră intră bătrîna 
Slabă ca paiul, se așează 
oe colțul patului pe care 
se lăfăie cele două cățele, 
„artistele". îi punem cîte
va întrebări și ne dăm 
sîama că și-a pierdut me
moria, că încurcă datele, 
dar, la 82 de ani și după 
încercările prin care a tre
cut, faptul nu ni se pare 
chiar atît de anormal. Se 
simte din vorbele ei că n 
strins în suflet o imensă 
durerej „Dintr-o casă de 
copii, am rămas singură... 
Eram la Brăila oa un băț 
pe care-1 muți de colo, 
colo". Mai întîi refuză să 
vorbească, apoi ne mărtu
risește că una din fiice a 
bătut-o și conchide, izbuc
nind în plîns, cu o frază 
care ne sfredelește creie
rul i „Din pricina lor am 
făcut o bubă în suflet, pe 
care nu mai pot s-o vin
dec".

Intervine bărbatul, gine
rele ei i

— Eu întotdeauna am 
zis să facem un plan de 
bătaie. Adică, șase luni sâ 
stea la unul, șase la altul 
astfel ca la doi ani și ju
mătate să vie rîndu! fiecă
ruia. Noi nu putem s-o ți
nem acum că n-avem spa
țiu, dar peste doi ani. cînd 
o să fie gata casa noastră...

Spre convingere, ni se 
arată contractul pentru 
un apartament proprietate 
personală, cu confort spo
rit, în valoare de 112 000 
lei.

— în perioada în care 
bătrîna n-a stat la dv., i-ați 
trimis pensia de Întreți
nere ?

— Da, dar să știți, noi 
mai mult am îmbrăcat-o, 
așa că problema banilor 
nu se pune.

Intr-adevăr poate că 
nu problema banilor se 
pune aici, ci altă proble
mă, cu mult mai gravă... 
Plecăm urmăriți de vo< ea 
drăgăstoasă, de pluralul 
tandreței cu care gazda se 
referea la cățelele ei i 
„Sîntem cuminți, sîntem 
artiste la operetă..." sin

gurele cuvinte tandre din 
toată discuția. Cei ce au 
văzut filmul „Mondo cane" 
vor înțelege mai bine sen
timentele noastre

...Pădurea Băneasa. In
trăm în curtea unei vile 
cu etaj și peron, înconju
rata de vie și pomi, în 
vecinătatea Grădinii Zoo
logice, casa familiei Pen
ciu Cînd află despre re 
este vorba, stăpînu) casei 
vrea să ne invite în... .ga
raj, apoi se răzgîndește și 
ne introduce într-un salon 
spațios, La parter, d'n care 
se mai deschid vreo două- 
trei uși.

Nu, desigur, problema 
banilor nu se pune nici 
aici. Gazda, Chiriachița 
Penciu, ne prezintă o cu
tie în .care stau grămadă 
zeci și zeci de recipise, de 
50 și 100 de lei. ne spune, 
apoi, că bătrîna are un 
CEC cu peste 8 000 de Iei, 
că mașina ei de cusut 
(marca „Singer" !), precum 
și alte obiecte, au fost 
luate de Maria T., care 
profită de pe urma bătrî
nei. ca, de altfel, și sora 
din Brașov, care a ținut-o 
doar cîtă vreme i-a cres
cut copilul, că. de fapt, 
dinsa. personal, a fost cres
cută de o mătușă și, deci, 
n-are nici o obligație, că 
bătrîna a lucrat lenjerie 
pentru ceilalți copii iar 
acum, cînd nu mai poate 
sâ muncească..

— Noi am ținut-o vreo 
două luni, în '63, dar acum 
nu mai avem spațiu că am 
închiriat camera respecti
vă De altfel, nici nu știam 
că e în București oînâ 
n-am primit o carte poșta
lă de Ia Maria Teodoridis

Reproducem integral a- 
ceastă epistolă :

„Buc. 12 II 70
Prin prezenta c.p. vă 

facem cunoscut că Cristina 
Dragomirescu se află din 
luna ian. adusă în Buc 
Sînteți invitați a-i trimite 
pensia alimentară la adre
sa următoare • str. 
nr. . ., sectorul 5. Oficiul 
ooștal 53. București"

Atît ! Fără numele expe
ditorului, fără semnătură, 
mai rece și mai oficial de
cît în corespondența dintre 
două inst'tnții comerciale 
tn schimb, n-a fost omis 
numărul oficiului poștal, 
nu cumva să se rătăcească 
banii...

Fără voia noastră, cuvîn- 
tui „bani" revine în aces
te rinduri, cu o insistentă 
pe care n-am dorit-o, pen
tru ;ă, la fel ca și tova
rășul Gheorghe Murea, cel 
ce a început ancheta de 
față, nu, am urmărit mo
dul cum a fost sau n-a fost 
îndeplinită hotărîrea ju
decătorească de către cei 
cinci copii ai bătrînei. Nu, 
nu acesta a fost scopul 
nostru, intrucît nici o sen
tință a justiției nu poate 
pedepsi cum se cuvine 
culpa morală a fiilor 
nerecunoscători. Dorința 
noastră a fost aceea de a 
descoperi măcar umbra u- 
nui sentiment filial... Și nu 
am descoperit-o. Și ne gîn- 
dim, cu mîhnire și indig
nare, la clipa în care bă
trîna va fi azvîrlită din, 
nou, ca un sac d? vechi
turi,. la ușa altuia dintre 
copiii săi Nu cerem un alt 
proces, pentru că nici un 
judecător din lume nu poa
te reînvia sentimentul pier
dut, nici un complet de 
judecată nu poate alina 
DORUL infinit al mamei 
pentru copiii pe care i-a 
zămislit.

Cerem, în schimb, m 
numele unui tribuna! cu 
milioane de judecători, tri
bunalul omeniei, ca măcar 
acum, în a 12-a oră, co
piii bătrînei, ei înșiși ajunși 
aproape de vîrsta senectu
ții să-și scruteze conștiin
ța. să caute și să găsească 
în sufletul lor sentimentul 
pierdut. Iar dacă acest lu
cru nu se va întîmpla. sîn
tem convinși că se vor găsi 
alți oameni de omenie 
care, aidoma cititorului 
nostru din Brăila, vor 
continua această anchetă 
— o anchetă * opiniei pu
blice-

Paul DIACONESCU
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Cu precizia
și „rafinamentul11 
înaltei tehnicități

Ing. Gheorghe MUSTATA
director de fabricate al Centralei industriale de mașini-unelte

> Ca sector distinct, mecanica fină
> se ocupă — așa cum indică și de-
) numirea ei — cu studiul și realiza-
j rea acelor părți ale mecanismelor

ți aparaturilor tehnice care se ca
racterizează, în genere, prin dimen- 

’ siuni reduse ți o mare finețe și
> precizie funcțională. Printre produ-
* sele ei se numără, în primul rînd,
> o largă gamă de scule și elemente
I destinate mașinilor-unelte de dife-
, rite tipuri, apoi numeroasele șl
. „rafinatele" aparate de măsură și

control, prezente tot mai masiv în 
majoritatea ramurilor industriale 

1 moderne. Este semnificativ faptul
> că, In valoarea unei tone de apara-
i tură de acest gen, materialele folo- 
i site reprezintă, în momentul de
, față, numai 20 la sută, restul de 80

Ia sută reprezentînd munca de con
cepție și manopera tehnologică.

Natura diversă a soluțiilor con
structive și principiilor de funcțio
nare ale mecanismelor tehnice de 

' finețe (mecanice, electrice, electro-
1 nice, pneumatice) face ca mecanica
i fină să constituie un domeniu ex

trem de complex, interesat direct 
în evoluția și utilizarea rezultatelor 
diverselor discipline sau sectoare 
tehnico-științifice : ale mecanicii 
solidelor și mecanicii fluidelor, ale 
electronicii, ale pneumaticii etc. 
Implicit, ea urmărește aplicarea în- 

.tr-un mare număr de sectoare teh
nice și industriale a ideilor și so
luțiilor practice pe care le oferă. 
Astfel; este deosebit de important 
aportul său în realizarea unor com
ponente de finețe ale diferitelor in
stalații și utilaje industriale. Un 
strung cu comandă program — ca 
să ne referim la acest produs ac
tual al construcției noastre de ma
șini-unelte — nici nu ar putea fi 
pus în stare de funcțiune și ex
ploatare. în absența unor elemente 

, cu specific de mecanică fină. Și 
cînd spun aceasta, am în vedere nu 
numai indispensabilele scule, dar și 
diferitele dispozitive de control au
tomat. Sfera realizării unui control 

' cît mai eficient în funcționarea di- 
i feritelor instalații — aspect cu re 

percusiuni economice extrem de 
importante — reprezintă de altfel 
și ea o importantă direcție de pre
ocupări pentru specialiștii tn meca
nică fină, preocupați de realizarea 
unor aparate corespunzătoare de 
măsură ți control.

Dezvoltarea susținută a mecanicii 
fine în țara noastră este determina
tă de cerințe stringente, printre 
altele, de nevoia de a se asigura 
într-o tot mai mare măsură, prin 
eforturi proprii, dotarea cu apara
tură de înaltă tehnicitate a ramuri
lor industriale. Pe această cale se 
realizează o sursă importantă de 
economii valutare. în dublu sens — 
prin scutirea de import și. în ace
lași timp, prin creșterea disponibi
lităților de export.

Cu toate că s-au obținut unele re
zultate, situația în acest domeniu 
marchează o rămînere în urmă, fată 
de alte sectoare ale construcției de 
mașini. Este o consecință și a fap
tului că în trecut nu a existat un 
plan de perspectivă, dezvoltarea de 
capacități științifice și productive, 
cît ți asimilarea tehnologiilor noilor 
produse desfășurîndu-se mai ales 
sub influența unor considerente de 
conjunctură imediată. Voltimul care 
va fi atins la finele acestui cincinal, 
circa 1,1 la sută din producția totală 
a Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, chiar dacă nu dă 
o imagine completă asupra ponderii 
reale a mecanicii fine (deoarece 
numeroase produse de acest fel 
sînt fabricate în alte ramuri ale 
Industriei noastre), atestă că gradul 
de acoperire a nevoilor interne este 
relativ redus. în unele domenii — 
de exemplu, în ceea ce privește 
aparatura hldropneumatică — este 
necesar încă să se recurgă în mă
sură însemnată Ia Import.

Desigur, au existat — si mal exis
tă — numeroase cazuri de asimilări 
ale unor produse complexe ale in
dustriei noastre care au fost frînate 
tocmai de lipsa unor elemente com
ponente de mecanică fină, ce nu se 
produc în țară. De asemenea, chiar 
în domenii în care producția noas
tră acoperă o mare parte din nece
sar — cercetarea științifică de spe
cialitate ți unitățile productive nu 
au abordat în măsură suficientă as
pecte ale asimilării unor aparate 
de nivel tehnic superior, „de vîrf" 
pe pian mondiaț. Este cazul, printre 
altele, al aparatelor de măsurat 
lungimi.

Trebuie să recunoaștem că forțele 
de cercetare șf proiectare și uzinele 
profilate pe mecanică fină nu au 
beneficiat de un cadru organizato
ric specializat, menit să stimuleze 
dezvoltarea In acest domeniu. Și 
tn prezent ele sînt tutelate de mai 
multe direcții și centrale din cadrul 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini ți din alte ministere. 
Această „pulverizare" explică în 
parte și Insuficienta colaborare ce 
se manifestă între unitățile profila
te pe mecanică fină și între acestea 
»i celelalte ramuri Industriale.

Pentru remedierea acestei stări 
de lucruri, în cadrul ministerului 
nostru a fost elaborat nu de mult 
un amplu studiu tehnico-economic, 
care stabilește direcțiile și măsurile 
necesare asigurării dezvoltării sus
ținute a sectorului de mecanică 
fină, prin extinderea actualelor ca
pacități de producție și construirea 
altora noi. Concret, se prevede rea
lizarea în țară a unor însemnate 
cantități de aparate optice, aparate 
medicale, aparate de măsurat Itln- 
gimi, presiuni, temperaturi, auto
mate comerciale, utilaje pentru teh
nica de birou, aparatură hidrostati- 1 
că și pneumostatică. Potrivit studiu
lui, rezultă o creștere a capacităților 
de producție în X975 de 3,1 ori fată 
de preliminările anului 1970, ceea ce 
depășește eu circa 70 la sută preve- i 
derile de creștere pe ansamblul mi
nisterului, în aceeași perioadă. Rea-

lizarea acestei creșteri Importante 
de producție urmează să se facă în 
condițiile îmbunătățirii apreciabile 
a profilării și specializării între
prinderilor. Continuarea dezvoltării 
mecanicii fine și în cincinalul 1975— 
1980, într-un ritm similar, creează 
condiții pentru realizarea unui ca
dru organizatoric corespunzător. Se 
preconizează ca, o dată cu demara
rea lucrărilor de investiții pentru 
noile obiective, să se înființeze șl

centrala industrială de mecanică de 
precizie și optică.

Enumerarea acestor importante și 
multiple obiective ne dă o idee 
despre sarcinile concrete cărora 
trebuie să le facă față cercetarea 
științifică de profil. Se impune a- 
cordarea unei atenții deosebite con
solidării și extinderii bazei de con
cepție, concomitent cu preocuparea 
de a se valorifica superior potenția
lul de creație existent. Analiza e- 
fectuată la nivelul ministerului a 
arătat că apar frecvent inconve
niente ce țin și de coordonarea des
fășurării activității de cercetare și 
proiectare în acest sector. Se re
simte, încă de acum, lipsa unui in
stitut specializat în mecanică fină, 
activitatea de cercetare și proiec
tare desfășurată pe Iîngă unele co
lective (din cadrul Institutului de 
cercetări tehnologice pentru con
strucția de mașini, Institutului de 
cercetări metalurgice sau Institutu
lui de proiectare pentru automati
zări) fiind insuficientă ca volum și 
orientare de perspectivă.

în acest spirit se prevede înfiin
țarea unui institut de cercetare și 
proiectare în domeniul mecanicii de 
precizie și opticii, al cărui potențial 
de concepție să susțină dinamica 
rapidă a dezvoltării capacităților de 
producție. E o soluție care ne oferă 
posibilitatea concentrării fondului 
de cadre și asigurării cu cheltuieli 
minime a unei baze materiale co
respunzătoare. Va fi necesar, desi
gur, să fie analizate cu mult spirit 
de răspundere și aspectele de care 
depinde aplicarea cît mai rapidă în 
producție a rezultatelor obținute.

re- 
«u 
pp 
pe
!n

18—20 la sută. Aparatele autohtone 
de măsură și control, de pildă în 
domeniul lungimilor și al presiuni
lor. satisfac — sub aspectul cali
tății — în măsură crescîndă necesi
tățile economiei, iar sortimentele de 
tehnicitate din ce în ce mai înaltă 
pe care le realizăm echipează in
stalații și agregate complexe româ
nești destinate exportului. De 
marcat că asemenea rezultate 
permis ridicarea substanțială 
piața internațională a prețului 
tonă/agregat vîndut.

Dar, așa cum s-a subliniat si
documentele de partid din ultimii 
ani, cu toate aceste rezultate meri
torii. industria românească de me
canică fină mai are încă foarte 
multe de făcut, cu sprijinul mult 
mai susținut și multilateral al cer
cetării științifice. Se știe, de exem
plu. că un aparat de măsură și con 
trol contribuie nemijlocit la dirita
rea unor procese tehnologice com
plexe. la transmiterea informațiilor 
privind funcționarea feluritelor 
mecanisme (mijloace de transport, 
sau utilaje și agregate stabile — 
cazane, turbine, mașini-unelte etc.) 
în momentul de față, multe dintre 
aceste aparate (instrumente) se 
procură din import, cpnsumîndu-se 
fonduri valutare însemnate. în vii
tor, situația va deveni și mai acută, 
deoarece dezvoltarea și moderni
zarea neîncetată, rapidă a indus
triei noastre vor impune inerent o 
sporire a rolului preciziei și contro
lului în funcționarea diferitelor a- 
gregate productive. De aceea, la 
scara priorităților, trebuie să se 
țină mai mult seama, încă de pe

tenția cercetării a fost îndreptată 
precumpănitor spre rezolvarea unor 
cerințe economice concrete, strin
gente și în mai mică măsură spre 
găsirea unor principii constructive 
noi, menite să îmbunătățească sis
temul clasic de măsură și control. 
Deși circa 90 la sută din produsele 
uzinei se fabrică după concepții și 
tehnologii care nu au o vechime 
mai mare de 6 ani, rămîn încă 
multe probleme care nu sînt re
zolvate la nivelul exigențelor ac
tuale. Este situația lagărelor cu 
rubine, camelor de alezaje, etanșe
ității termometrelor manometrice. 
fabricării elementului elastic de la 
manometre etc. Am fi putut înlă
tura pînă acum aceste deficiențe, 
dar o parte însemnată din capacită
țile uzinei este antrenată, de cele 
mai multe ori în viitoarea îndepli
nirii sarcinilor curente de pro
ducție. Inerent, temele de cercetare 
respective au fost amînate, rămî- 
nînd, desigur, în atenția cercetăto
rilor
îmbunătățirea principiilor pro

ductive trebuie să stea, în princi
pal, în atenția cercetării din sfera 
mecanicii fine, înțr-o perspectivă 
imediată. Cu atît mai mult, cu cît 
ritmul înalt de dezvoltare prevăzut 
pentru acest sector în următorii 
ani se bazează in proporție de 60 
la sută pe asimilări de produse noi. 
de tot mai înalt nivel tehnic. Nu
mai uzina noastră va trebui ca. in 
maximum 5 ani, să asimileze mai 
multe tipuri de aparate de măsură 
și control pe principii moderne — 
cu acționări pneumatice, electrice, 
electronice etc. — să introducă în

Propuneri 
de antidot

la dispersarea 
și pulverizarea

cercetăm

Ing. Radu MOȚOIU
cercetător la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcfia 

de mașini

în prezent, capacitățile de con
cepție din domeniul mecanicii 
fine sînt încă dispersate în di
ferite colective din institute cu 
profil mai larg și în dife
rite întreprinderi. Evident', se 
simte nevoia și se preconizează ca, 
o dată cu apariția de noi capacități 
de producție, aceste colective să fie 
adunate într-un „centru" de specia
litate. care să formeze nucleu! con
cepției și cercetării de mecanică 
fină din țară, asigurînd o mai bună 
coordonare și corelare a lucrărilor. 
Dar pînă la realizarea acestui dezi
derat, deștul de dificil de înfăptuit, 
este necesar să se realizeze încă de 
pe acum polarizarea actualelor for
țe, realizarea coot donată a unor o- 
bie.ctive mai importante. în acest 
senS, amplificarea și intensificarea 
acțiunii de colaborare dintre dife
ritele colective — de cercetare, pro
iectare, producție — este indispen
sabilă. De pildă, lucrările unui e- 
ventual simpozion care să adune, 
într-o dezbatere unică, pe toți spe
cialiștii în mecanica fină din țara 
noastră, ar fi bine venite. M-am 
gîndit la această propunere făcînd 
legătura cu o acțiune similară, sim
pozionul cu tema „Automatizarea 
controlului dimensional", organizat 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini în anul 1966. Ta Si
naia. Din păcate, această acțiune nu 
s-a mai repetat, deși a arătat cît de 
rodnică poate fi o asemenea discu
ție colectivă.

De altfel. încă de atunci au reie
șit o serie de idei interesante pen - 
tru redresarea grabnică a activității 
din domeniul care ne preocupă. Din 
experiența și rezultatele obținute 
de diversele unități angrenate în 
producția de mecanică fină — în
treprinderea Optica Română, Insti
tutul de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini, Centrul 
de cercetare și proiectare aparate 
speciale a) Academiei etc. — reiese 
că există la noi o maturitate de 
concepție tn cercetarea și proiecta
rea din acest sector. Totuși, multe 
dintre realizări nu se ridică încă la 
nivelul maxim al posibilităților. în 
Special din cauza decalajului relativ 
mare care există între capacitatea 
de concepție și posibilitățile de exe
cuției.

Ramura mecanicii fine se carac
terizează printr-un pregnant dina
mism în concepție, tn absorbirea și 
aplicarea descoperirilor tuturor ra
murilor științei, ceea ce face ca 
vîrsta produselor aflate tn fabrica-

ție să scadă din ce în ce mai mult, 
datorită modernizării continue, ne
cesității de a dispune de aparate 
din ce în ce mai perfecționate. în 
aceste condiții, cercetătorii trebuie 
nu numai să concretizeze rapid 
ideile noi, dar și să verifice minu
țios modelele îmbunătățite, înaintea 
lansării lor în producția de serie. 
La aceasta se poate ajunge, printre 
altele, prin microproducții din 
tipurile de soluții preconizate. 
Se asigură astfel realizarea u- 
nei stabilități convenabile din 
punct de vedere economic, garan
tarea introducerii cît mai grabnice 
In producție a noilor soluții și pro
iecte. în general, această cale, a 
realizării unor serii mici prelimi
nare chiar de către bazele de exe
cuție ale unităților de cercetare, o- 
fera multiple avantaje : cunoașterea 
aparatelor de către viitorii benefi
ciari, verificarea unor aspecte teh
nologice ale fabricației, ușurarea 
desfacerii producției noi.

Depășirea hiatusului ce mal per
sistă uneori între etapa cercetării și 
cea a fabricației impune și utiliza
rea mai eficientă a potențialului 
tehnico-material de investigație. 
Pentru folosirea rațională a apara
turii din dotare, se ridică, după pă
rerea mea, cel puțin două probleme 
principale. Prima se referă la crea
rea condițiilor de a achiziționa a- 
parătură cu caracteristici convena
bile, care să aibă o cît mai mică 
uzură morală în timp j a doua pri
vește îmbunătățirea coeficientului 
de utilizare a aparaturii din dotare, 
în ceea ce privește achizițio
narea de aparatură nouă — fie 
ea din producția internă, fie din 
import — este necesar ca aceasta 
să răspundă unor cerințe și scopuri 
determinate de activitatea imedia
tă sau de perspectivă. Principiul 
de bază trebuie să rămînă acela al 
achiziționării aparaturii pentru o 
anume temă, și nu la tntîmplare, 
nu căutîndu-se apoi tema, pistele 
concrete de folosire a acesteia. Spo
rirea coeficientului de utilizare a 
aparaturii de investigație din do
tare se poate face prin colaborări 
directe între diferitele institute de 
cercetare. în acest mod, se asigură 
rezolvarea aspectelor diverse și 
specifice pe care le ridică un apa
rat sau altul de către unități de 
cercetare competente, dar se eli
mină și o serie de paralelisme inu
tile, care grevează asupra nivelului 
dotării și randamentului In dezvol
tarea acesteia.

Cerințele
unei specializări

complexe

Ing. Liviu ILIESCU
jefui serviciului de cercetări de la întreprinderea „Optica Română

In lumea
„zecimilor

de mii me dintr-un
milimetru ss

Ing. Theodor GORCEAG
directorul Uzinei de mecanică fină din București

Au fost unii specialiști care afir
mau și la noi că dezvoltarea unei 
ramuri industriale „de măiestrie" 
și înaltă competență tehnică — cum 
este mecanica fină — ar fi legată 
inevitabil de cristalizarea timp în
delungat a unei anumite tradiții, de 
o îndemînare care se capătă cu 
greu. Inconsistența unei asemenea 
păreri este. în cazul nostru, pe ju
mătate dovedită, căci tainele înal
tei precizii n-au „rezistat" capaci
tății profesionale și inteligenței co
lectivelor noastre de specialitate, 
„zecimea de miime dintr-un mili
metru" fiind azi o unitate de mă
surare curentă, iar un „angrenaj 
cu modulul de o zecime de milime
tru" nemaireprezentînd o noutate.

Pentru o mai substanțială edifi
care. voi aminti cîteva dintre re
zultatele obținute în această direcție 
de colectivul uzinei noastre. Astfel, 
se constată că elemente moderne, 
cum sînt lanțurile cinematice com
plexe — cu acționare mecanică, 
pneumatică, electrică sau electro
nică — sînt din ce în ce mai bine 
cunoscute De asemenea, printr-o 
activitate proprie de concepție si 
cercetare, prin specializarea în noi 
tehnologii, colectivul uzinei a reu
șit. în ultima vreme, să asimileze 
anual în fabricație 14—15 produse 
noi. fără a se mai apela la import 
de inteligență. A sporit si volumul 
producției — cunoscînd o dinamică 
de creștere anuală cuprinsă între

«cum, de creșterea ponderii și rolu
lui sectorului producător de apa
rate de măsură și control. în con
textul domeniului general al meca
nicii fine. Problema prezintă o în
semnătate deosebită pentru noi și 
sub aspectul reducerii eforturilor 
valutare, al creșterii productivității 
industriei naționale

Un alt sector al mecanicii fine 
neglijat, In mare măsură, pînă acum 
șl care trebuie să ne preocupe pre
ferențial — pe noi, cei din produc
ție. dar în primul rînd pe cercetă
tori — cuprinde piesele destinate a 
echipa diferitele utilaje complexe 
produse de industria noastră. Fără 
aceste „accesorii" Indispensabile, 
multe agregate nici nu pot fi utili
zate. sau, dacă pot totuși funcționa, 
randamentul lor șl calitatea nu se 
situează la nivelul cerut. Pe de altă 
parte, aceste mici componente de 
„rafinament" tehnic sînt cele care 
dau o valoare ridicată produselor 

s-Deși fabricăm tipuri variate de ma 
șini-unelte, capacitatea lor produc
tivă nu este folosită la maximum 
tocmai din lipsa unor dotări cores
punzătoare cu diverse accesorii sau 
scule de productivități ridicate. De 
asemenea, dacă se analizează con
sumurile mari de muncă manuală, 
se constată cu ușurință că ele sînt 
generate și de absența unor unelte 
mecanizate de mină (acționate elec
tric, pneumatic etc.). Nici procesele 
de asimilare în fabricație a unor 
produse noi nu rămîn neafectate : 
duratele lor mari se datorează și 
dezvoltării reduse a capacităților de 
producere a sculelor, dispozitivelor 
și verificatoarelor care fac parte In 
tegrantă din ramura industrială a 
mecanicii fine și de precizie.

în ceea ce privește aportul sporit 
al cercetării și proiectării de spe
cialitate Ia progresul aparaturii de 
măsură și control, experiența uzinei 
noastre prezintă, cred, unele aspecte 
demne de analizat. Cercetările uzi
nale — desfășurate în cadrul servi
ciilor tehnice și al laboratoarelor 
— relevă faptul că, pînă acum, a-

industrie aparate și agregate de 
control dimensional activ. De ase
menea, In domeniul termotehnic s» 
preconizează asimilarea de aparate 
cu transmitere lă distanță, aparate 
înregistratoare, aparate cu precizii 
de sub 0.5 la sută. Toate acestea 
impUn conturarea unui program 
complex de cercetare, în sfera ac
tivității constructive, cît și a celei 
tehnologice.

Pentru aceasta, paralel cu găsirea 
operativă a unei formule organiza
torice adecvate muncii de cercetare 
și proiectare în acest sector, vor 
trebui depistate necesitățile obiec
tive ale dezvoltării economiei noas
tre, în vederea stabilirii din timp a 
priorităților Cred că organizarea 
unui Centru de cercetare și proiec
tare în domeniul mecanicii fine va 
permite nu numai o concentrare a 
forțelor științifice de profil, dar și 
îmbinarea armonioasă a unor rezul
tate și eforturi ale cercetării din a- 
cest domeniu cu cele din alte sec
toare ale electronicii, mecanicii etc 
într-o primă etapă, cercetarea de 
specialitate va trebui să aibă un ca
racter predominant aplicativ, 
perioade scurte de valorificare. A- 
precierea ei va trebui să se facă în 
funcție de satisfacerea unor cerințe 
stringente ale economiei, de felul 
cum va contribui Ia valorificarea in. 
vestițiilor alocate industriei de me
canică fină în perioada următoare, 
de competitivitatea tehnico-econo- 
mică a soluțiilor pe care le oferă. 
Spun aceasta, fiindcă mai sînt ca
zuri cînd unele teme de cercetare 
nu au finalitate sau sînt Introduse 
tn program mai mult pentru satis
facția profesională a cercetătorului

în prezent, multe dintre aceste 
aspecte fac obiectul unor studii și 
propuneri concrete, la nivelul, uni
tăților de producție și științifice de 
profil. Așteptăm avizul conducerii 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini pentru ca ele să fie 
puse Operativ în aplicare, astfel ca 
ritmurile prevăzute să fie realizate 
și depășite

cu

Ca urmare a sarcinilor trasate de 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
se prevede ca, în anul 1975. produc
ția de aparate optico-mecanice să 
crească de 3,7 ori, două treimi din 
volumul total fiind destinate expor
tului. Această dezvoltare de mari 
proporții a făcut obiectul unor stu
dii amănunțite, ajungîndu-se în 
prezent la stabilirea căilor raționale 
de realizare, care demonstrează, po
sibilitatea de îndeplinire a sarcini
lor și, în același timp, maturitatea 
noastră tehnică. S-au analizat, pa
ralel, aspectele economice și tehni
ce și elementele ținînd de modul în 
care s-a constituit și valorificat ac
tualul fond de specialiști. Acestea 
din urmă sînt hotărîtoare pentru un 
domeniu în care concepția, pregăti
rea și aptitudinile creatoare ale 
specialistului se situează inerent pe 
primul plan.

Ritmul de creștere al producției 
de aparate optico-mecanice, sarci
nile mari pentru export au Impus 
studii atente și adoptarea unor cri
terii eu accentuat caracter econo
mic. pentru stabilirea domeniilor și 
etapelor de dezvoltare. Unul din a- 
ceste criterii a reieșit din asocierea 
noțiunii de „competitivitate" la 
aceea de „serie competitivă" — adi
că planificarea unor serii de fabri
cație comparabile cu acelea practi
cate pe plan mondial, asigurîndu-se 
premisele unei producții raționale, 
în raport cu nivelul prețurilor ex
terne. Alte criterii au fost legate 
de producția ansamblelor și sub- 
ansamblelor de mecanică fină care 
intră în componența aparatelor op
tice — și care reprezintă, pînă la 70 
la sută din valoarea acestor apara
te — și de includerea în plan a 
unor aparate de mecanică fină ase
mănătoare, ca structură, cu apara
tele optico-mecanice (cum este ca
zul unor aparate medicale). în ana
lizele făcute s-a ținut, seama și de 
posibilitatea asigurării unei preocu
pări științifice și tehnice corespun
zătoare. de înalt nivel, de dezvol
tarea capacității de cercetare și 
proiectare în cadrul Ministerului 
industriei Construcțiilor de Mașini.

O problemă, în mare măsură co
mună colectivelor de mecanică fină 
tutelate de minister, este, și va con
tinua să fie, formarea cadrelor de 
specialitate i ingineri, muncitori și

tehnicieni înalt calificați. în acest 
scop se vor dezvolta școlile profe
sionale și se va extinde preocupa
rea pregătirii specialiștilor la nive
lul liceelor industriale și în învățâ- 
mîntul politehnic, ceea ce va avea 
ca rezultat și o creștere a număru
lui și a nivelului de pregătire a cer
cetătorilor. Experiența a arătat însă 
că trebuie avută în vedere și însu
șirea unei culturi generale tehnice 
mai largi- Necesitatea formă
rii inginerului cu un profil 
mai larg rezultă și din faptul că 
produsele de mecanică fină sînt 
prezente într-o gamă mare de in
stalații, pe liniile de informare și 
comandă, și activitatea de cercetare 
și proiectare pentru realizarea lor 
cere cunoștințe tehnice aflate la in
tersecția unor domenii.

Pregătirea în acest fel a cercetă
torilor, proiectanților și inginerilor 
de profil din unitățile de producție 
este o necesitate pentru asigurarea 
nivelului calitativ, competitiv, 
care, pentru unele produse de me
canică fină, este definit de condiții 
funcționale foarte severe. Tocmai 
de aceea, factorilor de producție, 
care solicită cantități crescînde de 
asemenea produse, trebuie să le 
corespundă factori de cercetare 
competenți și riguroși, care să 
asigure calitatea producției. Aceste 
laturi trebuie bine conturate și bine 
echilibrate, îneît din asocierea lor 
să rezulte indicii cantitativi și ca
litativi planificați. Este necesar să 
se întărească — pe multiple căi — 
controlul de calitate din interiorul 
întreprinderilor.

Dezvoltarea la proporțiile planifi
cate a producției de mecanică fină, 
în cincinalul care urmează și in 
perspectivă, este cerută de rămtne- 
rea în urmă în acest domeniu, dar 
reprezintă șl un corolar al dezvol
tării generale a industriei noastre. 
Tocmai In acest sens directivele 
Congresului al X-Iea al P.C.R. tra
sează sarcina deplasării centrului de 
greutate al producției industriale 
către folosirea rațională a materii
lor prime, către creșterea investi
ției de inteligentă și muncă pe uni
tatea de greutate de materie primă

Pagină realizată de
Teodor CAZACU 
și Victor VULPE
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Ritmuri noi
la Zalâu

Zalăul cunoaște 
zent o efervescență in toate 
meniile vieții economice și 
cial-culturale. In partea sa nord- 
estică se pun bazele platformei 
industriale ; primii piloni au fost 
bătuți încă din anul trecut și ei 
susțin noua fabrică de produse 
ceramice ce va intra peste pu
țină vreme în funcțiune. Tot
odată, au început lucrările de 
construcție la fabrica de armă
turi industriale din fontă și 
oțel. în această zonă a mai fost 
amplasată și filatura de bum
bac, care va trebui să producă, 
conform planului, la sfîrșitul a- 
nului viitor. Urmează să mai fie 
date in exploatare un 
plex de valorificare 
lor și fructelor și o 
pline.

în ritm intens se 
la conducta de aducțiunc a a- 
pei, de la o distanță de circa 20 
km. Va fi dată in acest an in 
funcțiune și stația de 110 kV 
pentru alimentarea cu energie 
electrică. în apropierea zonei in
dustriale au fost terminate pînă 
acum 800 apartamente și tot ati- 
teă_ vor fi construite in acest an. 
Se mai află in construcție o 
creșă și o grădiniță de copii. Va 
începe in curînd construcția unei 
școli cu 16 săli de clasă și in
ternat. Casa de cultură a sindi
catelor va fi inaugurată la sfîr
șitul acestui semestru. Clădirea 
centralei telefonice automate, a 
poștei și telegrafului este in 
fază de finisaj și in curînd va 
fi dată in folosință.

mare com- 
a legume- 
fabrică de
lucrează ți

ZCONSTAJMTA<

Pad urea și marea
Pădurea Comorova, bine cunos

cută in sudul litoralului, se ex
tinde prin noi plantații de ar
bori, pe o suprafață de circi 50 
ha. In bătrina pădure se plan
tează pini, stejari și diferite 
specii de arbuști. De tapt, a- 
proa.pe întreg litoralul iși ex
tinde spațiile verzi; in nordul 
stațiunilor Mamaia, Eforie, Cos- 
tinești și in noile stațiuni , din 
nordul Mangaliei se creează noi 
spații cu flori, arbori și,arbuști, 
ornamentali.

H Prelecțiunile 
populare"

Inițiativa Comitetului jude
țean de cultură și artă Iași, de a 
continua „Prelecțiunile popu
lare" ale „Junimii" — prin care 
se făcea cunoscut, unor catego
rii largi de oameni, fondul de 
aur al literaturii, artei, culturii 
și științei românești — este îm
brățișată cu mare interes de 
către ieșeni. Organizate bilunar, 
aceste conferințe, ținute de aca
demicieni, profesori universitari, 
cercetători științifici, sint au
diate de un public tot mai nu
meros. Pentru ca prelegerile să 
poată fi însoțite și de diafilme 
și filme, manifestările au fost 
programate in sala festivă a Pa
latului culturii. Duminică, 22 fe
bruarie a.c., a conferențiat des
pre „Monumentele de artă din 
România" istoricul de artă. I. D. 
Ștefănescu.

Veste pentru 
automobil iști

La Brașov s-a calculat că 16 
din cele 24 ore ale unei zile, 
bariera peste linia ferată de la 
intrarea Bartolomeu este închi
să. In unele ore ale zilei, coloa
nele mașinilor se întind pe o 
distanță de 500-600 metri. Pentru 
descongestionarea traficului ru
tier din această zonă a orașului 
și asigurarea unei legături ra
pide cu Bucureștiul, Sighi
șoara, Făgărașul, Cimpu- 
lung, la intrarea Bartolomeu se 
află in plină construcție un pa
saj superior, în lungime de 250 
metri, peste calea ferată, pre
cum și 3 rampe, prin care, se 
simplifică și se sistematizează 
circulația în cele 4 direcții amin-

325 adrese noi
întreprinderea de construcții 

montaj Tîrgu-Jiu a deschis, zi
lele trecute, seria predării „la 
cheie" a noilor blocuri din car
tierul gării Tîrgu-Jiu. 60 de fa
milii se mută in prezent in blo
cul J. Peste cîteva zile, comisia 
de recepție iși va relua activita
tea la alte 3 blocuri terminate 
in același cartier, care totalizea
ză 325 apartamente. în curînd, 
deci, 325 de familii din munici
piul Tirgu-Jiu vor avea adrese 
noi.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU
AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In ziua de 24 februarie, la Pala

tul Marii Adunări Naționale a avut 
loc o ședință a Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură, în cadrul 
căreia, din însărcinarea Consiliului 
de Stat, a fost ascultat și dezbătut 
raportul prezentat de Angelo Mi- 
eulescu, ministrul agriculturii și 
silviculturii, cu privire la modul 
în care s-au realizat sarcinile in
dicate de partid privind extinderea 
amenajărilor pentru irigații în ac
tualul cincinal și folosirea eficientă 
a investițiilor în acest domeniu.

La lucrările comisiei au partici
pat președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale, conducători și reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și or
gane centrale ale administrației de 
stat, ai Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, ai 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, directori ai unor întreprin
deri agricole de stat și stațiuni ex- 

I

perimentale, președinți ai unor co
operative agricole de producție și 
specialiști din aparatul de stat.

în cadrul dezbaterii a luat cu
vîntul Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
iar în încheierea lucrărilor a vor
bit Dumitru Coliu, președintele 
comisiei.

Deputății și invitații care au luat 
cuvîntul au făcut aprecieri pozitive 
asupra rezultatelor obținute, obser
vații critice și propuneri menite să 
contribuie la îmbunătățirea conti
nuă a activității desfășurate pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de extindere a amenajărilor pentru 
irigații, prevăzute prin Legea de 
adoptare a planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 
1966—1970.

Concluziile și propunerile comi
siei ce au reieșit din dezbateri ur
mează să fie înaintate Consiliului 
de Stat.

Adunări publice consacrate aniversării
unui sfert de veac de la instaurarea

primului guvern democratic din România
In sala Filarmonicii „Oltenia" din 

Craiova a avut loc ieri o adunare 
publică consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la memorabilele evenimente 
din februarie-martie 1945. Cu acest 
prilej, tovarășul Ion Zăvăleanu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Craiova, a evocat mo
mente premergătoare preluării pu
terii de către clasa muncitoare în a- 
lianță cu țărănimea muncitoare, ro
lul conducător al Partidului Comu
nist Român in lupta desfășurată de 
poporul nostru de-a lungul celor 
25 de ani de mari transformări 
politice și sociale. In continuare, Ion 
Tigaie, Emil Ștef și Nicolae Popes
cu Niculce, participanți la evenimen
tele din 24 februarie 1945, au evo
cat acțiunea 
pentru luarea cu 
județului Dolj.

de la instaurarea primului guvern 
democratic din România.

Ieri după-amiază, la clubul Com
binatului de materiale de construc
ții Tîrgu-Jiu, o numeroasă asistență 
a ascultat relatările profesorului 
Constantin Cheată, membru de partid 
din ilegalitate, martor și participant 
la evenimentele de acum un sfert de 
veac.

(Agerpres)

maselor muncitoare 
asalt a prefecturii

județean Ilfov al 
numeroși lectori ai

La Comitetul
P.C.R., în fața a
comitetului județean de partid, pro
fesori de istorie din liceele și școlii» 
generale din județ, activiști de partid 
și de stat, prof. univ. Aron Petric, 
de la Academia de științe social-po- 
litice „Ștefan Gheorghiu", a vorbit 
marți despre semnificația actului is
toric de la 6 martie 1945, a eveni
mentelor care au premers cuceririi 

. puterii de către, clasa; muncitoare . în 
alianță cu țărănimea muncitoare, sub 
conducerea fermă și înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român.

★
Și în orașele și comunele județului 

Gorj au loc în aceste zile manifes
tări consacrate împlinirii a 25 de ani

Unde cintecul
se intilnește

cu natura
(Urmare din pag. I)

rare a unor cântece de sărbătoare sau 
de solitudine și era ridicată la co
eficientul artei triumfătoare și pure, 
care dinamizează sau potolește omul, 
cind vrea și cum vrea. Dacă, azi, 
ciobanul solitar de ieri, care-și ros
tea fluierului nostalgiile și durerile, 
a descoperit cintecul în grup ca un 
fapt de artă, aceasta mă îndeamnă 
să observ o semnificație mult mai 
adincă : înălțarea omului la conști
ința de sine, consacrarea artei drept 
condiție a unei existențe superioare, 
sentimentul că arta, frumosul sint 
destinate colectivității ca orice bun 
ce se refuză izolării egoiste.

Este meritul timpurilor noi des
coperirea acestei modalități a folo
sirii spectaculare in grup a cântecu
lui ciobănesc din fluier, instrument 
solitar și răzleț prin natura lui, care 
s-a dovedit însă — atunci cind e 
practicat la un loc de înșiși minui- 
torii lui de veacuri — de o efica
citate lirică fără limită. Trebuie să 
adăugăm că la nici un popor nu 
există fluierul in forma lui româ
nească și mai ales in modul de a-l 
utiliza , ' . . ' .
paralel al unui zumzet surd, ca de 
frunze și de păsări, care stăruie în 
piept, o dată cu derularea suflului 
propriu-zis, mai ales la limitele lui 
de orgasm și vigoare. Această născo
cire genială alătură cintecului 
suși vuietul teluric al naturii.

Vreau să aduc in aceste cuvinte 
un simplu omagiu formațiunii de flu
iere pe care am ascultat-o (și pe 
care mă bucur că televiziunea a în
registrat-o) a ciobanilor din comuna 
Băbeni, județul Vilcea, ideii celor 
care au alcătuit-o și o cultivă, auto
rităților locale care o ocrotesc, ca pe 
un sîmbure de aur din care cresc și 
se întind, pînă peste meleagurile lu
mii, ramurile bătrîne, și în cazul de 
față cetinile largi și mereu verzi ale 
artei specifice a poporului româ
nesc.

ciobănește, în contrapunctul

PRONOSPORT

in-

Un premiu de 58 183 lei la Pronosport
Premiile concursului Pronosport 

nr. 8 din 22 februarie 1970
CATEGORIA I (12 rezultate) : 

1 variantă a 58 183 lei. CATEGORIA 
a Il-a (11 rezultate) : 7,8 variante a 
8 951 lei. CATEGORIA a IlI-a (10 re
zultate) : 61 variante a 1 717 lei.

Premiul de 58 183 lei a fost cîștigat 
de participantul STAN ION din 
București.
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Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Miron Constantinescu a 
fost eliberat din funcția de minis
tru al învățămîntului, primind alte 
Însărcinări.

Prin același Decret, tovarășul 
Mircea Malița a fost numit în func
ția de ministru al învățămîntului.

(Agerpres)

. Dr. docent Ana Aslan, director al 
Institutului de geriatrie din Bucu
rești, membru de onoare al Acade
miei de științe medicale, a făcut o 
vizită in Italia, la invitația Institu
tului de geriatrie și a spitalelor 
unite din Bologna, în cadrul căreia 
a conferențiat despre ultimele rea
lizări obținute în acest domeniu de 
specialiștii români. Cu acest prilej 
omul de știință român a fost distins 
cu medalia de aur a Institutului de 
geriatrie italian.

★

Se împlinesc 50 de ani de la moar
tea poetului Iohann Schuster-Heri- 
neanu, cunoscut publicist bilingv din 
țara noastră, care încă din tinerețe 
și-a închinat activitatea cauzei pro
letariatului. Cu prilejul semicente
narului morții poetului, Comitetul 
județean Timiș pentru cultură și artă 
ți Consiliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană au 
organizat marți după-amiază, la Ti
mișoara, oraș in care scriitorul a 
trăit și a colaborat ani îndelungați 
la publicații socialiste, române și 
germane, o adunare comemorativă, 
la care au participat numeroși oa
meni de artă și cultură, scriitori și 
critici literari, filologi și cadre di
dactice, studenți și elevi. Despre 
viața și activitatea scriitoricească a 
poetului militant Iohann Schuster- 
Herineanu a vorbit istoricul literar 
dr. Heinz Stănescu, de la Universi
tatea din București.

(Agerpres)

Manifestări deditate centenarului

K /. Lenin
Capitală 
gurii marelui filozof, revoluționar și 
oonducător al primului stat socialist 
din lume.

Despre prezența chipului lui Lenin 
în literatura universală populară și 
cultă, despre reflectarea multiplei 
sale personalități în opera a nume
roși autori moderni și contemporani 
a vorbit prof, univ. Mihai Novicov.

A urmat un recital de versuri a- 
dewat evenimentului,-.în-, interpreta-

nașterii lui
în cadrul manifestărilor consacrate 

apropiatei aniversări a centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin, la Casa prie
teniei româno-sovietice a avut loc 
marți după-amiază o manifestare, cu 
care prilej prof. unlv. dr. Constan
tin Maiiolescu, prorector al Acade
miei de studii economice, a confe
rențiat despre „Economicul și poli
ticul în concepția leninistă despre 
construirea noii societăți". Vorbitorul 
a expus pe larg importanța pe care 
o acordă învățătura ' marxist-leni- --- r„
nistă raportului dintre economic și ™ “5^.Teatrul
politic, evidențiind modul 
in care Partidul Comunist 
aplică învățătura marxist-leninistă 
cu privire la corelația dintre econo
mic și politia

în încheiere asistența a vizionat 
filmele ,.Lenin la Samara" și „Ora
șul visurilor", producții ale studiou
rilor sovietice.

un simpozion dedicat fi-

în aceeași zi 
Casa de cultură

creator 
Român

★

s-a desfășurat la 
a sectorului 6 din

cia Sturdza Bulandra".
★

La Muzeul istoric din Roșiori de 
Vede s-a deschis o expoziție consa
crată centenarului nașterii Iui V. I. 
Lenin.

Expoziția cuprinde tablouri, foto
grafii și desene tnfățișînd aspecte d’n 
viața lui Lenin, opera sa politică și 
filozofică.

(Agerpres)

DE SPECTATORI ÎN „PALATUL DE GHEAȚĂ0 AL BUCUREȘTIULUI

Ieri după amiază, sub cupola pa
tinoarului acoperit „23 August", opt 
echipe naționale, reprezentînd trei 
continente, s-au aliniat în fața tri
bunei principale pentru a lua parte 
la festivitatea de deschidere a cam
pionatelor mondiale de hochei pe 
gheață (grupa B). Momentul se dis
tinge prin' solemnitatea obișnuită a 
unor astfel de manifestări interna
ționale, ca și prin faptul că mar
chează un eveniment deosebit de im
portant pentru sportul din țara noas
tră : este primul campionat mondial 
de hochei organizat în capitala Ro
mâniei.

După defilarea echipelor partici
pante, președintele comitetului de 
organizare a competiției și președin
te al Federației române de hochei 
pe. gheață, Nicolae Bozdog, a adresat 
un salut de bun venit tuturor parti- 
cipanților', declarînd * *’—*
întrecerile. A luat 
președintele Ligii

apoi deschise 
cuvîntul vice- 

internaționale

grupei — ieri

vremea
Ieri în țară : Vremea a lost umedă, 

cu cerul mal mult acoperit. Au căzut 
precipitații temporare, mal ales sub 
formă de ninsoare, în Transilvania și 
Moldova. în Muntenia au predominat 
precipitațiile sub formă de ploaie, iar 
in Dobrogea a plouat Intermitent. In 
restul țării, precipitațiile au fost izo
late. Vintul a suflat slab, pînă la po
trivit, predominînd din sectorul ves- 
tjc. Temperatura aerului la ora 14 a 
fost cuprinsă între minus 2 grade la 
Rădăuți și Suceava, ți 0 grade la Tîrgu- 
Jiu, Mangalia, Constanța și Sfîntu- 
Gheorghe-Deltă. în Oltenia ți Moldova

pe alocuri s-a semnalat ceață. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu ce
rul acoperit. A plouat Intermitent, 
vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20. 
17 și 28 februarie a.c. tn țară : Vreme 
în general umedă. Cerul va fi varia
bil, mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare, în jumătatea de nord a țării șl 
«ub formă de lapoviță și ploaie in 
rest. VInt potrivit, cu intensificări 
pînă ta tare, predominînd din secto
rul estic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 8 și plus 2, local 
mai coborîte, iar maximele între mi
nus 4 șl plus 6. In București : Vreme 
In general umedă, eu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară.

Meciul inaugural al grupei — ieri 
dimineața de la ora 9,30 — I-au dis
putat formațiile S.U.A. și Japoniei. 
Hocheiștii nord-americani, cărora li 
se acordă mari șanse la cîștigarea 
competiției de la București, au obți
nut o victorie chiar mai ușoară decît 
se așteptau : 11—1 (4—1, 3—0, 4—0). 
Superioritatea lor este ilustrată su
ficient de evoluția scorurilor fiecărei 
reprize. Cel mai eficace jucător din 
echipa învingătorilor a fost Herb 
Brooks — autor a trei goluri. Inte
resant însă că Brooks nu este înain
taș, ci... fundaș. Alături de Brooks, 
ieri ș-au evidențiat Lilyholm și Gam
bucci, ambii autori . a cîte două go
luri.

Spre deosebire de . partida inaugu
rală, al doilea meci (Elveția-Buiga- 
ria) a stat sub semnul incertitudinii 
rezultatului, practic pînă în ultimul 
minut de joc. Elvețienii au deschis 
scorul în minutul 2 și și-au mărit a- 
vansul la două goluri după numai 
cîteva secunde. Aceasta, în ciuda 
faptului că au tras destul de puțin la 
poartă ; aproape jumătate din numă
rul șuturilor pe poartă ale bulgari
lor. Jocul este echilibrat, mai ales că 
între timp echipa bulgară a redus 
scorul. Tn minutul 25. Elveția condu
ce din nou ’cu două puncte și, avind 
în vedere insistența cu care a tras 
Ia poartă (raportul șuturilor devine 
acum net favorabil elvețienilor), lăsa 
impresia și putea de altfel să-și mă
rească simțitor avantajul. In ultima 
repriză, bulgarii. revin puternic. El
vețienii joacă nervos. La un moment 
dat, pe -teren, în echipa' „Țării • -can- 
toanelor" sînt numai trei jucători de» 
cîmp. Bulgarii nu reușesc să profite 
de superioritatea lor numerică, în
scriind un gol, mult, mai tîrziu. Sco
rul de 3—2 pentru Elveția s-a men
ținut, cum spuneam, pînă către sfîr
șitul partidei. Lupta devine mai strîn- 
să ; bulgarii fac tot posibilul să ter
mine măcar la egalitate meciul lor 
de debut în grupa B, înscriu chiar 
un gol, dăr... în propria poartă. 
Cu 30. de secunde înainte de fluierul 
final, scorul devine 4—2 uentru El
veția.

Primul 
de după 
a avut la 
librată. Vest-germanii au deschis sco
rul, dar nu mult mai tîrziu iugoslavi! 
au egalat. Trecuseră cele 20 de mi
nute ale reprizei și. spre surprinde
rea tuturor, echipa R.F.G., una din 
marile favorite ale grupei, nu putuse 
să-și doved.ească superioritatea teh
nică și plusul de experiență. Fără 
îndoială, această neputință a hoche
iștilor vest-germani trebuie pusă în 
bună parte și 
de iugoslavi, 
jocului lor. în 
ce înscrie un 
cu 2—1 (în minutul 23), echipa R.F.G. 
își mărește avantajul în minutul 34, 
însă, iugoslavii reduc handicapul. Din 
nou, un perfect echilibru. Atacurile 
iugoslavilor sînt foarte rapide, șutu-

dintre meciurile cuplajului 
amiază (R.F.G.-Iugoslavia) 
început o desfășurare echi-

pe seama ripostei dată 
a bunei organizări a 
repriza secundă, după 
gol și ia conducerea

de hochei pe gheață. Miroslav 
Subrt, care a subliniat însem
nătatea acestei competiții în strînge- 
rea legăturilor de prietenie și cola
borare intre sportivi, felicitînd pe 
organizatori pentru reușita realizare 
tehnică și sportivă care este patinoa
rul acoperit „23 August" — instalație 
care satisface toate exigențele.

Atmosfera de aci, ambianța gene
rală din acest adevărat „Palat de 
gheață" al Bucureștiului, este' mai 
mult decît sărbătorească. In ciuda 
insatisfacției firești ce a produs-o 
insuccesul hocheiștilor noștri, cele 
patru meciuri disputate ieri, fieca
re în parte, au prilejuit miilor de 
spectatori (la începutul partidei 
România—Norvegia, în tribune se 
aflau circa 6 000 de bucureșteni) a- 
devărate momente de desfătare și 
entuziasm. Celor ce n-au fost de față, 
nu poate decît... să le pară rău. Ori
cum, întrecerea 4ste la început și 
tribunele sint încăpătoare.

rile lor puternice ți destul de pre
cise. Portarul vest-german 1 Makatsch 
respinge pucul, prin ,mari eforturi. 
Uneori este nevoit să-1 rețină în „cuș
ca" mănușii sale sau să plonjeze, cu

REZULTATE TEHNICE

• S.U.A. — Japonia 11—1 
(4—1, 3-r0, 4—0) • Elveția —
Bulgaria 4—2 (2—1, 1—0, 1—1); 
n R.F.G. — Iugoslavia 6—3 
(1—1, 2—1, 3—1) o Norvegia — 
România 4—3 (2—0, 2—0, 0—3).

PROGRAMUL OE AZI

• Japonia — R.F.G. (ora 17). 
o S.U.A. — Bulgaria (ora 

19,30).

destulă temeritate, la picioarele sau 
la crosa adversarilor.

Eforturile deosebite depuse tn cele 
două reprize aveau să fie resimțite 
de întreaga formație a Iugoslaviei. 
Așa se face că echipei R.F.G. i-a fost 
destul de ușor să se distanțeze ; pînă 
la schimbarea porților, la mijlocul 
reprizei ultime, scorul devenise 5—2 
tn favoarea vest-germanilor, deși a- 
ceștia folosesc acum pe gheață liniile 
secunde de înaintași sau de fundași. 

' ba chiar portarul de rezervă. In(con-

tinuare, se mai înscriu două goluri 
— cite unul de fiecare echipă. Scor 
final 6—3 pentru R.F.G.

Cînd, la apariția hocheiștilor ro
mâni pe gheață, tribunele au explo
dat pur și simplu în urale și Încu
rajări, desigur nici unul dintre noi 
n-am fi crezut că reprezentanții 
noștri vor suferi atît în această par
tidă cu Norvegia. Mai mult, primul 
sfert de oră al meciului făgăduia o 
victorie facilă a echipei noastre, care 
își masase pur și simplu adversara 
in propria treime. Hocheiștii români 
jucau clar, rapid, organizînd 'acțiuni 
după acțiuni la poarta lui Ustensen. 
Minutele se scurgeau marcate de ex
clamațiile de uimire ale miilor de 
spectatori, după fiecare ocazie irosită 
de români. Prima șansă a norvegieni
lor a venit în min. 14 și Thoen a ex
ploatat-o la maximum. Tot el a fă
cut un slalom special, cu 3 minute 
mai tîrziu, ridicînd scorul la 2—0. ni
cest al doilea punct norvegian a dus 
la dereglarea echipei noastre, trans- 
formînd-o pentru perioade întregi în
tr-o jucărie cu resorturile stricate. 
Jonsen a înscris (min. 23) cel de-al 
treilea punct, mărind și mai mult de
ruta din liniile formației noastre. 
Norvegienii, cu nimic mai presus, se 
zbat și reușesc în zăpăceala generală 
să înscrie cel de-al 
Sandberg. 4—0.

Ce se mai putea 
noastră pare demontată | publicul, 
decepționat cu totul.

O adevărată furtună dezlănțuie 
parcă pe gheață hocheiștii noștri, 
imediat ce începe ultima repriză, 
încurajați frenetic, îndemnați în 
cor la o ofensivă puternică, ei ase
diază poarta norvegienilor, retrași 
în apărare, fără să înțeleagă totuși 
de unde această extraordinară reve
nire a românilor. Un prim gol se în
scrie în minutul 41 (Calamar). Al 
doilea, aproape imediat (Ioniță). Iată 
că, în minutul 47, înscriem un al 
treilea gol (tot -prin Calamar), Nor
vegia rămînînd cu un singur gol 
avans. Spectaculoasa și incredi
bila răsturnare de rezultat nu se 
produce însă. Norvegienii cîștigă la 
limită : 4—3.

Așadar, 
un „duș 
ar putea 
litate pe , . .
realitate ce am vrea foarte mult să 
semene cu acele minute din prima 
parte a celei de-a treia reprize. A- 
tunci, ei au oferit publicului o do
vadă a posibilităților de care dispun 
și pe care le dorim concretizate. în 
partidele următoare

Ion DUMITRIU 
Valentin PAUNESCU

4-lea gol prin
face ? Echipa

chiar din prima zi, 
rece", care, credem, 
să trezească la rea- 

hocheiștii noștri, la o

DIN COLTUL TRIBUNEI

I
I
I 

t

Cred că această primă 
campionatelor 
B) a fost o zi 
intii, o mare 
mine a fost 
al japonezilor.
S.U.A. este foarte puternică și 
a lăsat impresia că este, intr-a
devăr, favorita nr. 1 a întrece
rii. Desigur, nu putem să jude
căm lucrurile doar prin prisma 
partidei cu Japonia, chiar și nu
mai pentru faptul că adversara 
sa s-a prezentat foarte slab.

O surpriză neplăcută pentru 
mine a fost comportarea echipei 
Elveției. Nici unul dintre com
ponența formației nu a atins o 
formă normală. Iugoslavii au 
jucat foarte bine in primele 20 
de minute, au avut ocazii cla-

zi a 
mondiale (grupa 

a surprizelor. Mai 
surpriză pentru 

jocul foarte slab 
Reprezentativa

re, dar nu le-au fructificat, spre 
deosebire de vest-germani.

In sfirșit, pentru a ieși dintre 
mantinele, cum se spune, dați-mi 
voie să-mi exprim admirația 
față de public — ca număr, com
petență, entuziasm ; pentru 
mosfera pe care reușește 
creeze sub cupola acestui fru
mos palat de gheață, patinoarul 
„23 August". Sînt de două zile la 
București, îl vizitez pentru în
tâia oară, și mi-am propus ca in 
această „decadă de hochei", 
printre meciuri bineînțeles, să-l 
străbat de la un capăt la altul. 
Este un oraș îneîntător.

Jurg CASANOVA 
trimisul special

al ziarului „Sport"-Zurich

at- 
s-o

3

RIO DE JANEIRO (prin 
telex). —

La ora aceasta, vă este 
cunoscut, desigur, rezultatul 
meciului România-Indepen- 
diențe Buenos Aires, iar 
jucătorii români se află în 
drum spre casă : luni seara 
ei au părăsit Rio de Ja
neiro. Dar, cred că vă in
teresează încă amănunte de 
la partida cu Independien
te. în care reprezentanții 
noștri au făcut o bună pro
pagandă fotbalului româ
nesc.

Stadionul Maracana a cu
noscut o atmosferă de zile 
mari. Aproximativ 120 000 
spectatori (exact, au plătit 
bilete 114 928 spectatori, a- 
dăugîndu-se încă peste șase 
mii cu intrare gratuită ; s-a 
realizat un venit de 457 297 
cruzeiros noi. adică aproape 
o sută de mii de dolari) 
au asistat la încheierea tur
neului internațional de vară 
de la Rio de Janeiro, cînd 
România a întîinit formația 
Independiente din Buenos 
Aires și apoi Flamengo pe 
Vasco da Gama. O mulțime 
înfierbîntată, agitînd stea
guri cu miile și încurajînd 
zgomotos în ritmul a două 
baterii de samba, fără a 
vorbi de spectacolul piro
tehnic desfășurat aproape 
fără întrerupere Maracana 
era teatru de război, lată 
cîteva 
ceastă 
noastră 
tant, studiază parcă adver
sarul și primele trei minu
te se cheltuie în combina
ții sterile. încearcă să pro
fite argentinienii, lansînd 
un atac prin Adorno și Ta- 
rabini, soldat însă cu un șut 
slab, pe care Răducanu îl 
recepționează pe antebrațul 
drept, cu o mișcare elegan
tă și sigură, creație ad-hoc 
ce face galeriile să explo
deze în aplauze. Brazilienii 
admiră cu deosebire tot ce

iese din standard și recom
pensează generos prin afec
țiune pe cei ce îi desfată cu 
așa ceva. După aceasta, in
tențiile noastre încep șă se 
clarifice. Cu golul înscris 
de Neagu (min. 9) ne cîș- 
tigăm alianța tribunelor, 
păstrată cu fidelitate pînă 
la sfîrșitul partidei.

Pe parcursul acestei peri-

îl driblează chiar, apoi în 
fine pasează mingea. Pu
blicul erupe într-o salvă de 
aplauze... (oricît de „spec
taculoasă" și oricît de mult 
a plăcut publicului aceas
tă „fază", ne-ar place- să 
credem că Răducanu n-o va 
repeta niciodată într-un 
meci la turneul final al 
C. M-).

general, despre utilitatea 
turneului sud-american. 
„Turneul a venit să com
pleteze pregătirea echipei 
printr-un schimb de expe
riență cu unele din cele 
mai bune formații din A- 
merica de Sud. A ajutat la 
verificarea globală a ju
cătorilor noștri, scoțînd în 
evidență calități si lipsuri.

p acut prin entuziasmul și 
pasiunea a zeci de mii d“ 
spectatori. Pe aceste meri- 
ridiane, fotbalul est?, ca 
nicăieri în altă oarte. un 
fenomen social. Desp <■ 
calitățile observate aș pu 
tea spune că, deși- sîntem 
o selecționată, constituim 
un colectiv bine sudat, eu 
o concepție de joc cristali

jucătorilor la du
cea din cadrul lo » 
Toate acestea cn

apere Mar.. 
de război.

secvențe din 
tntîlnire. Echipa 
începe cam ezi-

a-

Dupâ ultimul „act"

al turneului sud-american
® Atmosferă de zile mari pe Maracana 
tima Hora" : „Echipa României a jucat cu

Presse" : „Cei mai buni jucători români: Sătmăreanu, Dumitrache, Lucescu

® Răducanu joacă pentru... tribune © „Ul- 
nwlf talent" ® Corespondentul „France

oadfc, înaintarea noastră pa
re să confirme ce-mi spu
nea Joao Saldanha, și anu
me că uneori jucătorii 
noștri preferă să dribleze 
portarul de trei ori decît să 
tragă o dată pentru gol. Se 
succed cîteva driblinguri 
frumoase, mai ales ale lui 
Dumitrache. de-a dreptul 
spectaculos, dar mingile a- 
duse. cu caznă și artă pînă 
tn careul advers se irosesc 
lamentabil.

în minutul 35 Răducanu 
iese mult din poartă, due
lează pe aripa dreaptă cu. 
un înaintaș advers, de par
că ar vrea să se reprofileze,

în minutul 59 intră Gher- 
gheli !n locul lui Dobrin 
Peste două minute. Lucescu 
face un joc excelent pe ex
trema stingă, pasează 
pecabil lui Domide. 
înscrie : 2—0.

. încoronează 
excelentă 
dividual 
driblează 
pie 
(min.

La
l-am
Angelo Niculescu să 
părtășească cititorilor 
„Scînteii" părerea sa, în

im- 
care 

Lucescu iși 
comportarea 

printr-un joc În
de înaltă clasă, 

suveran, se apro- 
tnscrie imparabilȘi

89).
sfîrșitul acestui meci 
rugat ps antrenorul 

îm-

Voi tncepe cu ultimele. S-a 
observat că pregătirea fi
zică este încă insuficientă 
pentru a face față jocurilor 
de la Cupa mondială. Se 
impune de asemenea îmbu
nătățirea vitezei de joc și 
utilizarea torței atît în a- 
părare cit și in atac, tn 
duelurile om la om, pentru 
deposedare. Am făcut 
noștință cu concepția 
arbitraj din America 
Sud, care diferă de cea
țara noastră și din Europa 
Am cunoscut totodată at
mosfera fierbinte a stadi
oanelor sud-americane. 
care ne-au impresionat

cu- 
de 
dl 

din

tată și valoare tehnică ri
dicată. S-a văzut că pu 
tem face un fotbal de ca 
litate în compania celor 
mai bune echipe. Cele mai 
bune echipe pe tare le-am 
întîinit în acest turneu, ce 
le mai dificile, au fosi 
Flamengo și Int.-rnacional 
Ambele au forță și capa
citate de joc, tehnică și 
concepție modernă. Acum 
urmează să ne întîlnim cu 
colectivul celuilalt iot, care 
a fost în Israel și Austra 
lia, și să definitivăm lotul 
unic, să stabilim principii 
și sarcini, respectînd neep 
sitatea de a armoniza pre-

gătlrea 
buri cu 
tu lui. 
speranțele îndreptate spre 
Guadalajara"

■A-
Opinii despre noi :
Ziarul „O Globo" : „Ii>- 

tîlnirea cu Independiente a 
fost o nouă dovadă a fo» 
ței selecționatei române, 
care chiar cînd a pierdui 
cu Flamengo, a lăsat totuși 
o impresie frumoasă, ară- 
tînd că la C.M din Mexiu 
va putea avea o bună corn < 
portare în grupa a treia. 
Românii dispun de jucători 
cu bun 
practică 
tiv".

simț tactic și car» 
un joc de colec-

1A- 
„UltimaZiarul

„Bine distribuită
echipa României a jucat cu 

•mult talent și înaltă clasă, 
oferind un frumos spec
tacol publicului din Rio- 
Românii au practicat un joo 
cadențat, fiind aproape toc 
timpul superiori pe poziții 
și demonstrînd un joc d» 
contraatacuri pe care nu 
l-au reve at in partidei- 
anterioare ale turneului, 
meritînd din plin victoria 
si încă la un scor mai ri
dicat decît cel obținu* 
mânia a jucat des- bis, 
și cum ar " ' 
o partidă 
ză“.

Hora" 1 
și fermă.

Rp- 
. . ca 

fi fost vorba de 
fără nici o mi-

★
France Presse i 

dominantă care 
pu-

Agenția 
„Calitatea 
a impresionat cel mai 
ternic pe observatorii spor
tivi brazilieni a fost exce
lenta condiție fizică a fot
baliștilor români.- Dintre a- 
ceștia. fundașul Șâtmărea- 
nu, centru] atacant Durui- 
trache- și aripa Lucescu au 
fost desemnați cei mai buni 
jucători ai selecționatei Ro
mâniei în cursul turneului".

Vasilo OROS



GENEVA

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

F" GENEVA 24. — Corespondentul A- 
gerpres H. Liman transmite : In șe
dința de marți a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, șeful dele
gației poloneze, W. Natorf, a atras a- 
tenția asupra faptului că plutoniul 
va deveni în curînd un produs in
dustrial și că trebuie să se ia mă
suri pentru a-1 folosi în scopuri 
pașnice. In același sens, vorbitorul 
s-a referit la metoda centrifugării 
gazoase, ce urmează a fi pusă în 
aplicare de unele state vest-euro- 
pene, și la necesitatea prezentării 
unor garanții adecvate sub egida 
A.I.E.A. El a abordat în continuare 
problema necesității adoptării de 
măsuri pe plan regional pentru li
mitarea primejdiei conflictelor ar
mate și pentru întărirea securității. 
El a insistat asupra aplicării prin
cipiului renunțării la forță ca mijloc 
de garantare a securității europene 
și s-a pronunțat pentru interzicerea 
armelor chimice și bacteriologice, ca 
și împotriva militarizării teritoriilor 
submarine.

în cuvîntul șău, șeful delegației 
R.A.U., dr. Hussein Khallaf, a subli
niat că tratativele cu privire la dez
armare nu trebuie considerate ca o 
confruntare între posesorii de arme 
nucleare și cei care nu disoun de a- 
semenea arme. El a apreciat că ne
gocierile bilaterale sovieto-americane 
nu trebuie izolate de tratativele care 
se poartă în cadrul comitetului de Ia 
Geneva, ci, dimpotrivă, este nece-

sară o coordonare Intre ele, astfel 
Incit să se poată asigura limitarea 
cursei înarmărilor nucleare strate
gice. Delegatul R.A.U. a amintit re
zoluția Adunării Generale a O.N.U. 
potrivit căreia programul „Deceniu
lui dezvoltării" ar putea beneficia 
mult dacă i s-ar afecta o parte din 
sumele destinate înarmărilor.

Șeful delegației marocane, Ahmed 
Taibi Benhima, a arătat că cursa 
înarmărilor continuă, întocmai ca și 
experiențele nucleare subterane, ale 
căror radiații constituie o reală pri
mejdie pentru populația civilă. Vor
bitorul a insistat asupra urgenței 
interzicerii tuturor armelor de dis
trugere în masă, paralel cu luarea 
de măsuri reale de dezarmare gene
rală și totală. Ocupîndu-se de ar
mele convenționale, el a relevat că 
acestea absorb sume uriașe și s-a 
raliat propunerilor cu privire la 
măsurile de control asupra comer
țului cu arme. EI a subliniat urgen
ța dezarmării regionale, In contex
tul dezarmării generale și totale, și 
a propus ca, In cadrul „Deceniului 
dezarmării", să se elaboreze o De
clarație universală asupra dezarmă
rii.

Tot marți, șeful delegației olan
deze, Henri F. Eschauzier, a depus 
spre dezbatere în comitet un docu
ment de lucru conținînd propuneri 
pentru o serie de măsuri în legă
tură cu elaborarea unui eventual 
program de dezarmare.

moscova Conferința . . . . . . . . . 9 
teoretică internațională 9 
consacrată centenarului 

nașterii lui leninI
MOSCOVA 24 — Corespondentul 

Agerpres L. Duță transmite : Marți 
și-a început lucrările la Moscova con
ferința teoretică internațională cu 
tema „Leninismul și procesul revo
luționar mondial". In afară de oa
menii de știință sovietici, la lucrări 
participă reprezentanți din peste 
20 de țări. Din România participă 
tovarășul Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

MITING LA FRAGA 
cu prilejul aniversării vic
toriei clasei muncitoare 
cehoslovace din februarie 

1948
PRAGA 24. — Corespondentul A- 

gerpres E. Ionescu transmite : In 
ajunul celei de-a 22-a aniversări a 
victoriei clasei muncitoare cehoslova
ce din februarie 1948, marți a avut 
toc în piața vechiului oraș din Pra- 
ga un miting al oamenilor muncii, 
al milițiilor populare, securității na
ționale și armatei populare ceho
slovace. Cu acest prilej, G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a rostit o cuvîntare.

BONN

întrevedere
Cornel Burtică -
Walter Scheel

BONN 24. — Corespondentul Ager
pres Mircea Moarcăș transmite : In 
continuarea vizitei pe care o între
prinde în R.F. a Germaniei, ministrul 
comerțului exterior al României, Cor
nel Burtică, a fost primit marți de 
vicecancelarul Walter Scheel, minis
trul afacerilor externe al R.F.G. Mi
nistrul român a fost însoțit de am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al României la Bonn, Cons
tantin Oancea. In timpul întrevede
rii, desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate, au fost abordate proble
me de interes reciproc.

Tot marți, ministrul comerțului ex
terior al României a făcut o vizită 
președintelui în funcțiune al Bun- 
destagului, Carlo Schmidt. în cursul 
aceleiași zile, ministrul român a a- 
vut convorbiri la Ministerul Aface
rilor Externe al R.F.G. cu secreta
rul de stat GOnther Harkort.

LA REUNIUNEA MINIȘTRI
LOR DE FINANȚE ȘI Ai ECO
NOMIEI DIN ȚĂRILE PIEȚEI 

COMUNE

Acord de principiu 
asupra creării unei 

uniuni monetare
PARIS 24 (Agerpres). — U.n acord 

de principiu asupra creării, pină la 
sfîrșitul acestui deceniu, a unei uni
uni monetare a fost realizat marți, 
In cadrul reuniunii de 2 zile a mi
niștrilor de finanțe și ai economiei 
din cele șase țări membre ale Pieței 
comune. Reuniunea a dezbătut mai 
multe proiecte, dintre care cel mai 
mare interes l-a stîrnit planul pre
zentat de ministrul vest-german al 
economiei, Karl Schiller, care preco
nizează crearea unei uniuni mone
tare, bazată pe o monedă comună, nu 
numai a „celor șase", ci și a viitori
lor aderenți la Piața comună.

Ministrul francez al economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
care a condus lucrările de marți, a 
precizat că „cei șase" au căzut de 
acord asupra instituirii unei monede 
comune, rivală dolarului american, ca 
monedă internațională de schimb.

Referindu-se la ansamblul lucrări
lor reuniunii, agenția France Presse 
relatează că, în timpul dezbaterilor, 
între „cei șase" s-au manifestat di 
vergențe de păreri, mai ales în ce 
privește metodele proprii de reali
zare a uniunii monetare.

TURCIA

ORIENTUL APROPIAT
• RAID AL AVIAȚIEI EGIPTENE ® PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ 

CU CONVORBIRILE DE LA AMMAN

CAIRO — Avioane ale forțelor 
militare ale R.A.U. au atacat marți 
dimineața concentrări de trupe și 
vehicule blindate Israeliene din «ona 
Canalului de Suez — anunță agenția 
France Presse, citind declarația u- 
nui purtător de cuvînt al armatei 
R.A.U. Atacul a fost confirmat în- 
tr-un comunicat oficial îsraelian, di
fuzat la Tel Aviv, care a menționat 
totodată că nu s-au înregistrat pier
deri umane sau materiale.

nene. Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, suveranul Iorda
niei a apreciat că „așa cum evoluea
ză lucrurile, nu tîntem foarte de
parte de o conflagrație majoră ți 
generală. Trebuie făcut ceva pentru 
a o evita dar, după părerea mea, 
marile puteri nu întreprind nimic" 
Suveranul Iordaniei a criticat, în
deosebi, Statele Unite, pentru orien
tarea politicii față de conflictul is-tarea politicii față de conflictul 
raelo-arab.

MOSCOVA

Ședința Comitetului
Executiv al C.A.E.R

MOSCOVA 24 — Corespondentul
Agerpres L. Duță transmite: La 
Moscova «-au deschis lucrările celei 
de->a 45-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv sl Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Participă vicepre
ședinți ai Consiliilor de Miniștri din '

Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Din România, la lucrări ia part» 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentant permanent al țării 
noastre în C.A.E.R.

IDEEA

© DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EXTERNE AL FINLANDEI

HELSINKI 24 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Finlandei, Ahtl 
Karjalainen, a declarat la o confe
rință de presă că propunerea țării 
sale de a găzdui la Helsinki confe
rința europeană în problema secu
rității „a suscitat interesul guverne
lor diferitelor țări". El a precizat că 
practic toate guvernele și-au făcut 
cunoscută poziția, în principiu pozi
tivă, fa(ă de convocarea unei astfel 
de conferințe. Subliniind că Finlanda 
acordă o mare importanță interesu
lui manifestat de țările europene față 
de ideea conferinței, ministrul a re
marcat aria largă a consultărilor șl 
contactelor dintre guverne în vede
rea atingerii unui grad mai înalt de 
înțelegere reciprpcă, necesară pentru 
adoptarea unor jhotărîri comune. El a

relevat că guvernul finlandez exa
minează cu atenție diferitele posibi
lități ce se creează pentru realizarea 
unor progrese în direcția convocării 
conferinței europene. „In opinia 
noastră — a declarat Karjalainen — 
crearea unui sistem de pace în Eu
ropa trebuie privită ca țelul princi
pal al guvernelor, care poartă răs
punderea pentru securitatea pe continentul nostru".

Ministrul de externe a anunțat nu
mirea lui Ralph Enckell în calitate 
de ambasador itinerant al Finlandei 
In Europa. El are misiunea de a con
stata progresele realizate In diversele 
capitale ale continentului în vederea 
convocării conferinței pentru secu
ritatea europeană.

WASHINGTON

Prima rundă
Nixon -

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Marți dimineața, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, însoțit de mi
nistrul de externe, Maurice Schu
mann, a sosit la Casa Albă, venind 
d» la Camp David, .unde a petrecut 
prima noapte pe teritoriul american. 
Imediat după ceremonia primirii, el 
a început, doar în prezența interpre- 
ților, convorbirile oficiale cu pre
ședintele Nixon, în cursul cărora au 
fost abordate diverse probleme 
actualității internaționale.

După întrevederea dintre cel 
președinți, care a durat două 
Georges Pompidou a ținut, la Clubul 
național al presei din Washington, 
un discurs cu privire la relațiile 
franco-americane. El a admis, între 
altele, că în relațiile dintre cele două 
țări există o serie de divergențe. 
„S-a întîmplat, se Intîmplă și se va 
întîmpla să nu fim de aceeași părere 
asupra tuturor chestiunilor. Se poate 
ca interesele noastre să fie uneori 
divergente", a declarat președintei» 
Pompidou, dar Franța nu a intrat 
niciodată în Conflict cu S.U.A. „Se 
cunoaște faptul că atît America, cît 
și Franța au revendicat față de un 
aliat mai puternic dreptul de inde
pendență a politicii lor. Acesta a 
fost cazul Americii lui George Wa

Marți dimineața, președi 
ței, Georges Pompidou, îi

ale

doi 
ore,

SULEYMAN DEMIREL DESPRE POSIBILITĂȚILE
DE SOLUȚIONARE A CRIZEI GUVERNAMENTALE

ANKARA 24 (Agerpres). — „Dacă 
nu se va găsi o soluție onorabilă a 
problemei, va treoui să recurgem la 
noi alegeri", a declarat premierul de
semnat, Suleyman Demirel, expunin- 
du-și vederile cu privire la posibili
tățile de soluționare a actualei crize 
guvernamentale din Turcia. In calita
tea sa de președinte al Partidului 
dreptății, Demirel a afirmat că nu 
există o criză serioasă în sînul aces
tui partid ți că recenta disidență s-a

născut din cauza nemulțumirii unora 
dintre membri, care nu au obținut 
un portofoliu în guvern. El a relevat, 
totodată, că în prezent se încearcă 
D nouă reorganizare a rîndurilor a- 
cestui partid.

Concomitent, într-o circulară adre
sată guvernatorilor provinciilor țării, 
premierul desemnat a cerut acestora 
ca toate serviciile publice să fie în
deplinite fără vreo abatere, pină la 
formarea unui nou guvern, transmite 
agenția turcă de presă „Anatolia".

de convorbiri
Pompidou

shington față de Franța Iul Hudovlo 
al XVI-lea. Acesta este cazul Franței 
de astăzi", a subliniat el

In continuare, vorbitorul a enume
rat ceea ce a definit „cele trei con
diții" necesare stabilirii unei păci du
rabile. între aceste condiții el a citat 
„recunoașterea dreptului tuturor po
poarelor de a dispune In mod liber 
de ele însele, precum și cooperarea
cu toate țările, oricare ar fi regimul 
lor sau ideologia lor”.

Joi, cei doi oameni de stat vor avea 
nouă întrevedere de două ore.o

La Moscova a sosit marți 
într-o vizită neoficială pre
ședintele Finlandei, Urho 
Kekkonen. La sosire> Pe aer°port 
el a fost întîmpinat de Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgor- 
nîi și alte persoane oficiale sovietice.

Noi incidente au avut loc 
în centrul universitar Cor
doba (Argentina)i între poliție și cei 
800 de studenți care ocupă de la în
ceputul acestei luni facultatea de me
dicină în semn de protest împotriva 
sistemului actual de intrare în învăță- 
mîntul superior. în urma ciocnirilor, 
un polițist și-a pierdut viața, doi stu
denți sînt răniți, iar 60 de tineri au 
fost arestați.

Comitetul pregătitor al 
O.N.U. pentru cel de-al doi
lea deceniu al dezvoltării 
și-a început marți «eria de reuni
uni consacrate redactării unui pro
iect de program în vederea reducerii 
„disparităților frapante din lume" în 
domeniu] dezvoltării.

LONDRA — Intr-un interviu acor
dat trimisului special al ziarului bri
tanic „Times", regele Hussein al Ior
daniei a abordat o serie de aspecte 
ale situației din Orientul Apropiat. 
Referindu-se la acordul realizat cu 
organizațiile palestinene, Hussein a 
declarat că acesta a fost Încheiat 
„pe principiul că legea și ordinea 
trebuie respectate în Iordania pentru 
a garanta securitatea cetățenilor, în 
specia] In momentul In care țara 
face față unei înfruntări dificile pen
tru supraviețuirea ei”. Regele Ior
daniei a adăugat: „Noi am încercat 
să punem capăt tuturor neajunsuri
lor care existau In trecut și care au 
generat actualele dificultăți. Acum, 
fiecare cunoaște limitele și respon
sabilitățile sale". El a afirmat că a 
primit sprijin din partea majorității 
covîrșitoare a organizațiilor palesti-

DUPĂ PRĂBUȘIREA
AVIONULUI COMPANIEI 

SWISSAIR
Ministrul elvețian al transporturi

lor, Roger Bonvin, a declarat luni 
seara că s-a stabilit că avionul Co
ronado al companiei Swissair a ex
plodat la aceeași altitudine la care se 
afla și avionul Caravelle al compa
niei Austrian Airlines în momentul 
exploziei bombei de la bordul său. 
Această constatare, a adăugat minis
trul, lasă să se creadă că în ambel» 
cazuri a fost vorba de bombe cu de
tonator barometric. Bonvin și-a ex
primat convingerea că avionul elve
țian și cele 47 de persoane care și-au 
pierdut viața au fost victime ale unui 
atentat criminal.

Pe de altă parte, se anunță din 
Bonn că autoritățile vest-germane au 
identificat pe cei doi bărbați care au 
depus la poșta din Frankfurt pe Maia 
coletul ce conținea bomba care a ex
plodat In avionul Caravelle al com
paniei austriece. Cei doi sînt Noussa 
Jawher și Soufian Kassoumi, din Ior
dania, care se aflau în R.F. a Germa
niei din luna februarie. Ei nu au pu
tut fi deocamdată arestați.

La Tel Aviv a avut loc o reuniu
ne a Parlamentului israelian în ca
drul căreia a fost adoptat un apel 
către toate asociațiile de piloți și că
tre toate companiile aeriene, de a 
lua măsuri imediate împotriva pira
teriei aeriene.

Vorbind la o conferință d» presă, 
ministrul de externe al R.F. a Ger
maniei, Walter Scheel, a condamnat 
atentatele asupra avioanelor civile, 
pe care le-a caracterizat „o revenire 
la obiceiuri sălbatice In relațiile in
ternaționale". El a precizat că a co
municat pe căi diplomatice această 
poziție guvernelor interesate, che- 
mîndu-le să coopereze tn vederea 
creării unor condiții normale de 
securitate în transporturile aeriene. 
La rîndul său, ministrul de externe 
al Belgiei, Pierre Harmel, a declarat 
că „este datoria comunității interna
ționale de a acționa ferm contra ori
cărei . tentative de a oune în eauzi 
principii sie relațiilor între state".

Intr-un comunicat dat publicității 
la Geneva, organizația palestineană 
„El Fatah" declară că „dezaprobi 
solemn atentatul, comis împotriva a- 
vionului companiei Austrian Airlines 
și actul de sabotaj (dacă ancheta ofi
cială II va dovedi) care s-a comit 
contra avionului societății Swissair” 
Comunicatul afirmă că organizați* 
menționată tși desfășoară operațiu
nile militare „aumai împotriva unor 
obiective militare de pe pămîntul pa- 
lestinean și niciodată In afara aces
tuia”. „Orice persoană sau grup care 
are vreo legătură ou aceste atentat» 
nu poate aparține, In nici un caz, 
mișcării palestinene", se spune In co
municat.

du- 
ale 
6e-

Comentlnd acordul intervenit 
minică în capitala iordaniană (și 
cărui detalii urmează să rămînă 
crete), George Habash, conducătorul 
Frontului popular pentru eliberarea 
Palestinei, a menționat că acesta dă 
fedainilor „libertatea de acțiune pe 
teritoriul Iordaniei". Pe de altă parte, 
Neyef Awatmeh, conducătorul Fron- 

eli- 
că 

dat 
fost 
PȘ-

teritoriul Iordaniei". Pe de altă pr 
Neyef Awatmeh, conducătorul Fi 
tului popular democratic pentru 
berarea Palestinei, a precizat 
„textul comunicatului comun, 
ulterior publicității la Amman, a 
singurul element concret asupra 
ruia cele două delegații au putut că
dea de acord după două zile de ne
gocieri. In ceea ce privește fondul 
problemei, a subliniat el, fiecare par
te a rămas pe pozițiile ei, iar acor
dul nu oferă soluția unui modus vi- 
vendi al forțelor palestinene din Ior
dania*.

Vizita președintelui Tito

CAIRO 24 (Agerpres). — Agenția 
Taniug informează că la Assuan au 
continuat convorbirile începute luni 
Intre președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, ți pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, care se află Intr-o 
vizită oficială în R.A.U. Președintele 
Tito a informat pe gazda sa despre 
rezultatele convorbirilor purtate cu 
liderii țărilor din Africa de est pe 
care le-a vizitat înainte de a veni în 
R.A.U. Convorbirile s-au referit, do

asemenea, la colaborarea dintre ță
rile neangajate și contribuția lor la 
rezolvarea problemelor internaționa
le. Totodată, s-a procedat 
schimb 
tuația 
Nasser 
despre 
tul Apropiat.

în cursul după-amlezlt, președin
tele Tito a vizitat barajul de la 
Assuan. Miercuri el va părăsi R.A.U, 
plecînd în Libia, unde va tace o vi
zită de două zile.

la un 
de păreri cu privire la si- 
internațională. Președintele 

a informat pe oaspetele său 
evoluția situației din Orlen-

Vedere panoramica din capiiala Kuweitului

■ €

Surbâtoareu nuționulă

a Kuweitului
Poporul Kuweitului sărbătorește 

astăzi cea de-a noua aniversare a 
proclamării independenței țării 
sale.

Micul emirat arab din regiunea 
de nord-vest a Golfului Persic zsta 
de fapt un oraș-stat, deoarece 90 
la sută din cel 500 000 de locuitori 
ai săi trăiesc In capitala El-Kuweit 
și In suburbiile ei. Orașul se tntinde 
pe teci de kilometri de-a lungul 
țărmului, cuprinzînd sediile mari- 
io> eompanii petroliere, ale bănci
lor, numeroase întreprinderi comer
ciale și industriale. înfățișarea sa 
înnoită reflectă în bună măsură 
transformările acestei țări,” cu uria
șe bogății naturale, care se des
prinde de trecutul feudal, tnregis- 
trînd progrese pe calea dezvoltării 
economice de sine stătătoare. în 
cei nouă ani care s-au scurs de ia 
proclamarea Independenței, extrac
ția petrolului — principala bogăție 
a țarii — a înregistrat a creștere 
rapidă : cu cele aproximativ 130 mi
lioane tone produs» anual, Ku-

weitul se situează pe locul al șase
lea pe lista producătorilor mon
diali și pe locul al treilea în regiu
nea Orientului Apropiat. Pe terito
riu) său se obține zilnic de două ori 
mai mult petrol decît .apa de băut, 
oare e produsă de uzine speciale de 
desalinizare > apei de mare. Planul 
de dezvoltare de cinci ani, In curs 
de Înfăptuire, prevede diversifica
rea industriei și agriculturii, darea 
in exploatare a noi clmpuri pe
trolifere, în așa fel ca venitul națio
nal sâ crească cu 50 la sută.

Intre Republica Socialistă Româ
nia și statul Kuweit s-au statorni
cit relații de colaborare care se 
dezvoltă în Interesul ambelor po
poare, o nouă dovadă în acest sens 
constituind-o vizita întreprinsă re
cent de o delegație guvernamentală 
română.

Cu prilejul sărbători! naționale a 
Kuweitului, poporul român adresea
ză poporului kuweitian un călduros 
salut, urîndu-i noi succese pe calea 
progresului. z

agențiile de presă transmit
Reprezentanții R.S. Ceho

slovace și Uruguayului au 
semnat la Montevideo un 
prOtOCOl cu Priyire ta schimburile 
reciproce de mărfuri dintre cele două 
țări. Totodată, a fost semnat un acord 
cu privire la înființarea unei firme 
mixte specializate în construcția unor 
întreprinderi de industrie ușoară și 
farmaceutice.

Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Ungare, 8 ptacat la Bruxelles, unde, 
la invitația guvernului belgian, intre- 
prinde o vizită oficială de cîteva zile. 
După cum anunță presa ungară, în 
timpul vizitei, Peter 'anos za purta 
discuții cu miniștrii belgieni ai aface
rilor externe și comerțului exterior în 
legătură cu posibilitățile extinderii în

Cea de-a 9-a consfătuire a organizațiilor de turism 
din țările socialiste, ta care au participat reprezentanții a 27 organizații 
de turism din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, România, Uniunea Sovietică și Ungaria, și-a încheiat lucrările la 
Budapesta. Oficiul Național de Turism din țara noastră a fost reprezentat de o 
delegație condusă de Gheorghe Dumitru, director general al Agenției centrale 
pentru turism intern. Participanții au făcut un larg schimb de experiență și in
formații în domeniul organizării și desfășurării turismului intern și internațional.

continuare a relațiilor economice, cul
turale și științifice dintre cele două 
țări. El va avea, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme inter
naționale actuale care interesează cele 
două țări, în primul rînd în proble
mele păcii și securității europene.

flndrei Gromîko, ministrul 
de externe al U.R.S.S., a sosit la Ber
lin, într-o vizită oficială de mai multe 
zile, la invitația guvernului R. D. Ger
mane. Pe aeroportul berlinez Schone
feld, oaspetele sovietic a fost întîmpi- 
nat de Otto Winzer, ministrul de ex
terne al R. D. Germane, și de alte 
persoane oficiale.

Negocierile între direcție 
și reprezentanții greviștilor 
de la întreprinderea națională suede
ză a minelor de fier „Lkab" din La- 
ponia au eșuat. începute la 9 februa
rie, după o grevă de 57 de zile, tra
tativele au fost întrerupte, deoarece 
propunerea direcției de mărire a sala
riilor nu corespundea cererii minerilor. 
Un purtător de cuvînt al conducerii 
întreprinderii „Lkab1 
tratativele 
lași timp, 
vorbiri a 
hotărască
sau nu grevele.

i precizat că 
vor fi reluate, dar, în ace- 
delegația minerilor la con- 
menționat că urmează să 
dacă muncitorii vor relua

2 morțî, IS persoane talvate, 
dintre care trei grav rănite, 28 
de dispăruți — civili fi militari 
— acesta este pină în prezent 
tragicul bilanț al avalanșei care 
t-a abătut ieri dimineață asupra 
poligonului de '.... . -J tir de la Rechin- . 
gen (Elveția), in regiunea cursu- ' 
lui superior al Rhânului, potri
vit primelor informații comuni
cate de serviciul de presă al Mi
nisterului elvețian al Armatelor. 
Acțiunile de salvare sint orga
nizate de armata elvețiană.

La Sofia a sosit o dele
gație a Camerei de Comerț 
din Londra, condusă de directorul 
Camerei, V. J. Lakston. Delegația,

Convorbirile 
iugoslavo — 

britanice
LONDRA 24 (Agerpres). — MItta 

Ribicici, președintele Vecei Executi
ve Federale a Iugoslaviei, aflat in
tr-o vizită oficială în Marea Brita- 
nie, a înmînat marți distincții unor 
veterani de război britanici care au 
contribuit la lupta Împotriva dușma
nului comun în cel de-al doilea răz
boi mondial.

Marți au început, de asemenea, 
oonvorbirile oficiale lugoslavo-brita- 
nice prin întîlnirea dintre locțiitorul 
secretarului de stat pentru afacerii» 
externe al Iugoslaviei, Anton Vra- 
tușa, și ministrul afacerilor extern» 
al Marii Britanii, Michael Stewart 
După cum anunță agenția Taniug, In 
cursul convorbirilor au fost aborda
te probleme privind relațiile Est- 
Vest, dezarmarea, activitatea O.N.U. 
și unele probleme bilaterale. Agen
ția adaugă că s-a constatat o iden
titate de păreri în problemele prin
cipiale ale relațiilor interstatale, car» 
trebuie să se întemeieze pe deplina 
egalitate în drepturi, independență 
și suveranitate. Dialogul iugoslavo- 
britanic va continua miercuri in ca
drul întîlnirii președinților guverna
tor celor două țări.

KHARTUM

lucrările sesiunii

KHARTUM 24 (Agerpres). — La 
Khartum au Început marți lucrările 
tesiunii Biroului Federației Sindi
cale Mondiale, la care participă de
legații sindicale din AsiaJ Africa, 
Europa și America Latină. La sesiu
ne participă și o delegație a Consi
liului Central al Uniunii General» 
a Sindicatelor din Republica Socia
listă România, condusă de Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Participanții 
examinează rezultatele celui de-al 
VII-lea Congres sindical mondial 
de la Budapesta din 1969, precum și 
sarcinile Federației .Sindicale Mon
diale. înaintea începerii dezbateri
lor, el au fost salutați de președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Sudan, Gaafar EI 
Numeiri.

informează agenția B.T.A., va purta 
convorbiri asupra posibilităților de 
dezvoltare a contactelor comerciale 
dintre Bulgaria și Anglia.

Secretarul executiv al 
Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, Janez stanovmk, 
a sosit marți la Moscova. în aceeași ri 
el a fost primit de Vladimir Vinogra
dov, locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice. Au fost 
discutate probleme referitoare la cea 
de-a 25-a sesiune a Comisiei Econo
mice, care urmează să aibă loc în 
curînd.

Dezbaterile pe marginea 
„Cărții albe" 8 guvernului labu
rist privind aderarea Angliei la Piața 
comună, au început marți în Camera 
Comunelor. în cuvîntul de deschidere, 
Michael Stewart, ministrul afacerilor 
externe, a ținut să sublinieze că „dacă 
în timpul negocierilor cu „cei șase" 
vom constata că nu avem perspectiva 
unei aderări în condiții rezonabile, 
va trebui să renunțăm la ideea intrării 
în Piața comună".

0 delegație a Partidului Socialist Unificat Francez, 
condusă de Michel Rocard, secretar național al partidului, a sosit într-o vizită 
oficială la Belgrad, anunță agenția Taniug. Delegația urmează să poarte tra
tative cu reprezentanți ai Uniunii Socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia 
cu privire la colaborarea în unele probleme internaționale actuale, și în primul 
rînd cele care privesc continentul european.
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