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PIESELE DE SCHIMB
O problemă a industriei chimice
(CA ȘI A ALTOR RAMURI)

a cărei rezolvare este imperios cerută de bunul mers
al producției, de obligația economisirii resurselor

valutare ale țării

Se știe ce importanță prezintă pentru crearea condițiilor favorabile de funcționare normală a mașinilor, instalațiilor și agregatelor, pentru realizarea unor indici înalți de utilizare a mijloacelor tehnice, deci a unei producții și productivități ridicate, a- sigurarea din vreme, în sortimentul strict necesar, a pieselor, subansam- bleitbr și utilajelor de schimb. Cu atît mai mult se pune această cerință pentru uzinele și combinatele din industria chimică, ca și din alte ramuri cu procese și instalații tehnologice complexe, unde orice defecțiune mecanică, neremediată la timp, poate provoca perturbații de amploare în ritmul și calitatea producției.în industria chimică, problema are două aspecte distincte. Pe de o parte, este vorba de crearea unei capacități de intervenție suficient de mobilă în atelierele mecanice ale întreprinderilor, centralelor și grupurilor industriale, capabilă să permită confecționarea imediată a reperelor necesare pentru înlocuirea celor uzate sau deteriorate dintr-un motiv sau altul, în așa fel ca pierderea de producție să fie minimă. Majoritatea întreprinderilor chimice dispun azi de ateliere mecanice modern utilate, care pot face față unor solicitări urgente, dar de cele mai multe ori ele nu reușesc să furnizeze în minimum de timp posibil piesele solicitate. Motivele — cu deosebire de natură organizatorică — se cuvin examinate separat. Pe de altă parte — și asupra acestei chestiuni vrem să ne oprim îndeaproape în cele ce urmează — prezintă un maxim interes volumul, structura și nivelul calitativ al pieselor de schimb asimilate în țară pentru instalațiile și echipamentele aduse din import. în această privință, lucrurile nu stau deloc bine într-o serie de întreprinderi chimice, mai ales în cele noi, intrate în funcțiune în anii din urmă. Și aceasta din simplul

FILANTROPIA
recompensa ultra jului

la civilizație?
Cui datorează chirurgia nopțile-i albe ? Ce fel de răni se oblojesc cu cele 14 000 bucăți de fașă, cu cei 31 000 metri de tifon (adică mai mult de- cit jumătate distanța București-Ploiești) și cu cele 3 tone de ghips consumate săptămînal de spitalele bucurește- ne ? Stirniți de asemenea întrebări — al căror rost, după cum se va vedea, e mai puțin șocant decît pare — ne-am conectat pentru o noapte Ia viața camerelor de gardă, a- vînd „statul major" la spitalul „Brîncove- nesc", unitate de serviciu pe Capitală pentru acordarea asistenței medicale de urgență.Mă întîmpină. încă de la poartă, o atmosferă bizară. Doi-trei indivizi agitați se tot vîntură de la un taximetru pină la paznic și înapoi. Ar intra, n-ar intra, susțin ba că au venit cu un rănit, ba că se interesează dacă a fost adus cineva... Nu reușesc să aflu decît crîmpeie din identitatea celui care ar trebui să se găsească înăuntru : Bordeianu, șofer la autobaza I.R.T.A. nr. 2.Un obiect numit Bordeianu e depus, intr-adevăr, pe o targă. Spun obiect, pentru că nici ca înfățișare, nici ca sensibilitate, ceea ce zace în haine nu prea aduce a corp omenesc. Cel puțin capul 1... Doctorul Gîrbacea coa

se, atent, parcă un fel de minge din cîrpe. Nici o tresărire, nici un suspin, nici o reacție. Toți cei din jur sint convinși că se află în fața unui traumatism cranio-cere- bral forte, dar chirurgul garantează că desfiguratul e în afara oricărui pericol. Atîta doar că e... tare beat. Nu simte nimic, dar nimic, pentru că e
ancheta 
socială

complet anesteziat de alcool. Lemn. Aplecat peste targă, doctorul suturează o buză sau un obraz, ceva inert ca o căpută de cizmă. Asistența e impresionată, însoțitorii, care au reușit să ajungă înăuntru, lansează insistent temerea că pacientul s-ar afla în comă, însă medicul e ferm și își asumă toate riscurile : Bordeia- nu să fie transportat pe hol, la aer, se va dezmetici pînă dimineața. Aflăm cite ceva despre cele întîmplate: rănitul a băut pînă n-a mai putut în bufetul „Jiului", s-a încăierat, a vrut să arunce cu o masă, dar a căzut cu ea tu tot.Intre timp, mai apar o noră tăiată Ia mină de soacră și un ginere lovit cu manivela socru. Directorul spitalului, tovarășul deIon

o te

motiv că factorii de conducere din unități au fost obișnuiți — și uneori sînt tentați in continuare — să urmeze calea cea mai simplă, cea mai facilă de procurare a pieselor de uzură, șl anume de la furnizorii străini. Mentalitate din fericire tot mai mult abandonată, în locul căreia cîștigă teren concepția unei munci de perspectivă în asimilarea și producția pieselor de schimb.
ancheta economică

Se cuvine subliniat faptul că Ministerul Industriei Chimice a inițiat încă din anul trecut o serie de acțiuni menite a stăvili importul cu orice preț al pieselor de schimb și a intensifica asimilarea lor în țară. Pentru anul 1970 s-a cerut tuturor centralelor industriale și întreprinderilor să elaboreze planuri detaliate de proiectare și însușire a fabricației pieselor de schimb, care prevăd, pe ansamblul ministerului, asimilarea a peste 40 000 de repere diferite. In a- cest scop s-au creat în unități grupe sau servicii de proiectare, cărora li s-a dat ca sarcină să examineze utilajele și echipamentele tehnologice, să întocmească desenele de execuție pentru piesele de uzură. Nici pe departe nu poate fi vorba de o simplă copiere a reperelor. De aceea, in paralel s-au organizat laboratoare me- talografice la principalele platforme chimice de la Ploiești. Craiova, Bor- zești, Săvinești, Făgăraș etc., avînd menirea de a determina structura, caracteristicile fizico-mecanice, tratamentul termic ce trebuie aplicat pieselor, s-a trecut la specializarea unor cadre tehnice în domeniul tehnologiei de fabricare a pieselor de schimb. îndreptățită a fost și insistența cu care
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Curea, aflat de asemenea de gardă, îmi risipește nedumerirea.— Vă miră afluența acestei categorii de pacienți 7 Peste 50 la sută din cazurile prezentate pentru internare constau în plăgi ori traumatisme cauzate prin acțiuni voluntare. Autorii lor ? Indivizi lipsiți de cel mai elementar simț al omeniei, care scot cuțitul mai ușor decît batista.Milițienii însoțesc, grijulii în a-i ține des- părțiți, pe Marin Do- nea din str. Neacșu Bogdan nr. 6 și pe Iosif Barbu din str. Sebastian nr. 133. Cei doi, cuscri între ei, scrîș- nesc unul la altul. Donea scrîșnește mai încet pentru că stă cam rău cu craniul. Barbu e „doar" tăiat. Numai cu patru ore în urmă se revedeau cu îneîn- tare, nu sînt nici două ceasuri de cind petreceau voioși, iar acum, maj exact — peste zece minute, cuscrul Donea va fi expediat la serviciul de neurochirurgie ai Spitalului nr. 9.Dar nu e timp de reflecții. 23,01 : începe ora de infern a chirurgiei. Două ocluzii intestinale trec, anonime, spre sălile de o- perații. Pe ușă e introdusă o altă targă, cu Marin Năstase din comuna Ștefănești.
Sergiu ANDON

(Continuare 
în pag. a V-a)
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! Depunerea unor coroane de fiori
cu prilejul aniversării a 25 de ani
de la victoria asupra fascismului
și a Zilei Independenței de Stat

a României

ministerul s-a zbătut să obțină — și a obținut pînă la urmă — un număr mai mare de ingineri mecano-energe- tici din promoția anului trecut, astfel că s-a îmbunătățit sensibil structura personalului de specialitate in combinatele chimice.Efectele economice ale acestor e- forturi se fac simțite încă de pe acum. Dacă în 1968 importul de piese de schimb pentru 1 milion lei ton-

duri fixe se ridica în industria chimică la 810 lei valută, iar în 1969 la 730 lei valută, în acest an el a scăzut pînă Ia 360 lei valută. Deși diminuarea este evidentă, totuși, importurile de piese se mențin, în continuare, ridicate ; multe milioane de lei valută se cheltuiesc încă pentru importuri. Esențialul este ca aceste Importuri să fie înlăturate pe cit posi- . bil integral sau să se recurgă la furnizorii externi numai în cazuri cu totul excepționale, pentru piese și sub- ansamble de construcție specială ori din materiale neexistente în țară și dificil de procurat. Este cu putință a- cest lucru ? Da, ne-au răspuns specialiștii din diferite combinate chimice și din minister. Insă prin luarea unor măsuri imediate și eficace în vederea respectării programelor de asimilare prevăzute, ca și printr-o coo-

PRĂSITUL
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lucrare hotărîtoare
pentru nivelul recoltei
TIMPUL CALD Șl UMED AJUTA CULTURILOR SĂ CREASCĂ, DAR CRESC Șl BURUIENILE, 
CEEA CE IMPUNE EXECUTAREA NEÎNTÎRZIATĂ A LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE PE 

TOATE SUPRAFEȚELE

Pînă la 9 mai, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, însămînțările au fost e- xecutate pe 79 la sută din terenurile întreprinderilor agricole de stat și 78 la sută în cooperativele agricole. In multe județe — Constanța, Tulcea, Ialomița și altele — au fost realizate în întregime suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb. Au mai rămas de semănat unele suprafețe inundate sau cu exces de umiditate, situate in Lunca Dunării sau în luncile unor riuri interioare, precum și în Unele județe din centrul și vestul țării unde precipitațiile abundente au împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor. Este necesar ca organele agricole să ia, în continuare, măsuri în vederea realizării integrale a suprafețelor prevăzute a se cultiva cu diferite plante agricole, iar acele suprafețe care n-au putut fi semănate cu diferite culturi timpurii ca și semănăturile de toamnă au avut de suferit din cauza intemperiilor să fie însă- mînțate cu porumb care în condițiile din acest an poate asigura obținerea unor recolte mari.Munca învestită acum Ia semănat în vederea pregătirii recoltei se va regăsi la toamnă înzecit în hambare, cu condiția efectuării la timp și cu cea mai mare atenție a lucrărilor de întreținere a culturilor. In numeroase unități agricole din Dobrogea, Bărăgan. sudul Olteniei și din alte zone floarea-soarelui, sfecla de zahăr au răsărit și se dezvoltă vertiginos. Este o explozie de vegetație care vrea parcă să compenseze întîrzierea determinată de primăvara umedă și rece. Este un semn de an bun în ce privește recolta, dar și un indiciu pentru oamenii muncii din agricultură că trebuie să se iasă la lucrările de întreținere a culturilor, deoarece o dată cu plantele agricole, din cauza excesului de umiditate, se dezvoltă și buruienile. Ploile numeroase au favorizat formarea, la suprafața solului, a crustei care împiedică dezvoltarea normală a culturilor și favorizează pierderea rezervei de apă din pă- mînt. De asemenea, se semnalează u- nele atacuri de dăunători. Și cerealele de toamnă, in unele zone, au un număr mai mare de buruieni. In

iparține ise jus-

perare mai strînsă cu industria metalurgică și cu cea constructoare de mașini.în primul trimestru al anului, la Uzina de medicamente București s-au asimilat și introdus în fabricație 53 de tipuri de piese de schimb, față de 68 prevăzute în plan. Cum se explică această încetinire a ritmului de asimilare preconizat ? La Centrala industrială de medicamente și colo- ranți din Capitală, de care ai uzina, ni s-au oferit numeroase tificări : ba că nu a fost posibil să se elaboreze așa de repede proiectele de execuție, ba Că nu s-au obținut anumite piese turnate și forjate de la uzine specializate, ba că la unele ma- șini-unel*e capacitatea de prelucrare mecanică a fost insuficientă. Aceste argumente nu pot fi luate decît parțial în considerație. Cert este că în această uzină nu s-a urmărit cu exigență respectarea, punct cu punct, a programului de asimilare judicios elaborat dinainte, iar atelierele mecanice, reorganizate anul trecut, nu funcționează decît aproximativ jumătate din timpul de lucru disponibil.— în condițiile actuale de planificare și urmărire a productivității muncii în industria chimică, nici nu sîntem interesați prea mult să sporim producția atelierelor mecanice — ne spunea ing. Ion Siandru, șeful serviciului piese de schimb‘ al Cen-
Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)

aceste condiții se Impune ca organele agricole, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură să acorde cea mai mare atenție prășitului, pli- vituiui și combaterii dăunătorilor. A- ceste lucrări care fac parte din lanțul tehnologiilor stabilite pentru fiecare cultură, trebuie executate rapid, întrucît influențează puternic nivelul recoltelor. Anul trecut, ca și în ceilalți ani, mii de hectare cu porumb și alte culturi au rămas neprășite sau nu s-a executat numărul corespunzător de prașile. Aceasta a constituit una dintre cauzele recoltelor slabe obținute de unele cooperative agricole. In condiții asemănătoare de climă și sol, unele cooperative agricole au obținut 3 000—4 000 kg de po-
Telegrame
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări de la crearea Partidului 

Comunist Român, vă transmitem, în numele poporului revoluționar din 
Cuba și al partidului său comunist, salutul nostru frățesc.

Cu acest prilej deosebit, vă reînnoim urarea noastră ca sarcinile pe 
care și le-a propus partidul dumneavoastră în construirea socialismului 
și comunismului să fie îndeplinite cu succes.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru bunele urări transmise 
cu ocazia aniversării mele.

prilejul aniversării a 25 de ani victoria asupra fascismului șiCu de la a Zilei Independenței de Stat a României, simbătă dimineața au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici.La solemnități au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Dumitru Popa, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, general colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, conducători ai u- nor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, delegații ale oamenilor muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, a- tașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.Companii militare au prezentat o- norul, pe platourile din fața monumentelor.în acordurile Imnului Eroilor, la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, corpului diplomatic, Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular al municipiului, Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului U.A.S.R., Consiliului Național al Femeilor, Comitetului foștilor luptători antifasciști din România, Academiei Republicii Socialiste România, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, din partea unor mari întreprinderi industriale din Capitală, precum și jerbe de flori din partea organizațiilor de pionieri.La Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, corpului diplomatic. Comitetului municipal București al P.C.R. și Consiliului popular al municipiului. Ministerului Forțelor Armate. Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor, Comitetului foștilor luptători antifasciști, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, jerbe de flori din partea pionierilor.La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul 

rumb la hectar. Iar altele numai pe jumătate Rezultă că executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor este hotărîtoare pentru sporirea recoltelor.Sînt asigurate condiții materiale ca lucrările de întreținere a culturilor să se facă Ia timp. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii pun la dispoziția cooperativelor agricole un mare număr de sape rotative, cultivatoare și alte utilaje cu ajutorul cărora pot fi mecanizate, în mare parte, lucrările de întreținere la culturile prâșitoare. De asemenea. in

(Continuare în pag. a V-a)
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eroilor patriei a fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. La Monumentul eroilor sovietici au fost intonate imnurile de Stat al Uniunii Sovietice și al Republicii Socialiste România.După solemnitățile depunerii coroanelor, cei prezenți au primit defilarea companiilor de onoare.
★La Cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul României în lupta împotriva fascismului au luat parte, la solemnitatea depunerii de coroane de flori, Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Gheorghe Necula, președintele Consiliului popular județean Ilfov, general-colonel Ste- rian Țîrcă, adjunct al ministrului forțelor armate, miniștri, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice și atașați militari.O companie militară a prezentat onorul. După intonarea imnurilor de stat al Marii Britanii și al Republicii Socialiste România au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, corpului diplomatic, Ministerului Forțelor Armate, Consiliului popular al județului Ilfov, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist.Asistența a primit apoi defilarea companiei de onoare.
★Tot cu prilejul Zilei de 9 Mai au fost depuse coroane de flori la Cimitirul eroilor români de la Ghen- cea, la cimitirele eroilor sovietici din Jilava și Herăstrău, precum și la cimitirele, monumentele și plăcile comemorative ale eroilor români și sovietici din întreaga țară.(Agerpres)

Președintele Republicii Zambia,

soseste mîine în tara noastră
> tLa invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialists România, Nicolae Ceaușescu, luni sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială, președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda, împreună cu soția.

regimu- 
Kaunda 
luni, în 
de pro-

Personalitate 
marcantă a vie
ții politice afri
cane, dr. Kenneth 
David Kaunda 
este primul pre
ședinte al Zambi
ei independente.

El s-a născut 
la 28 aprilie 1924'. 
în localitatea Lub- 
wa Mission din 
fosta colonie bri
tanică Rhodesia 
de nord. După 
terminarea studii
lor, revine în sa
tul natal ca pro
fesor și, la scurt 
timp, intră in via
ța politică.

Activitatea sa 
pusă în slujba cu
ceririi indepen
denței țării îl im
pune pe primul 
plan al vieții po
litice. fiind ales 
secretar al Con
gresului Național African (A.N.C.) 
— pe atunci principalul partid po
litic din Rhodesia de nord — iar 
in anul 1953 devine secretar gene
ral al acestei organizații politice.

Anul 1958 a constituit un mo
ment important al luptei forțelor 
care militau pentru eliberare na
țională : în octombrie, Kenneth 
David Kaunda întemeiază partidul 
Congresul Național African din 
Zambia, partid interzis la puțin 
timp de autoritățile coloniale. Dr. 
Kenneth Kaunda, președintele 
partidului, este arestat și deportat; 
condamnat la închisoare pentru 
activitatea sa politică, pentru lupta 
sa consecventă împotriva 
lui colonial, dr. Kenneth 
este eliberat după cîteva 
urma puternicei mișcări 
test a forțelor progresiste.

in ianuarie 1960, sub președin
ția lui Kenneth Kaunda, ia ființă 
Partidul Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.). Exponent al 
năzuințelor de eliberare și inde
pendență națională, de progres so
cial, ale poporului, partidul al că
rui lider este Kenneth Kaunda 
cîștigă adeziunea maselor largi 
populare, obținînd, alături de Con
gresul Național African, majori
tatea în Consiliul Legislativ al te
ritoriului, în urma primelor ale
geri generale.

La 1 ianuarie 1964, Administrația 
Africii Centrale, din care făcea 
parte și Rhodesia de nord, este 
desființată, iar acest teritoriu ob
ține auto-administrare interioară; 
în urma alegerilor generale, Parti
dul Unit al Independenței Națio
nale obține o majoritate zdrobi
toare, Kenneth Kaunda devenind 
primul ministru al Rhodesiei de 
nord.

La 24 octombrie 1964 se proclamă 
independența deplină a țării, sub 
denumirea de Zambia, iar pre
ședinte al noului stat independent

LA SUCEAVA

Primii „pioni"
în noua zonă

a industriei
alimentare

■ ■

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii“). In municipiul Suceava 
au început lucrările de con
strucție a două importante o- 
biective economice prevăzute 
în planul de investiții pentru 
acest an. Este vorba de Fa
brica de conserve din caAie, 
cu o capacitate anuală de 
4 000 tone produse, și de an
trepozitul frigorific, cu un spa
țiu de depozitare de 6 000 
tone produse alimentare. Va
loarea investițiilor destinate 
construirii acestor obiective se 
ridică la aproape 100 mi
lioane lei. Atît fabrica de con
serve, cît și antrepozitul vor 
dispune de linii tehnologice 
moderne de fabricație și de 
instalații frigorifice de mare 
capacitate, care vor asigura 
o bună depozitare și conser
vare a produselor.

Se inaugurează astfel o 
nouă zonă industrială a Su
cevei, în care vor mai fi am
plasate în viitor alte obiective 
ale industriei alimentare.
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este ales dr. Kenneth, David Ka
unda. Domhia-sa deține în prezent, 
în afara înaltei magistraturi, și 
portofoliile afacerilor extern» și 
minelor.

Paralel cu activitatea politică, dr. 
Kaunda a desfășurat o amplă ac
tivitate publicistică, fiind autor al 
mai multor lucrări de prestigiu.

Aflat în fruntea statului zâm
bim, dr. Kenneth David Kaunda 
promovează o politică de consoli
dare a independenței naționale, de 
dezvoltare economică bazată pe 
valorificarea potențialului material 
și uman al țării. O transpunere în 
viață a acestei politici o constituie 
seria de măsuri inițiate de K. 
Kaunda, de naționalizare a com
paniilor străine, printre care cea a 
minelor de cupru — principala 
sursă de venit a țării. Pe plan ex
tern, Zambia se pronunță pentru 
extinderea relațiilor de prietenie 
cu toate țările, sprijină cu fermi
tate lupta de eliberare a popoare
lor care se mai află sub dominație 
colonială, militează cu consecvență 
pentru asigurarea unei păci trai
nice în lume.

Relațiile de prietenie și colabo
rare dintre România și Zambia 
cunosc o evoluție ascendentă. Do
rința comună de a dezvolta multi
lateral aceste relații constituie o 
premisă esențială a unui proces 
continuu pe calea cooperării, în in
teresul ambelor popoare, al promo
vării înțelegerii internaționale și a 
păcii.

Animat de sentimente de soli
daritate față de lupta poporului 
zambian pentru consolidarea in
dependenței politice și economice, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare, lichidarea urmărilor trecu
tului colonial și edificarea unei e- 
conomii moderne, poporul nostru 
urează președintelui Zambiei, dr. 
Kenneth David Kaunda, un căldu
ros bun venit în România.
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DIALOG Răspunsuri la întrebările cititorilor

CETĂȚENESC
Numeroși cititori se interesează de condițiile legale de acordare a concediului de odihnă. întrebările formulate de ei se referă cu deosebire la : a>

durata concediului de odihnă ; b) acordarea concediului suplimentar și c) posibilitatea de compensare în bani a concediului de odihnă.
Referitor la durata concediului derăspundem cititorilor noștri Nicolae

Nu • început bine sezonul cald, de maxim consum al apei și atît la redacție, cit și la Direcția generală de gospodărie comunală, la I.C.A.B., se înmulțesc sesizările privind deficiențele în alimentarea continuă a unor cartiere ale Capitalei cu a- eest lichid prețios. Se reclamă slaba presiune în unele locuri și întreruperile de multe ore, în altele. Care sînt cauzele, ce se faoe pentruO ani apă pitalei este mult
înlăturarea lor ?primă constatare c de cîțiva încoace, creșterea debitului de potabilă pusă la dispoziția Ca- ,____mai acceleratădecît creșterea populației. în 1968 orașul a consumat 175 milioane tnc de apă, anul trecut — peste 215 milioane, iar în a-, cest an se pun la dispoziție 236 milioane mc, adică cu peste o treime mai mult față de nivelul atins cu patru ani în urmă. Pentru îmbunătățirea alimentării cu apă, numai în anul trecut e- fortul financiar a însumat peste 125 milioane lei, ne informează ing. Victor Bălășescu, director tehnic al I.C.A.B. S-a pus în funcțiune un 

al patrulea apeduct de la Arcu- da la București, s-au construit 4,6 km artere ue distribuție de mare capacitate, stația de pompare Drumul Taberei, cu 
un rezervor de mare capacitate, a-au extins sursele de adîncime in raza orașului și în a- fara lui, s-au făcut modernizări în sistemele de pompare și in rețeaua de distribuție. Cî- teva întreprinderi au trecut la aprovizionarea cu apă industrială din •Urse locale. Capacitatea media zilnică de alimentare cu apă potabilă a crescut cu circa o sută mii mc, ajungînd la 750 mii mc. O asemenea cantitate ar trebui adusă zilnic cu un tren de cisterne a cărui lungime ar depăși distanța București* Baia Mare. Recent s-a atins chiar un vîrf de livrare : peste 800 mii mc apă într-o singură zi 1 Cu toate acestea, continuă să se înregistreze reclamații. Explicația ? Creșterea rapidă a condițiilor de confort urban și locativ ale populației și a consumului specific pe locuitor, căreia ritmul dezvoltării alimentărilor cu apă încă nu-i face față. Numai în anul trecut s-au mutat în apartamente noi peste 60 000 de persoane, iar un număr Ia fel de mare le va urma în a- cest an. în afara centrului și a vechilor cartiere care aveau apă curentă, alțl aproape 600 000 de bucureșteni, care pînă mai ieri consumau o gă- leată-două de apă zilnic, de la fîn- tînă sau cișmeaua din stradă, locuiesc în blocuri noi, unde ajung să folosească într-o zl, în medie, în jur de 200 de litri. Practic însă lucrurile stau puțin altfel decît o

arată cifrele medii : unii folosesc mult mai multă apă decît ar fi nevoie, risipind-o, în timp ce alții o cară încă pe verticală, sau așteaptă „ceasul bun" cînd o să picure ceva și din robinetele de la etajele superioare,Nefiind judicios corelată în timp, execuția lucrărilor la diferitele verigi ale alimentării cu apă — capacități de aducțiune, tratare, pompare, transport sau distribuție — influențează gradul de satisfacere a necesităților în unele cartiere și ansambluri, ca Pantelimon, Cosmos, Amurgului etc. In ultimii doi ani, de exemplu, erau deficitare debitul

tează că vor apărea în perioada de vîrf ? Importante obiective ale sistemului de alimentare cu apă se vor realiza încă în cursul acestui an. Astfel, pînă la începutul lunii viitoare urmează să intre în funcțiune stația de tratare de la Roșu care va oferi în prima etapă plus de 90 000 mc apă zilnic ; spori capacitățile de filtrare Arcuda, capacitatea unităților pompare la stația „Sud" ; sepune în funcțiune cinci noi puțuri de adîncime și sînt în curs de revizuire cele aproape 300 de puțuri din oraș și din afara lui, inclusiv cele ale unităților industriale. în

un vor la de vor

asemenea controale nu se fac, ori se fac foarte rar, se ajunge la defecțiuni pînă la 10 și chiar 15 la sută, ceea ce. după estimările conducerii I.C.A.B., ar echivala cu pierderea a 40—50 mii mc de apă pe zi, respectiv necesarul populației unui oraș cit Sibiul. Multă apă risipesc chiar locatarii din blocuri : „Unii lasă deschis robinetul — a- rată ing. C. Negrea, director tehnic al Direcției generale de gospodărie comunală — în așteptarea apei reci. Or, vara apa are o anumită temperatură, de 12—14 grade, și oricît am dori-o^ n-are cum să vină mai rece.
Prin eforturile edililor, Capitalei i se asigură zilnic 800 000 m c apă,

cantitate suficientă pentru a potoli setea orașului

Cum se explică
persistența secetei 
la unele robinete ?
un apel la Înțelegerea fiecărui cetățean
DE A FOLOSI RAȚIONAL APA, DE A ÎNLĂTURA

ORICE RISIPĂ

de apă și capacitățile de tratare. „Anul acesta, ne spune directorul general al Direcției generale de gospodărie comunală, ing. M. Enescu, a- vem apă să'satisfacem tot necesarul, dar nu dispunem incă de upele capacități de pompare, în special stația Nord și tronsoanele de transport care să alimenteze zbnele deficitare ale rețelei de distribuție. De asemenea, se impune și extinderea rețelei de distribuție. Dispunem de un studiu tehnico-economic al lucrărilor necesare pînă în 1980, eșalonat pe etape. Simțim însă nevoia de mai multă înțelegere pentru faptul că in condițiile vieții moderne, dotarea edilitară ar trebui să devanseze alte construcții. Este vorba de a face la timp niște chel- . tuieli, care se fac oricum. încercăm să realizăm din surse de finanțare proprii unele intervenții pentru extinderea de rețele și alte lucrări mici ; dar aceste posibilități apar abia in jumătatea a doua a anului, cînd cu greu se mai găsesc disponibilități de materiale și pacități de execuție", ICe măsuri se iau pentru nuarea dificultăților ce se
ca-ate- scon-

perioada de vîrf, întreprinderile se vor alimenta din surse proprii și nu din rețea, iar o bună pșrte a apei necesare pentru spălatul străzilor și stropitul grădinilor și parcurilor va fi luată din tacuri. Pentru reducerea pierderilor apă, I.C.A.B. — în colaborare I.A.L. și asociațiile de locatari — verificare ale
d's cuîntreprinde în prezent o a instalațiilor interioare dirilor.în legătură cu acest pcct este cazul să arătăm că populația poate contribui. într-o însemnată măsură la satisfacerea în mai bune condiții a cerințelor, în primul rind prin reducerea risipei care continuă să se manifeste. Mulți pur și simplu folosesc încă într-un mod iresponsabil acest bun prețios. Ei nu-și dau seama că risipind apa prejudiciază grav interesele celorlalți. S-a constatat că acolo unde a- sociațiile de locatari verifică lunar buna funcționare a robinetelor și instalațiilor sanitare (cum este cazul unor blocuri de pe Calea Griviței), se descoperă că doar 2—3 la sută dintre ele sînt defecte. Acolo unde

clă-ultim as-

Mutîndu-se în blocuri, cei mai mulți țin la tradiția de a face baie, eventual și a spăla rufele, sîmbăta. Or, este mai ușor să se a- sigure apa caldă și rece la o solicitare repartizată în cîteva zile ale săptămînii, decît pentru toți în a- ceeași zi. Mai constatăm că mulți devin subit buni gospodari și încep să stropească spațiile verzi sîmbăta. dacă apa ieftină — doar 42 de bani un metru cub — să nu uităm că instalarea capacității necesare, care să furnizeze în permanență acel metru cub cosță peste 1 000 de lei. De aceea, socotesc că nici n-ar fi e- conomic să dimensionăm rețeaua pentru consumul zilei „de vîrf", ci trebuie să reducem, pe cit posibil, vîrfurile, să omogenizăm consumul". Pornind de la aceste considerații fa- ,cem un apel la înțelegerea fiecărui cetățean de a apa, de a înlătura

tot... Chiar este costă

folosi rațional orice risipă.Menținerea calității resurselor de apă de suprafață — Dîmbovița șl Argeș — care furnizează 75—80 la sută din cantitatea de apă livrată zilnic necesită și ea eforturi sporite. Pe Dimbovița, al cărui debit de apă este deseori foarte scăzut vara, realizarea acumulărilor prevăzute întîrzie, iar verificările de laborator indică o creștere a nivelului de poluare. Cît privește Argeșul, situația este asemănătoare. Este cazul să se acorde tot sprijinul soluționării de urgență a problemelor pe care le ridică dotarea edilitară a orașului Pitești rui canalizare deversează geș — în interesul major tejării resurselor de apă pitalei. Se știe că alimentarea cu apă este o problemă de primă însemnătate în viața orașelor. Rezolvarea ei în tot mai bune condiții trebuie să se bazeze pe efortul permanent și corelat al tuturor forurilor care au răspunderi în această privință, pe sprijinul întregii populații.

— a că- în Arai pro- ale Ca-

Al. PLÂIEȘU

odihnă,Ailincăi din Suceava, Gheorghe Botezatu din Turda, Ion Țarălungă din Bacău, Petre Petrescu din comuna Joița-Ilfov ș.a. următoarele :Potrivit art. 1 din legea nr. 26/1967, în fiecare an calendaristic, angajații au dreptul la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată variază — în funcție de vechimea în muncă — intre 15 și 24 zile lucrătoare. Astfel, salariațiior cu o vechime în muncă de pînă la 5 ani li se acordă un concediu de 15 zile lucrătoare, anual, iar celor cu peste 20 ani vechime — 24 de zile lucrătoare. Intre aceste limite legea mai prevede încă 5 trepte de vechime cărora le corespund durate de concediu precis determinate. De exemplu, angajații cu o vechime în muncă de la 8 la 11 ani au dreptul la 17 zile lucrătoare de concediu, iar cei cu o vechime de la 14 la 17 ani — 19 zile lucrătoare.Cum se stabilește durata concediului în situația cînd salariatul urmează să treacă dintr-o treaptă de vechime în alta ? — ne întreabă Alexandru Sta- mate din București. Pentru anul calendaristic in care salariatul împlinește o vechime care-i dă dreptul să treacă într-o treaptă cu un număr mai mare de zile de concediu se acordă concediul corespunzător treptei superioare, indiferent de data cînd împlinește această vechime în cursul anului respectiv. De pildă, un salariat care împlinește 20 de ani de muncă în luna decembrie a anului, dar pleacă în concediu în luna iunie — adică înainte de împlinirea acestei vechimi — beneficiază de un concediu de 24 zile lucrătoare.Unele categorii de salariați beneficiază și de un număr de zile de concediu suplimentar. La acordarea acestuia se au în vedere o seamă de considerente. Bunăoară, angajaților care îndeplinesc funcții de conducere li se acordă un concediu suplimentar de 2 pină la 5 zile (art. 3 din lege), iar cei care lucrează în locuri de muncă cu condiții deosebite au dreptul la un concediu suplimentar de 3 pînă la 12 zile lucrătoare (art. 2). Durata concediului suplimentar acordat pentru condiții deosebite de muncă se determină pe baza listei întocmite, în conformitate cu prevederile H.C.M. nr. 1149'1968, de către Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Sănătății și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. In această listă se prevăd locul de muncă, operația efectuată sau profesia îndeplinită și numărul zilelor de concediu suplimentar corespunzător. De pildă — și cu aceasta răspundem unor muncitori tipografi din București

— un muncitor ®n sectorul poligrafie care lucrează la „culegere mecanică" și care are 21 de ani vechime in muncă beneficiază de un concediu de odihnă de 24 de zile lucrătoare (potrivit vechimii sale în muncă) și de 7 zile concediu suplimentar, pentru condiții de muncă deosebite. Durata totală a concediului pentru acest angajat nu va depăși însă 30 de zile lucrătoare, deoarece art. 5 din legea 26'1967 limitează, în principiu, concediul la 30 de zile lucrătoare.De asemenea, prin precizările 2038 și 2391 din 1968 emise de Ministerul Muncii in legătură eu a- plicarea legii nr. 26/1967 se stabilește că salariații care, prin natura muncii lor. iau parte la operațiile prevăzute în lista locurilor cu condiții deosebite de muncă primesc același ooncediu de odihnă ca și cei ce execută efectiv operațiile respective. De exemplu, muncitorii de la întreținere și reparații, (lăcătuși, electricieni, sudori) din secția turnătorie a Combinatului siderurgic Hunedoara beneficiază de un concediu suplimentar de 6 zile, ca și lucrătorii de bază ai secției.in ceea ce privește compensarea în bani 
a concediului de odihnă - *•care se re" feră, în scrisorile lor, alți cititori — condițiile sint reglementate de art. 19 din legea 26/967. Trebuie subliniat însă că. întrucît concediul de odihnă se acordă angajaților în scopul refacerii forței lor de muncă, consumate înlr-un an de activitate, acesta trebuie efectuat ca atare. In unele situații insă, cind acest lucru nu poate fi realizat, concediul trebuie compensat în bani. Atît legea amintită, cît și precizările 2038/1968 ale Ministerului Muncii prevăd că se poate compensa în bani concediul în toate situațiile cînd■ are loc o încetare a raporturilor de muncă înainte ca angajatul permanent să fi beneficiat de concediu. (De pildă, cei care se pensionează mai înainte do a fi efectuat concediul de odihnă). De asemenea, în cazul scoaterii angajatului din producție pentru o perioadă mai mare de 12 luni sau atunci cind acesta este chemat să îndeplinească serviciul militar.In cazul angajaților pe durată determinată. Insă, compensarea in bani a concediului neefectuat este permisă numai cind încetarea raporturilor de muncă intervine după o activitate neîntreruptă de cel puțin 11 luni. In caz de transferare a angajatului de la un loc de muncă Ia altul nu se pune problema compensării concediului în bani.

Gheorgh» P1RVAN
jurist

<

...Dar ca să vezi pădurea

privește întîi copacii
Un amator de statistici ne relata, ca pe o curiozitate, faptul că populația Bucureștiujui pierde zilnic, cu tîrguielile, o cantitate de timp însumînd mai mult de... 10 ani 1 într-o singură zi ! Dar într-o săp- tămină ? Dar într-un an ? Este totalul împovărător al secundelor, minutelor și orelor, al timpului necesar, justificat, dar adesea irosit pentru procurarea diverselor produse.Evident, în comerț s-au făcut și se fac eforturi demne de toată lauda pentru extinderea formelor rapide de deservire, despre care s-a scris de altfel la timpul cuvenit. S-au formulat zeci și zeci de propuneri cu aplicabilitate imediată. Nu intenționăm să demonstrăm aici că situația se poate înră îmbunătăți. Au făcut-o de multe ori chiar lucrătorii din comerț, care își cunosc cel mai bine meseria și posibilitățile. Rîndurile de față ne-au fost însă impuse de constatarea unei inexplicabile insensibilități față de aspecte apreciate de unii diriguitori și funcționari din comerț ca fiind minore, dar care — pentru cetățenii aflați zilnic în contact cu ele — capătă, cu mult

temei, proporțiile unor adevărate probleme, esențiale chiar.Desigur, o anumită cantitate de vreme se consumă în mod necesar la cumpărarea celor trebuincioase. Numai că de prea multe ori ceță-
Consecințe ale ignorării 

amănuntelor*M1

in desfacerea unor
mărfuri

țenii sînt obligați să aștepte, pentru o nimica toată,, pină își pierd pur și simpîu răbdarea. Să luăm un asemenea exemplu „minor" : merceriile. Aceste mici unități macină cumpărătorilor mari cantități de timp. îndemnați de multele scrisori sosite la redacție am făcut o investigație : la merceria-parfume- rie din calea Griviței nr. 70, de

PLOIEȘTIUL ULTIMULUI DECENIU: PANORAMA CARTIERULUI „NORD (Foto : Gh. Vințilă)

ppy; : •

Cu doi ani in urmă, la 
redacție s-au primit, de 
la diferiți cetățeni, mai 
multe scrisori in legătură 
cu incorectitudinea 
ponsabilului 
de combustibil 
mima 
Florea 
zările 
reau la înșelarea cumpă
rătorilor de către acest 
responsabil, la afacerile 
pe care le făcea cu lem
nele statului ș.am.d. Dar, 
cu tot noianul de reclama
ții la adresa sa, sus-numi- 
tul părea de neclintit din 
funcție. In cele din ur
mă insă, pus in fața 
unor dovezi incontestabile, 
directorul întreprinderii 
„Combustibilul" - Argeș, 
C. Dulnu, s-a văzut nevoit, 
la 21 decembrie 1968, să-l 
scoată din funcție. O mă
sură bună (luată „mq.i 
bine mai tirziu decit nici
odată"), care a fost salu
tată de toți cetățenii co
munei.

O scrisoare primită zile
le trecute la redacție ne 
informează insă că Stochi
rici — om cu antecedente 
penale — și-a reluat ve-

res- 
depozitului 

din co- 
Vedea (Argeș), 
Stochirici. Sesi- 

primite se re.fe-

chea pasiune, după o între
rupere de un an și ceva, de 
data aceasta in calitate de 
responsabil al depozitului 
de combustibil din PUHra 
Olt. „Același director (C. 
Duinu) care-l destituise 
din funcție ,pentru repe
tate acte de necinste" — 
se menționează in scri
soare — l-a „uns" recent 
in funcția de 
de depozit la

responsabil 
Piatra Olt.

S-a cumințit, cumva, in
tre timp, Stochirici ? Nici 
vorbă ! O dovedește faptul 
că și la abatorul din Sla
tina, unde a lucrat pînă 
nu de mult, a făcut pa

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
gube, dovedite, de cîteva 
mii de lei. Ce credeți, to
varășe director, in legă
tură cu toate acestea ?

PENTRU BUNA 
DESERVIRE A 
POPULAȚIEI 
JUDEȚULUI

Printre scrisorile care 
vestesc redacției realizări 
ale diferitelor colective și 
sectoare de muncă se nu
mără și aceea primită de 
la cititorul nostru Virgil 
Cirlig din Tirgu-Jiu. El 
ne informează că „anul 
acesta, prin eforturile u- 
nite ale lucrătorilor din 
industria locală, coopera
ția de consum și coope
rația meșteșugărească a 
județului, au fost asimi
late și fabricate 46 noi 
bunuri de consum, care 
vin să completeze produc
ția de mică serie des ti-, 
nată populației. In același 
timp a fost dezvoltat, 
prin înființarea a 26 de

unități noi, sectorul pres
tărilor de servicii către 
populație. Printre unită
țile nou înființate se nu
mără secții de lucrări de 
construcții la Țg. Jiu și la 
Tismana. o secție de artă 
casnică in orașul Motru, 
unități de coafură, cosme
tică etc".

CASTELANII 
DIN ȘOPÎRLIȚA

Cititorul nostru Marin 
Barcan din comuna Pir- 
școveni-Olt ne-a adus la 
cunoștință faptul că in sa
tul Șopirlița stau nefolo
site, de ani de zile, o 
seamă de clădiri ce au a- 
parținut fostei G.A.S.-Șo- 
pirlița. „Intr-una dintre 
ele — un adevărat castel, 
cu 18 camere, unde și-a 
avut sediul G.A.S. — și-au 
instalat, birourile... 4 (pa
tru) salariați ai fermei nr. 
9 (locale) a I.A.S. Piatra 
Olt — precizează semna
tarul scrisorii către re
dacție. Deci, patru oameni 
in 18 încăperi ! La fel de

„ocupat" este și un bloc 
de locuințe cu 12 aparta
mente, unde stau doar 6 
familii. Alte două imobile 
locuibile, precum și o 
brutărie, o sală de mese 
cu circa 100 de locuri și 
o bucătărie, diverse maga
zii ș.a.m.d. stau complet 
nefolosite. Neîngrijite de 
nimeni, aceste clădiri — 
proprietatea I.A.S. Piatra 
Olt — se ruinează văzind 
cu ochii. Faptul este de 
natură să uimească pe 
oricine, cu atît mai mult 
cu cit comuna noastră, 
care numără peste 6 000 
de locuitori, are mare ne
voie de clădiri pentru 
deschiderea unor unități 
social-culturale, dar I.A.S. 
refuză să le pună la dis
poziție in acest scop".

După primirea la redac
ție a acestei scrisori, 
ne-am interesat la consi
liul popular comunal res
pectiv și am aflat că, din 
lipsă de clădiri, in co
mună nu există nici o 
casă de naștere, iar punc
tul sanitar șl cele două 
grădinițe de copii din

satul Șopirlița funcțio- 
------- în încăperi cu 

necorespunzătoare.
neaza 
totul , ____________
Și C.A.P.-Șopirlița a soli
citat închirierea, pentru 
interesele sale, a unora 
dintre aceste clădiri ce 
stau nefolosite, dar I.A.S. 
n-a dat nici un răspuns 
in acest sens. Astfel stind 
lucrurile se naște Între
barea firească, pe care o 
adresăm Departamentului 
I.A.S. : Este in interesul 
cuiva ca aceste imobile, 
proprietatea statului, să 
stea, de atita vreme, ne
folosite ?

UNDE STAI, 
PE CE STRĂDUȚĂ ?

Pensionarul Petre Băr- 
buneanu din București ne 
scrie că anumite treburi 
personale l-au minat in a- 
ceastă primăvară să cu
treiere mai multe străzi 
ale Capitalei, in căutarea 
unor adrese. Cu acest pri
lej, el a constatat lipsa

de pe fațadele unor imo
bile — cu deosebire cele 
situate la intersecții — a 
tăblițelor care să indice 
denumirea străzilor și nu
merele clădirilor. „In 
București sint sute și sute 
de străzi numai pe cu-

prinsul unui sector și nu 
toate sint cunoscute, chiar 
și de către localnici — re
marcă, pe bună dreptate, 
el. Cum te descurci, dacă 
nu există nici un indiciu 
asupra denumirii unei 
străzi sau a alteia ? în
trebi incoace și incolo,

dar, fiind vorba de străzi 
mici (ca, de pildă, Oltaru- 
lui, Ardeleni, Luminii, 
Pristolului, Episcop Radu 
— din sectorul 2), rar om 
care să știe unde se află. 
Ziua mai e cum mai e, 
dar ce te faci seara sau 
noaptea, pe întuneric, cind 
cauți o astfel de stradă 7 
Nu există oare o obligație 
a asociațiilor de locatari 
șl a proprietarilor de imo
bile de a pune tăblițe in
dicatoare l 
tersecție de

După cum 
ză organele 
de resort, o 
bligație a existat și există, 
tovarășe Bărbuneanu. Nu
mai că nu toți o respectă. 
Ceea ce a determinat Co
mitetul executiv al Con
siliului popular munici
pal București să elabore
ze recent o hotărire (nr. 
5/1970) prin care cei vi- 
novați de astfel de negli
jențe să fie sancționați cu 
amendă contravențională 
de la 40 la 
Constatarea faptului 
sancționarea 
către organele de miliție, 
precum și de către împu
ternicita consiliilor popu
lare ale sectoarelor și al 
municipiului.

la fiecare in-
• stradă ?••i ne informea- 

municipale 
astfel de o-

100 de lei.
Și 

se fac de

exemplu, pentru un metru de elastic am stat o jumătate de oră ; la unitatea din Piața 1 Mai, pentru 6 nasturi am așteptat... 25 de minute ; pe Lipscani, tot o jumătate de oră ne-a costat, în afară de preț, procurarea unei papiote de ață ! Consemnînd toate acestea, parcă auzim vocile indignate ale unor responsabili de organizații comerciale obișnuiți, e drept, cu o viziune de ansamblu : „Căutați nod în papură ! Nu mai aveți de discutat decît despre mercerii..." Tocmai această ignorare — a copacilor, din pricina pădurii — este cea care ne întristează. Lucrătorii din comerț sint cei mai în măsură să aprecieze însemnătatea reală a unor așa- zise amănunte. Dar chiar ei, care. constată zilnic cit timp irosesc cumpărătorii pentru procurarea unor obiecte mărunte, consideră pierderea aceasta de vreme o chestiune minoră și îi opun... posibili-' tățile de perspectivă pentru o deservire rapidă, modernă.Nu este însă vorba numai de mercerii. Printre altele, deservirea este greoaie și în unitățile cu produse textile. în cadrul celor mai multe magazine de acest fel. comerțul mai practică azi, ca și în urmă cu 10 ani, o vînzare ferecată cu strășnicie la „adăpostul" rafturilor. La magazinul „Someșana", bunăoară, cetățeanul zărește, sus în raft, o țesătură care îi pare pe plac. Vînzătorul se cațără după ea și o așează cu un oftat pe tejghea. Clientul cere un alt balot : de a- proape, culoarea nu-i mai convine. Operațiunea se repetă, durează. Ceilalți cumpărători așteaptă, vociferează. se enervează. Iar timpul trece... Ștefan Cristea, contabil șef la O.C.L. Textila-2. ne spune cu candoare că „situația aceasta delicată se cunoaște, dar se perpetuează pentru că lipsesc cadre calificate". Noile forme de vînzare n-ar putea fi, cică, extinse iptr-o măsură mai mare la unitățile de textile deoarece........ se opun gestionarii" 1 De cînd a ajuns modernizarea comerțului la discreția fiecărui gestionar ? Șii apoi, de ce la cîteva magazine din centrul Capitalei, excelent organizate din acest punct de vedere, nu se opun gestionarii ? Marin Hîrcă. director general adjunct la Direcția generală comercială a Capitalei, ne dă asigurări : „Deoarece problema forței de muncă nu se va rezolva atît de ușor(l), direcția noastră și-a propus. pentru o mai rapidă deservire, să extindă formele moderne de vînzare și în cadrul unor asemenea unități". Astfel. începind din trimestrul II. autoservirea se va a- plica în încă 3—4 magazine. Se mai preconizează extinderea expunerii deschise a mărfurilor la cîteva u- nități.Așa cum spuneam, un asemenea sistem se practică, într-adevăr. în unele magazine de produse industriale, unde mărfurile sînt expuse liber și cetățeanul are posibilitatea să le vadă de aproane, să-și dea seama de finețea stofelor, a țesăturilor. să le observe nuanțele si culorile. Deci, se poate și așa 1 Iată supremul argument pentru extinderea în continuare a sistemului de deservire prin expunerea deschisă a produselor, convenabil atît pentru consumator, cît și pentru rețeaua comercială care, fără o înmulțire a personalului, poate realiza astfel o creștere simțitoare a vînzărilor. Numai că se „preconizează" și se discută prea mult, iar „amănuntele", care nu se poate, credem noi. să nu fie observate de conducătorii organizațiilor comerciale, rămîn în continuare ..amănunte". Există însă în această atitudine un pericol : dacă se întîm- plă ca tot nrivind copacii să nu mai veri nădtmea. acrinsi lucru se poate datora și ignorării copacilor.
Dumitru MINCULESCU
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In județul Timiș

Noi asociații9 
intercooperatiste

TIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii"). — Un 
număr de 41 cooperative agricole de producție din 
județul Timiș au constituit recent o asociație pen
tru construirea, Ia Peciu Nou, a unui complex de 
creștere a porcilor cu o capacitate de 30 000 capete 
pe an. Noul complex este prevăzut să intre partial 
In funcțiune Ia sfirșitul acestui an.

Alte 21 cooperative s-au asociat pentru a con
strui, la Giroc, un complex avicol care, intr-o primă 
etapă, va dispune de hale pentru creșterea a 36 000 
de găini și 10 000 capete tineret avicol pentru în
locuire, urmind să livreze anual 6,7 milioane ouă, 
43,7 tone carne. Popularea noului complex, la înăl
țarea căruia își aduc contribuția, prin muncă pa
triotică, și numeroși tineri din orașul Timișoara, 
va incepe în trimestrul IV a.c.

® SIBIU
Timp de două zile, Sibiul a fost gazda unei con

sfătuiri tehnice pe tară, organizate din inițiativa 
Ministerului Energiei Electrice și ă Centralei in
dustriale de producere a energiei electrice și ter
mice. Tema : „Probleme actuale privind protecțiile 
prin relee și automatizări'*. Atit referatele prezen
tate, cit și discuțiile au suscitat interesul numero
șilor participanți — specialiști în domeniul protec
țiilor, reprezentanți ai centralelor industriale de 
producere și transport a energiei electrice, cercetă
tori și proiectant! din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini.

O ORADEA
O durată asemănătoare a avut simpozionul teh

nic prilejuit de împlinirea a 5 ani de Ia intrarea 
in funcțiune a uzinei de alumină din Oradea. Au 
participat ingineri, tehnicieni și muncitori din ca
drul uzinei, specialiști din Institute de cercetări și 
proiectare, din centre universitare și din fabricile 
cu care colaborează uzina. Au fost prezentate 11 
comunicări științifice.

In combinatul nostru s-a trecut la aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor începînd de la 1 decembrie anul trecut. Deși de atunci a trecut o perioadă de timp relativ scurtă, elementele pozitive care s-au afirmat în diverse domenii ale activității productive ne îndeamnă să afirmăm că noul sistem de salarizare reprezintă o pîrghie puternică de ridicare a eficienței economice. înainte de orice alt argument, amintesc că întregul volum de producție — de aproape 60 de milioane lei — obținut peste plan în trimestrul I a.c., se datorește în exclusivitate creșterii productivității muncii. în afară de aceasta, noul sistem de salarizare a sporit interesul întregului colectiv pentru ridicarea nivelului calitativ al produselor, pentru economisirea metalului. Este ilustrativ faptul că în trimestrul I a.6., de pildă, volumul rebutului a scăzut la 0,92 la sută la oțelăria nr. 1, la 0,95 la sută la oțelăria nr. 2 și la 0,26 la sută la laminorul bluming, față de 1,49 la sută, 1,22 la sută, respectiv 0,32 la sută cît s-a înregistrat anul trecut Ia cele 3 capacități amintite.Creșterea exigenței salariaților combinatului față de calitatea muncii prestate, sporirea răspunderii lor în gospodărirea mai bună a resurselor materiale și-au găsit reflectarea și în reducerea consumurilor specifice de metal. La sectorul laminoare, bunăoară, consumul de metal a fost depășit anul trecut cu 1 684 tone, în timp ce în trimestrul I a.c., ca urmare a influențelor pozitive exercitate de unele elemente ale noului sistem de salarizare, a fost posibilă economisirea a circa 930 tone. Bune rezultate a obținut în primele trei luni din acest an și colectivul laminorului bluming ; față de o depășire în anul trecut a consumului de metal cu 826 tone, în primul trimestru au fost economisite 690 tone.La obținerea acestor rezultate, o contribuție importantă a avut-o salarizarea colectivelor de la oțelării și laminoare în acord progresiv, în funcție de nivelul îndeplinirii sarcinilor de plan. Această formă de salarizare a stimulat producerea unor importante cantități de metal peste prevederile planului, asimilarea unor noi mărci de oțeluri și tipodimensiuni de laminate cu complexitate mărită, realizarea la un nivel ridicat a programului sortimental, creșterea productivității muncii etc. Astfel, planul de producție a fost îndeplinit în primul trimestru în proporție de 100,81 la sută la oțelăria I, de 100,6 la sută

la oțelăria TI, de 100,11 la sută la laminorul bluming ; programul sortimental s-a realizat în proporție de 99,4 la sută la oțelăria I și de 99,63 la sută la oțelăria II, iar productivitatea muncii, estimată în unități naturale, a crescut, în aceeași perioadă, cu 1,2 la sută la oțelăria I, cu 5,58 la sută la oțelăria II și cu 11,68 la sută la laminorul bluming, comparativ cu media realizărilor anului trecut.

proporție, a obținut un spor de pro- gresivitate de 315 lei, spor care in condițiile acordului simplu ar fi fost de numai 17 lei.Noul sistem de salarizare acționează ca o pîrghie și în domeniul întăririi disciplinei în producție și în muncă. Dacă în primul trimestru al anului trecut timpul de lucru a fost utilizat doar în proporție de 95,97 la
NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

ClȘTIGUL FIECĂRUIA 
în directă legătură 

cu rezultatele cantitative 
si calitative ale muncii

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Pentru a Ilustra mal clar mecanismul de cointeresare a muncitorilor din aceste secții, mă voi referi doar la două exemple. Un oțelar de categoria a 6-a de la oțelăria nr. 2, care a realizat planul și norma în proporție de 101 la sută, iar programul sortimental în proporție de 98 la sută, a obținut — prin progresivi- tatea acordată — un spor de 350 lei, spor care în condiții normale de acord ar fi fost de numai 22 lei ; un laminator de la laminorul de 650 mm încadrat în categoria a 6-a, care a realizat planul în proporție de 100,80 la sută și norma de muncă în aceeași

sută, în aceeași perioadă a anului în curs acest indice a atins 96,34 la sută.Cu toată claritatea apare că noul sistem de salarizare are suficientă forță să stimuleze și să canalizeze inițiativa și priceperea colectivelor de salariați în direcția creșterii eficienței economice, legînd veniturile lor de o gamă mai largă de atribute cantitative și calitative ale muncii. Este necesar însă ca, în continuare, să acordăm o și mai mare atenție folosirii judicioase a tuturor elementelor ce îl compun, să folosim pîr- ghiile lui în mod creator, legîndu-le și mai strîns de obiectivele princi

pale pe care le avem de înfăptuit și cate au fost înfățișate în mod concludent de tovarășul Nicolâe Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut.In acest sens, ne rețin permanent atenția obiectivele referitoare la ridicarea nivelului calitativ și diversificarea producției, creșterea cantității de laminate livrate la lungimi fixe și multiple, potrivit cerințelor beneficiarilor, reducerea cheltuielilor materiale și îndeosebi a consumului de metal pe întregul flux de producție, întărirea disciplinei tehnologice și de muncă etc. încă de pe acum s-a elaborat un program de analize și studii menite să îmbunătățească nivelul de organizare a producției și a muncii, să asigure condiții pentru extinderea muncii în acord la alte agregate și locuri de muncă și, îndeosebi, în sectorul laminoare. Avînd în vedere avantajele pe care le are retribuirea in acord și, mai ales, cea cu progresivitate, intenția noastră este ca în viitorul apropiat să aplicăm măsuri care să asigure extinderea sistemului de salarizare în acord, bazat pe norme fundamentate științific, la laminoarele de profile fine, mijlocii, mari, benzi și sîrmă, în secțiile de fabricație a pieselor de schimb. Pe această cale va spori interesul laminatorilor în realizarea programelor de laminare.Considerăm că în acest sens este necesar să se analizeze mai profund și cu mai mult discernămînt, de către organele de specialitate, salarizarea personalului muncitoresc din secțiile de furnale — parte integrantă a fluxului producției siderurgice ; după părerea noastră, lucrătorii din secțiile de aglomerare și furnale ar trebui să fie salarizați în condiții identice cu cei din celelalte secții siderurgice. Numai astfel vor fi cointeresați furnaliștii în satisfacerea cerințelor cantitative și a exigențelor calitative ale oțelarilor, a tuturor celor ce folosesc și prelucrează metalul.Este cert că sistemul de salarizare aplicat a creat condiții optime de stimulare materială, de cointeresare în realizarea sarcinilor Economice ce le avem de înfăptuit în viitor. Ne propunem ca în continuare să urmărim cu grijă modul în care se aplică în practică noul sistem de salarizare și să folosim din plin principiile sale în sprijinul îmbunătățirii întregii noastre activități economice.
Ing. Costache TROTUȘ 
director general 
al Combinatului 
siderurgic Hunedoara

a/wwwwwsaaa/wwwww»

CONTRASTE

® EWe era ascunsă

„cheia"

tribuna experienței înaintate1
———_—■ ' *

IN TIMP CE CURBA CHELTUIELILOR
DE PRODUCȚIE DESCREȘTE, 

RENTABILITATEA URCA NOI TREPTEUzina „Vulcan" din Capitală este cunoscută mal ales prin gama largă a utilajelor complexe pe care le furnizează economiei naționale, în special cazane de abur de diferite tipuri și mărimi, pentru obiectivele energetice. în același timp, uzina se afirmă tot mai mult printr-o activitate economică viguroasă, e- ficientă, ale cărei rezultate se materializează, în primul trimestru al anului, într-o producție marfă vîndută și încasată cu 3,1 milioane lei mai mare decît cea planificată, într-un plus de beneficii față de prevederi de 2,3 milioane lei. Cum, pe ce căi s-a acționat în uzină pentru ridicarea eficienței activității economice ?Principalul factor care a contribuit la obținerea beneficiilor suplimentare a fost reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție. Practic, în acest mod s-a anihilat influența nefavorabilă pe care a a- vut-o asupra rentabilității uzinei schimbarea structurii planificate a producției, ca urmare a depășirii mai substanțiale a planului la produsele eu rentabilitate ceva mai mică. Precizăm că dacă se recalculează cheltuielile de producție e- fective care revin la 1000 lei producție marfă, în așa fel incit să fie exclusă influența factorului „structura producției", nivelul a- cestor cheltuieli scade cu 9,7 lei față de plan. Tot structura sortimentelor fabricate schimbă sensul a- portului producției marfă comparabile și al producției marfă necomparabile la obținerea de economii la prețul de cost. In realitate, realizarea producției marfă necomparabile cu cheltuieli mai mici decît cele prevăzute a determinat, în final, reducerea cheltuielilor la 1 000 de lei producție marfă pe ansamblul uzinei.Plecînd de la realitatea că ponderea cea mai mare în structura prețului de cost o au cheltuielile materiale de producție, era firesc să se considere că tocmai în acest domeniu trebuie căutate principalele rezerve. în acest scop, s-a elaborat un program de acțiune complex. care vizează îndeosebi diminuarea consumurilor specifice, fără a fi a- fectată calitatea produselor, în primul trimestru din acest an, consumul de metal a fost redus cu 493,5 tone — cu 120 tone mai mult decît s-a scontat inițial. Numai prin reproiec- tarea cazanului de 3 G/cal pe oră, tip seră, consumul da metal s-a redus cu a-

proape 20 la sută ; la fiecare cazan de 120 tone abur pe oră, economia de materiale realizată în acest mod se ridică la circa 1 milion lei. Alte măsuri au vizat îmbunătățirea tehnologiei de fabricație, întocmirea unor planuri mai raționale de croire a tablelor, micșorarea unor adausuri de prelucrare, refolosirea anumitor deșeuri. Este greu de identificat ce economii bănești s-au realizat pe seama fiecărei măsuri amintite în parte. Ceea ce s-a putut calcula este diminuarea consumului de metal la fiecare tip de cazan în parte ; la cazanul de 100 G/cal pe oră, bunăoară, economia de metal este de 1,4 tone, iar la cel de 50 G/cal pe oră i— de 1,5 tone.Volumul acumulărilor bănești ar fi fost desigur mai mare dacă și la celelalte categorii de cheltuieli, în special la cele convențional constante, s-ar fi înregistrat economii. Dar acestea au marcat o ușoară tendință de creștere peste nivelul planificat, în special la combustibil și energie electrică. Ceea ce dovedește că pentru a nu se irosi eforturile de diminuare a cheltuielilor directe, ocazionate de consumul de materiale și manoperă, la examinarea unor noi măsuri pentru creșterea eficienței economice a activității uzinei pe o anumită perioadă este necesar să se acorde importanța cuvenită cheltuielilor de regie, să se acționeze și aici în spiritul unui reg'm strict de economii. Este adevărat că în trimestrul I a.c., comparativ cu trimestrul IV al anului trecut, la un volum egal al producției globale, cheltuielile neeconomicoase, de pildă, au scăzut la jumătate, ca efect al diminuării însemnate a procentului de rebut în secțiile de turnătorie (cu 40—65 la sută), forjă și tratament termic (de aproape 4 ori). Dar și în aceste condiții cheltuielile provenite din rebuturi și remanieri sînt încă ridicate și, în perioadele următoare, trebuie întreprinse noi acțiuni energice, pentru ca aceste cheltuieli neproductive să fie pe cît posibil eliminate.Cu toate acestea, realizarea unei producții marfă suplimentară — cu 2 la sută mai mare decît cea planificată — a determinai implicit diminuarea ponderii cheltuielilor convențional constante în prețul de cost al fiecărui produs. în același timp, este semnificativ faptul că nu s-au mai fabricat în trimestrul I a.c.

produse nerentabile. Dimpotrivă, chiar piesele turnate din fontă, care an de an se vindeau în pierdere, aduc acum beneficii. Și a- ceasta ca urmare a măsurilor luate pentru extinderea metodelor moderne de turnare, exercitarea conștiincioasă a unei asistențe tehnice de calitate, respectarea strictă a tehnologiei de lucru, măsuri care au determinat micșorarea consumului de materiale și manoperă.Pentru ca aceste economii la care ne-am referit să se materializeze în cele din urmă în acumulări bănești, la uzina „Vulcan" din Capitală s-au luat și alte măsuri menite să optimizeze desfacerea producției marfă, încasarea contravalorii ei, evitarea reclama- țiilor ulterioare. în acest scop, s-au urmărjt îndeaproape fazele de realizare a producției, pentru a se ajunge la o rotație cît mai rapidă a fondurilor circulante și la materializarea beneficiilor. Un prim efect : ritmicitatea producției — deși este încă departe de a atinge curba ideală — s-a îmbunătățit sensibil și, deci, produsele sînt livrate mai uniform în cursul lunii. De altfel, stocurile supranor- mative de produse finite au fost la sfîrșitul acestui trimestru mai mici decît în aceeași perioadă a trimestrului anterior. Dar nu numai atit. Specialiștilor din serviciul de desfacere Ii s-a dat ca sarcină de comitetul de direcție să urmărească îndeplinirea strictă a graficului zilnic de livrări, întocmit pe baza planului producției marfă ce urmează a se vinde și încasa. Comitetul de direcție, organizația de partid și-au făcut un bun obicei în a urmări și analiza sistematic modul de desfacere a producției.Se poate afirma, în concluzie. că întregul colectiv al uzinei este animat de hotărîrea de a ridica mai departe nivelul eficienței economice, dezvoltînd experiența acumulată în primul trimestru. Desigur, reușita eforturilor, a inițiativei novatoare a constructorilor de echipament energetic de la uzina „Vulcan" din Capitală in sporirea și mai accentuată a acumulărilor bănești este garantată de fructificarea a noi rezerve de reducere a cheltuielilor de producție, de investigarea în continuare a noi laturi de perfecționare a organizării și funcționării mecanismului economic al întreprinderii.
Corneliu CÂRLAN

UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR PLASTICE DIN IAȘI se numără printre principalii furnizori de pro
duse rezultate din polimeri. Tn această uzină — dotată cu instalații moderne de înaltă tehnicitate și producti
vitate — se realizează o gamă variată de sortimente din policlorură de vinii, polistiren și polietilenă. Tn cata
logul de produse al uzinei ieșene figurează numeroase articole de uz casnic, precum și altele destinate diver
selor ramuri ale economiei naționale. Dintre noile produse din mase plastice putem aminti s covoarele și dalele 
flexibile, imitînd parchetul, marmura și mozaicul ; foliile plastifiate — albe sau colorate — utilizate la confec
ționarea articolelor de marochinărie, papetărie, în industria jucăriilor și în construcții, pentru izolări hidrofuge; 
placondul — folosit la acoperirea garajelor, a peroanelor, stațiilor de benzină etc. Sînt produse pe care cei 
interesați le pot solicita uzinei în funcție de nevoi. Foto : Gh. Vințiiă

PIESELE DE SCHIMB
(Urmare din pag. I)tralei Industriale de medicamente șl coloranți. Pentru creșterea încărcării mașinilor-unelte este nevoie de muncitori calificați. Or, cum în aceste a- teliere se realizează o productivitate a muncii de 4—5 ori mai scăzută față de cea obținută în secțiile de bază, va fi afectat serios nivelul productivității muncii pe întreprindere și pe centrală.Deși pare o chestiune de formă, obiecția aceasta — ce ne-a fost prezentată și în alte întreprinderi chimice — trebuie luată în considerație. Pentru că atîta timp cît comitetele de direcție din unități și consiliile de administrație ale centralelor și grupurilor industriale vor fi apreciate în funcție de niște realizări globale, de ansamblu, la acest principal indicator al planului — productivitatea muncii — în mod voit ele vor ezita să dezvolte capacitatea de producție a atelierelor de piese de schimb, să lărgească sortimentul acestora prin asimilarea de noi repere. Soluția ar fi precizarea unor sarcinj distincte de creștere a productivității muncii în întreprinderile chimice — pentru instalațiile și secțiile de bază și pentru sectoarele mecano-energetice — și ea va trebui examinată de Ministerul Industriei Chimice și Comitetul de Stat al Planificării și adoptată încă din acest an.Să presupunem că acest obstacol, artificial creat, în calea utilizării superioare a mijloacelor tehnice din atelierele mecanice ale industriei chimice, este depășit, că peste tot crește

interesul pentru asimilarea și lărgirea fabricației de piese de schimb. Ce determină, totuși, ca rezultatele să nu fie pe măsura posibilităților ? „In unitățile noastre s-au asimilat pînă acum circa 90 la sută din piesele mecanice de uzură — ne spunea ing. Eugen Ganea, director mecano-ener- getic al Centralei industriale de anvelope și mase plastice din Capitală. Dacă la aceste repere lucrurile stau bine în general, asimilarea pieselor de schimb pentru aparatura de automatizare decurge mult mal anevoios. Importul acestora se va menține ridicat dacă nu vom primi un sprijin sporit din partea uzinelor constructoare de aparatură electronică și de automatizare, care foarte greu acceptă să ne livreze diferite piese și subansamble. Aceleași dificultăți le avem și în aprovizionarea cu laminate și alte materiale, care, cantitativ, ne sînt asigurate, dar nu și in sortimentele și dimensiunile solicitate".Aprovizionarea cu materiale necesare fabricației pieselor de schimb este deficitară tn toate -unitățile industriei chimice, întrucît este vorba de o gamă extrem de largă de tipuri și dimensiuni de laminate, tablă, țevi etc. Problema va putea fi soluționată atît printr-o mai rațională dimensionare a stocurilor, cît și prin mărirea rolului întreprinderilor teritoriale de aprovizionare în ce privește livrarea materialelor in cantități sub- minimale și r.evagonabile. Asimilarea pieselor și subansamblelor de schimb pentru aparatura de automatizare prezintă însă un grad de dificultate

sporit, care s-a agravat mult în anii din urmă, pe măsura intrării în funcțiune a noi obiective chimice, înzestrate cu instalații de comandă de cele mai variate construcții, importate de la diverse firme străine. Este, de aceea, imperios necesar să se urmărească cu insistență, la realizarea noilor capacități și instalații, mărirea aportului industriei noastre electronice in dotarea cu aparatură de automatizare — desigur, și în livrarea pieselor de schimb pentru aceasta — iar atunci cînd se recurge la importul de aparate și mecanisme, acestea să fie procurate, pe cît posibil, din tipurile existente la alte obiective, pentru care s-a cîștigat o anumită experiență in întreținerea lor și asimilarea pieselor de schimb.Asimilarea și extinderea fabricației tn țară a pieselor de schimb pentru utilajele și instalațiile din industrie nu este, cum s-ar părea, numai o chestiune strict tehnică, ci, înainte de toate, o principală problemă economică. Pe această cale se asigură atît funcționarea în condiții optime, cu randamente superioare, a mijloacelor tehnice din întreprinderi, cît și diminuarea importurilor, economisirea fondurilor valutare ale țării — sarcină de maximă însemnătate a planului de stat pe acest an, subliniată la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. Cu atît mai imperios se impune, de aceea, să fie dezvoltată acțiunea întreprinsă in industria chimică pentru mărirea producției de piese de schimb, să fie înlăturate deficiențele ce se mențin în acest domeniu.

Fabrica de produse 
refractare din Alba 
lulia s-a situat in ul
timul an in fruntea în
treprinderilor indus
triale din județul Alba 
care nu și-au realizat 
indicatorii de plan. Ca
litatea slabă a cărămi
zilor refractare și pro
centul ridicat de rebu
turi pătau, de aseme
nea, marca fabricii. 
Care este acum situa
ția 2 Toate acestea a- 
parțin trecutului. In 
acest an, Fabrica de 
produse refractare din 
Alba lulia a trecut din 
rindul codașilor,
fruntea... fruntașilor. 
Planul de producție pe 
primele patru luni a 
fost îndeplinit înainte 
de termen, obținindu- 
se o producție supli
mentară de peste 800 
tone cărămizi refrac
tare. Indicatorul pro-

în

ducție-marfă vlndută și încasată a fost de
pășit cu peste 2 mi
lioane lei. Procentul 
de rebuturi a scăzut de 
la 18—20 la sută, cit 
era in anul precedent, 
la mai puțin de 10 la 
sută. Această întoarce
re de 180 de grade se 
datorește perfecționării 
și organizării judicioa
se a procesului tehno
logic, creșterii indicilor 
de utilizare a mașini
lor și instalațiilor, im- 
bunătățirii substanția
le a disciplinei de pro
ducție. Un sprijin efi
cient in vederea redre
sării economice a acor
dat unității Centrala 
industrială de mate
riale refractare din 
Alba lulia. lată, deci, 
că a fost găsită „cheia" 
succesului. Este de da
toria colectivului fa
bricii să o păstreze in 
continuare.

9 Un electro-șoc

pentru I.R.E.
Printr-o 

conducerea 
tivei agricole din co
muna Grojdibod, ju
dețul Olt, se adresea
ză redacției să fie 
sprijinită intr-o pro
blemă destul de grea. 
Este vorba de pre
lungirea rețelei elec
trice pe o distanță de 
200—250 metri, pentru 
a se putea acționa o 
pompă cu ajutorul 
căreia să se asigure 
apa necesară irigării 
grădinii de legume. 
Încă cu trei ani in 
urmă cooperativa s-a 
adresat I.R.E. Pitești 
și I.R.E. Corabia, so- 
licitindu-le să execute, 
contra cost, lucrarea 
necesară. In acest timp, 
cooperatorii au făcut 
toate pregătirile nece
sare, electricienii ur
mind să tragă doar 
conductorii de la trans
formator și pină la

scrisoare, 
coopera-

pompă. Intîrzierea e- 
xecutării instalației nu 
numai că împiedică 
irigarea culturilor de 
legume, ci aduce și 
serioase prejudicii 
cooperativei. Coope
rativa a făcut inves
tiții mari pentru pro
curarea utilajelor, s-au 
cheltuit bani cu di
ferite devize. s-au 
trimis delegați la în
treprinderile respec
tive pentru a le de
termina să execute lu
crarea. Și toți acești 
bani au fost aruncați, 
pentru moment, 
vint. Promisiuni 
fost destule 
rată în 
„venim 
nim 1 
n-au venit". Poate că 
cei de la I.R.E. ar tre
bui puși in mișcare 
prin mijloace mai e- 
nergice. Eventual prin- 
tr-un electro-șoc.

in 
au 

— se a- 
scrisoare : i miine, 

poimiine,
ve- 
dgr

o împărăția ruginei
Utilajele iși au și ele 

soarta lor. Unele mai 
bună, altele mai rea. 
Despre cele care au 
intrat pe poarta bazei 
de producție a Trustu
lui de construcții din 
Bacău, insă, se poate 
spune că au o soartă 
cruntă, pentru că de 
aproape trei ani, de 
tind au fost aduse pen
tru a fi montate, .cele 
10 cazane tip Pb 
pentru centralele 
încălzire la blocuri, 
și un mare număr 
ventilatoare, baterii 
încălzire, pompe, aero- 
terme și boilere stau 
aruncate vraiște pe
rampa magaziei de
materiale, fără ca ni
meni să le ia in seamă. 
Firește, stind in ploaie, 
zăpadă și vint, patina 
vremii și a neglijenței 
și-a pus din plin am
prenta. Aproape că n-a 
rămas piesă din aces-

25 
de 
ca 
de 
de

te utilaje care să nu 
fie acoperită de un 
strat gros de praf și 
rugină. Starea deplo
rabilă in care se află 
aceste utilaje nu-i im
presionează cîtuși da 
puțin nici pe tovarășii 
din conducerea bazei și nici pe cei din con
ducerea trustului de 
construcții, de care a- 
ceasta aparține. Nu 
s-ar putea spune că 
baza nu dispune de 
suficiente spații acope
rite in care ar putea fl 
păstrate toate aceste 
utilaje și instalații. 
Dimpotrivă. Nimeni 
insă nu la nici o mă
sură. Poate că pînă la 
urmă s-o găsi cineva 
ca să ia măsuri împo
triva celor puși să răs
pundă de aceste valori. 
Aceasta pentru „a 
prinde" și ei praf 
rugină.

© Pui—pui—pui,

dar căldură nu-i
Cooperativele agri

cole din județul Vaslui 
au prevăzut să dez
volte creșterea păsări
lor pe baza cooperării 
cu complexele avi
cole ale l.A.S. Coope
rarea oferă multiple a- 
vantaje pentru mări
rea producției de ouă 
și carne de pasăre prin 
„absorbția" tehnologiei 
moderne din l.A.S. 
Există citeva certitu
dini privind procura
rea puilor hibrizi, a 
nutrețurilor combinate, 
acordarea asistenței 
tehnice de către spe
cialiști din l.A.S. etc. 
Dar sint și incertitu-

nu 
sau

dini. Nici acum nu 
rezolvat problema 
călzirii adăposturilor. 
Unele din acestea au 
sobe cu cotlon, cu 
randament scăzut. Di
recția agricolă a soli
citat forurilor de re
sort injectoare pentru 
motorină, dar pînă a- 
cum... nici un răspuns. 
Or, este știut că pen
tru a crește put sursele 
de căldură sint indis
pensabile. Ar fi cit se 
poate de util ca cei in 
drept să decidă odată : 
se vor dota adăpostu
rile cu injectoare sau 
vor rămine la vechile 
cotloane 2

s-a 
tn-

I
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Un caracter unitar
normelor

disciplinei școlare!
într-o discuție cu mai mulți directori de școli pe tema conduitei elevilor am pus întrebarea :— în școala d-voastră există abateri de la normele de ordine și disciplină impuse de calitatea de elev ?— Nu, mi s-a răspuns categoric (și eu oarecare satisfacție), la noi în școală nu s-au semnalat cazuri flagrante de încălcare a normelor de conduită școlară și socială de către elevi. E adevărat, există în cîte o clasă sau alta abateri de la obligațiile și disciplina școlară, dar nu mai multe de 10—15 într-o școală de 800— 1 000 de elevi.— Ce fel de abateri ?— Fugă de la lecții, mai direct spus chiui, lipsă de respect față de profesori și părinți, minciună și înșelătorie, neîndeplinirea îndatoririlor școlare curente la diferite discipline de studiu etc.Lăsînd la o parte faptul că acest procent mic dintr-o școală, raportat la scara unui oraș sau a unui județ cu zeci și sute de școli, poate însemna mult, în mod cu totul surprinzător se observă că din această listă de „păcate" sînt omise abaterile de la conduită și ținuta obligatorie oricărui elev, manifestările care frizează regulile de ordine publică.Este adevărat, după vacanța de primăvară, în școli au fost adoptate măsuri pentru a ' ' strictă respectare rințelor școlare, bunei desfășurări gătirii elevilor, lor moral-cetățenesc. vățămîntului, inspectoratele școlare au inițiat dezbateri cu cadrele didactice. au preconizat diferite acțiuni menite să determine instaurarea în fiecare școală a unui autentic climat de disciplină. Asemenea discuții s-au purtat însă, adeseori, la modul general, fără a se analiza în amănunt cauzele și modalitățile a- decvate pentru preîntîmpinarea oricăror „accidente" educaționale și, mai ales, fără a se preciza și adopta o regulă generală, unitară, care o dată stabilită să fie aplicată consecvent și cu fermitate în toate unitățile de învățămînt. Din această cauză. în rîndul conducerilor unor școli, al multor cadre didactice se consideră că problemele disciplinei au fost „rezolvate". în alte școli — destul de multe la număr — au loc încă discuții în contradictoriu, fiecare profesor înțelegînd în felul său cerințele disciplinei școlare. Astfel, se a- firmă sau se contestă eficiența educativă a numărului matricol și, în funcție de opinie, se adoptă sau nu la uniforma obligatorie a elevilor, se emit puncte de vedere diferite asupra ținutei. Așa cum. pe bună dreptate, subliniau unii dintre interlocutorii noștri, tocmai această linsă de unitate de vederi și de cerințe față de conduita elevilor. împreună cu caracterul de „campanie" al unor măsuri disciplinare influențează defavorabil ordinea și disciplina școlară.— De multe ori, comportarea elevilor în școală, preocupările de ordin educativ rămin cumva în afara procesului de învățămînt, sînt considerate de unii membri ai colectivului didactic a fi numai de competența conducerii școlii, a diriginți- lor — consideră prof. Alexandru To- mescu, director adjunct la liceul „Aurel Vlaicu" din București. Asis- tînd la orele de clasă, urmărind predarea lecțiilor la diferite discipline, îndeosebi din categoria „științelor exacte", am fost martor la întrecerea cu timpul a diferiților colegi. Mă refer Ia graba cu care sînt obligați să transmită volumul, a- desea prea mare, de cunoștințe incluse în programe, fapt care nu le mai lasă răgazul formării unor convingeri comuniste de viață.Nu-1 mai puțin adevărat că, vrînd să pară mai „buni", mai „înțelegători" față de elevi, unii profesori nici nu vor să se ocupe de asemenea „amănunte" ca cele privitoare la uniformă, pieptănătură etc. „Noi pretindem elevilor noștri ținută corectă, uniformă și matricolă, urmărim ca cerințele școlii să fie îndeplinite întocmai — ne spune ing. 

loan Lupu, directorul Grupului școlar de petrol din Mediaș. Dar mulți dintre elevii bucureșteni care ne vizitează orașul, elevi din diferite alte orașe cu care se întîlnesc la concursuri și olimpiade, tinerii care participă la emisiunile de televiziune, le oferă un cu totul alt exemplu. Regulamentele școlare și disciplina sînt făcute numai pentru unii elevi, nu „______ . _de idei, mai mulți profesori remarcau : De ce a fost nevoie ca în emisiunea sa la televiziune, corul de fete al liceului „Dimitrie Boîintineanu" să apară într-o costumație și cu fel de fel de pieptănături, care nu-1 deosebeau cu nimic de un ansamblu profesionist sau de artiști amatori maturi ?Asemenea discuții și puncte de vedere divergente trebuie, evident, să capete clarificare cît mai operativă din partea forurilor de învăță- mînt, deoarece disciplina școlară este

determina o mai a normelor și ce- atît de necesare a studiului și pre- formării profilului Ministerul în-

. făcute numai pentru unii elevi, pentru toți ?“. In aceeași ordine

„Teatrul 
de cultură"Sub acest nume generic, la Timișoara a început sîmbătă cea de-a 2-a sesiune de comunicări științifice a oamenilor de teatru timișoreni, manifestare ce se înscrie ca o nouă premieră a tradițiilor școlii teatrale românești contemporane. Organizată de Comitetul județean Timiș pentru cultură și artă sesiunea reunește personalități ale vieții artistice din țară — directori - de teatru, regizori, actori, critici de artă, cronicari dramatici, cadre didactice din învățămintul artistic superior, sociologi.în cadrul sesiunii au fost prezentate comunicări și referate consacrate relației public-teatru, problemelor legate de caracteristicile, cerințele și gusturile spectatorului de azi. ancheta sociologică ca mijloc de orientare a activității teatrale. (Agerpres)

unică si pretinde o exigență unitari 
din partea întregului corp profeso
ral.O altă cauză, la fel de Importantă și de frecventă, care are repercusiuni nedorite asupra conduitei și disciplinei elevilor, este lipsa de legătură în opera educativă între școală și familie. Fie că doresc sau nu, atitudinea tolerantă a unor cadre didactice se transmite și părinților, după cum exigența justificată a dife- riților profesori nemulțumește pe părinții prea îngăduitori. „Nu sînt rare cazurile — ne scrie prof. Alexandrina Dinulescu. directoarea Școlii generale nr. 150 din București — cînd părinții vin revoltați să-mi „reclame" un învățător sau un diriginte pentru că au „îndrăznit" să trimită acasă un elev ca să se tundă sau o elevă ca să-și lungească fusta. Anul trecut, mama elevului P. din clasa a IV-a, pentru faptul că băiatului i
ancheta pedagogică

s-a făcut observație disciplinară în careu, a cerut mutarea copilului la altă școală. Cu greu îi putem convinge pe părinți că astfel de atitudini nu ajută, în primul rînd, elevului însuși, creșterii și educării lui", în unele împrejurări, părinții consideră intervențiile oportune ale școlii în educația unor elevi cu abateri de la disciplină ca o „persecutare1 ca un nale" „Acum latează rectoare adjunctă la Școala generală nr. 28 din Capitală — într-o clasă s-a furat unui copil 25 de lei, pe care acesta îi primise de pentru cumpărături necesare liei. Toate indiciile arătau că șui este elevul Gh. Pînă la el a recunoscut, dar m-a rugat să nu-1 spun părinților, ca să nu-1 bată. Ca pedagog, m-am • gîndit însă că era necesar ca familia să fie pusă din timp în gardă. L-am chemat, deci, la școală pe tatăl copilului, un om cu pregătire intelectuală, și cu tot

amestec în treburile „perso- ale copilului respectiv, cîteva săptămâni — re- tov. Maria Demetriad, di-
acasă fami- făpta- urmă

V

tactul cuvenit l-am propus să ghem împreună ca elevul să nu repete asemenea fapte. Spre prinderea mea, părintele s-a înfuriat, a început să vocifereze și să amenințe că mă va reclama pentru că-i „calomniez" meu, copilul i-a mărturisit adevărul, dar nici atunci acesta și-a manifestat hotărîrea de a măsurile care se cuvin în astfel situații. Ce poți să mai adaugi fața unui asemenea act de lipsă răspundere în educarea propriului tău copil, de refuzare netă a mîinii de ajutor oferită de școală, de pedagogi ?“De regulă, atunci cînd se caută un antidot pentru asemenea stări de lucruri, pentru stabilirea unor relații strînse, normale cu școala, se recurge cam la același remediu : lectoratul rinții. Practica școlară a strat însă cît de mult

ve- mai sur-
copilul. La» îndemnul tatălui nu lua de în de

familia, unul și cu pă- demon- forma- lism, rutină, superficialitate conțin aceste „conferințe" cu caracter general, expuse (pe clase sau pe școală) tuturor părinților, urmate de „analiza" notelor luate de elevi sau a actelor lor de indisciplină. Este adevărat. într-o serie de școli se inițiază și alte acțiuni. La liceul „Aurel Vlaicu", de exemplu, membri ai comitetelor de părinți, împreună cu profesori și diriginți, cercetează periodic cauzele absențelor repetate de la școală ale unor elevi, îi vizitează acasă, stau de vorbă cu părinții respectivi, menea colective fesori fac vizite, la cinematografe depistează locurile în care unii elevi își pierd vremea în tovărășii sau cu preocupări dubioase. Dar unii profesori consideră că preocuparea pentru ceea ce fac elevii în afara școlii revine în întregime părinților.Desigur, mai sînt și alte cauze care îngreuiază instaurarea unui climat de ordine și disciplină în viața școlară, în preocupările din afară de școală ale elevilor. Cercetarea lor a- tentă, responsabilă revine deopotrivă școlii, corpului profesoral, forurilor de învățămînt. Tot așa ca și a- doptarea unor măsuri exigente, judicioase, la care să subscrie unanim și conștient familia, părinții elevilor.

în alte părți, ase- de părinți și pro- în orele de școală, sau priit parcuri,

Florica DINULESCU

Prieteni ai cărții
Ritmul anual de 

sporire a populației 
municipiului Focsani, 
oraș cu circa 38 000 
locuitori 
la sută, 
prieteni 
mărește 
de 3 ori 
trași de 
70 000 volume ale bi
bliotecii municipale,

de
3,5 
de 
se 

ritm

— este de 
Numărul 
ai cărții 
intr-un 
mai rapid. A- 

cele peste

le organizarea mo
dernă a secții/ir și 
sălilor de lectur/i, de 
deservirea competen
tă și binevoitoare, 
4 060 de cititori au îm
prumutat anul trecut 
peste 120 000 de volu
me. în primele 4 luni 
ale acestui an, numă
rul cititorilor a cres-

cut substanțial.
Semnificativ este și 

faptul că cetățenii o- 
rasului au cumpărat 
anul trecut, prin „Li
brăria noastră", cărți 
in valoare de 790 000 
lei, iar de la începutul 
anului pină acum — 
în valoare de 246 000 
lei.
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teatre
• Opera Română : Coppelia — 11 ; 
Don Pasquale — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30 ; My fair lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Becket — 
10,30 ■ Camera ‘ *
(sala Studio) : 
10,30 ; Travesti
• Teatrul de 
gora — 10,30 ; 
Gay — 15,30 ;
lor — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) . Puricele în ureche —
10.30 ; 20 : (sala din str. Alex. Sa
hia) : Harfa de iarbă —10,30 ; 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii și 
iubita sa — 10,30; Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 15,30 ; Bărbați fără neveste —
19.30 ; (sala Studio) : Dialog des
pre dragoste — 10,30 ; O lună la 
țară — 16 ; Scaunele — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10; Mitică și... omul lui
— 15; Acești îngeri triști — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Trans
fuzia — 11 ; Noaptea în tîrgul 
vechi — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11 ; (sala din str. 
Academiei) : Guliver în țara pă
pușilor — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ (sala Casandra) : Tragica is
torie a dr. Faust — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 11 ; 19,30 ; Boeing- 
Boeing — 16 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Nicuță ... la Tă
nase — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Acul cumetrei 
Gurton — 19,30 ; (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Fotbal Mexic 
’70 — 20.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Concert de muzică ușoară — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mos
cova — 10 ; 16 ; 19,30.

de alături — 20 ; 
Părinții teribili — 

— 20.
comedie : Mandra- 
Disparlția iul Galy 
Comedia întrebări

cinema
• Eliberarea — seria I — (pe 
ecran panoramic) : PATRIA — 10 ;
12.30 , 16 ; 18,30 ; 21.
• Castelul condamnaților: RE
PUBLICA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• ... să ucizi o pasăre cîntătoare :
CENTRAL — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 î
15.45 ; 18,15 ; 20,45, MODERN —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Pentru țară și rege : CAPITOL
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• A) 8-lea : VICTORIA - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Războiul domnițelor : LUMINA
— 9,30 — ............ .......
18.15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Elvira Madigan : DOINA —
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Bănuiala : FESTIVAL — 9; 11,15;
13.30 . 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 
19,30, FAVORIT — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Răzbunătorul : LUCEAFĂRUL

*.............. 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

21, FEROVIAR - 9 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, EX- 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 

GRADINA DINAMO

15,30 în continuare ;

— 9 , 11,15 ; 
BUCUREȘTI
16.30 ; 18,45 ;
11.15 : 13,30 ; 
CELSIOR
18,45 ; 21,
— 20.
• O fată fericită : GRADINA 
DOINA — 20.
• Film, film, film ; In savană ; 
Hirta șl Râul ; Drumul spre Izvor; 
Stațiunea Borjomi : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.
• Parada comediei (Stan și Bran) t 
CINEMATECA (sala Union) — 10 ; 
12 ; 14 : 16.
• Splendoare în Iarbă : GRIVIȚA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 15 ;
17.30 : 20.
• Prieteni fără 
REA INTRE
16.30 ; 19.
• Mireasa era 
ZEȘTI — 15,30 ;
20, VIITORUL — 16 ; 18,15, 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18, la grădină
— 20.

grai : INFRATI- 
POPOARE —

în negru : BU-
18, la grădină —

• Moll Flanders : DACIA — 8,36
— 15,45 în continuare ; 18 ; 20,30, ------------- --------- . n 3# . 2Q 

și Cleopatra : BUCEGI
18,15, la grădină — 20, 
15,30 ; 18, la grădină

DRUMUL SĂRII — 15
• Asterix
— 11 ; 16 ; 
ARTA —
— 20.
• Tarzan,
15,30 ; 18,
• Via Mala :
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Colonia Lanfieri : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Te iubesc, te iubesc : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Corabia nebunilor : CRlNGAȘI
— 15.30 ; 19.
• Iubita iul Graminia : MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GLORIA — 9 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30.
• urmărirea : FLOREASCA — 15 ;
17.30 , 20.30.
• Cu mine nu, madam ! VOLGA
— 16 , 18,15 ; 20,30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
AURQRA — 9 ; 11 ; 13 ; 18 ; 18, la 
grădină — 20, TOMIS — 9; 11,15 ;
13.30 , 15,45 ; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11 ; 17 ; 19,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
• Femeia îndărătnică : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
• Domnișoara doctor : FLACARA 
— 15,30 ; 18 ; 20,15, PACEA — 
16,45 ; 19.
• La est de Eden : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30.

omul junglei : LIRA — 
la grădină — 20.

FERENTARI —

tv
PROGRAMUL 1

8.30 Mlcroavanpremiera ; Gimnas
tica de înviorare ; „Lumea 
copiilor" în parcul Herăstrău

10,00 Ora satului :
11,25 Concert simfonic : Orchestra 

simfonică a Conservatorului 
„George Enescu" din Iași. Di
rijor Ion Baciu. In program 
Simfonia nr. 40 în sol minor 
de Mozart. Prezintă Corneliu 
Rădulescu.

12,00 De strajă patriei : Itinerar 
eroic : popas la Academia 
Militară, în sala documenta
ră consacrată războiului 
antifascist ; Ne lnstruim sub 
drapelele victoriei — reportaj 
filmat; Program artistic sus
ținut de- Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al Armatei. 
Emisiune în limba maghiară, 
închiderea emisiunii de di
mineață.
Mlcroavanpremiera ; „Gol" — 
filmul campionatului mondial 
de fotbal, ediția 1966 Anglia. 
Secvențe inedite din cele 
mai importante meciuri ale 
„World Cup“-ului ; Automo
bilism. Transmisiune de Ia 
concursul din Havirjov (Ce
hoslovacia).
Film serial: „Oliver Twist" 
(VIII).

18.30 Hai Buzău, Buzău — Emisiu
ne realizată cu concursul ar
tiștilor amatori de la Casa de 
cultură din Buzău.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19,40 Reporterii noștri vă prezintă.
20.30 Film artistic : „Un copac 

crește în Brooklyn", Regia : 
Elia Kazan. Interpretează : 
Dorothy McGuire, Joan Blon- 
dell, James Dune.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 Parada vedetelor: Glgliola 

Cinquettl.
23,15 închiderea emisiunii progra

mului 1.

12.35
13.35

16,00

18,00

PROGRAMUL 2

20,00 Concertino — emisiune mu- 
zical-eoregrafică. Iși dau con- \ 
cursul : Elena Ceroei, Magda 
Ianculescu, Silvia Marcovicl, 
Stela Olteanu, Cornel Fînă- 
țeanu, Dan lordăchescu și ba
lerinii Cristina Hammel, Ale
xa Mezincescu, Georgeta 
Popa, Ion Tugearu, Sergiu 
Stefanschi.

21,00 Filme documentare : De ce T 
Vîrsta opțiunilor — Produc
ții aie studioului cinemato
grafic „Al. Sahia" în regia 
Iul Octav Ionlță.

21,25 Din creația compozitorilor 
Constantin Silvestri și Geor
ge Onciul. Interpretează so
prana Elena Vătafu, acompa
niată la pian de Edwlga Bă
lan șl Ferdinand Weiss.

22,00 Roman foileton : „Portretul 
unei doamne" — reluarea epi
sodului II. ,

22,45 închiderea emisiunii progra
mului 2.
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Imagini reprezentative 
aie vieții spirituale 
a Ungariei socialiste
în sălile Ateneului, în cadrul manifestărilor culturale organizate cu prilejul aniversării a 25 de ani de la eliberarea Ungariei, a funcționat „Expoziția de grafică, carte și documentară" din R. P. Ungară. Vizitată de un numeros public, expoziția a constituit un prilej excelent pentru cunoașterea unora dintre cele mai recente și reprezentative creații ale artiștilor maghiari și intermediul unor aspecte din viața spirituală a poporului prieten. între cele trei sectoare ale expoziției există o e- videntă și de altfel declarată legătură. E vorba de o continuitate de preocupări — privind reflectarea în creație a celor mai Importante evenimente și realități politico-socia- le, orientare proprie graficii maghiare mai ales între cele două războaie mondiale și care poate fi surprinsă de-a lungul așa-numi- tei părți „documentare" a expoziției. în a- celași timp, se poate vorbi de o legătură la fel de puternică, intrată în tradiție, a graficii cu ilustrația da carte. Nivelul ridicat al expoziției de grafică organizată in rotonda Ateneului, seriozitatea cu care au fost abordate cele mai diferite tehnici ale gravurii (nu numai cele tradiționale ca litografia, linoleumul sau xilogravura, dar și adaptarea și folosirea creatoare a culorilor tipografice și a filtrului etc.) atestă existența unor talente a căror certă originalitate se manifestă viguros. Structura sintetică a imaginilor, înclinarea spre esențializare, spre exprimarea concentrată, densă, a sensurilor a caracterizat majoritatea lucrărilor a- cestei expoziții..Este prezentă aici (șl de altfel aceasta a fost și intenția organizatorilor) o mare varietate a stilurilor individuale, datorită prezenței atît a unor artiști ca Hincz Gyula sau Kondor Băla, adevă- rați creatori de școală, cît și a unor individualități artistice a căror afirmare tot mai pronunțată s-a produs în răstimpul celor 25 de ani trecuți de la Eliberare. Dincolo însă de diferențele individuale, sub ochii privi-

torului se formează 1- maginea unei arte dominată de o problematică foarte actuală, cu trăsături distinct dinamice. E o imagine rezultată din grija pentru abordarea unor teme de interes omenesc mai larg, pentru lucrul sincer și autentic, pentru eleganța șl frumusețea Iui. Amploarea registrului a- fectiv e mereu adec-
prin artei a Pe marginea 

Expoziției 

de carte,

grafică și 
documentară

din R.P. Ungară

vată subiectului, conținutului la care se referă. E continuu prezentă o vibrație umană profundă pe care figura omului nu face decît să o accentueze — ca în cazul lucrărilor lui Petâ Janos a cărui retină pare impregnată de o anumită tipologie apar- ținînd canonului antic („Olimpiada de șah", „Model") sau să-i confere bogate sugestii plastice (Luko- viszky Lăszlo).Puternicul filon narativ de care pare animată grafica maghiară de după Eliberare e, fără îndoială, în bună măsură rodul unui îndelung exercițiu de i- lustrare a textelor literare. Bogăția tematică pe care o oferă operele scriitorilor maghiari sau străini e relevată și acum în lucrările lui Bălvănyos Huba, Feledy Gyula, (ilustrație la „Aduceri aminte" de Zsigmond) Gy. Molnar Istvăn, (ilustrație la Kafka) Wilrtz Adam. Concise ca sens și organizate în elegante forme decorative, lucrările lui Lenkey Zoltan, Maurer Dora sau Zala Tibor — sînt imagini în care progresiva închegare a viziunii implică controlul lucidității.Mai apropiate de sugestiile plasticii populare prin caracterul lor sintetic și decorativ, lucrările lui Kerti Ka- roly sau Konstantin

Laszlo a^uc o construcție viguroasă a imaginii, în linii precise, de o remarcabilă expresivitate. De altfel, una din tendințele foarte importante ale graficii maghiare pare a fi aceea de însușire a modalităților stilistice ale bogatului și frumosului folclor național, care merg de la a- semănarea sau reluarea ritmurilor, la stilizarea, la interpretarea lor (Czinke Ferenc, Gacsi Mihaly, Rekessy Csaba). Viziunea gravurii populare din lucrările semnate de Agotha Margit sprijină, organizează șl menține coerența ansamblului plastic cu e- lemente de iconografie populară. Pitorescul a- parte al lumii bunice- lor noastre, evocat de Gylai Liviusz, ca și limUajul înflorat, minuțios cu care Gross Arnold trasează un cadru al evocării, au lirism aparte, plin de farmec.De un viu intere» din partea vizitatorilor s-a bucurat sectorul documentar care, prin intermediul unor montaje de macrofotogra- fii, a reușit să ilustreze în imagini convingătoare lupta și realizările poporului maghiar în construirea socialismului, afirmarea Republicii Populare Ungare pe multiple planuri — economic, politic, cultural — In cei 25 de ani care au trecut de la Eliberare.Ampla dezvoltare a activității editoriale în anii ce au urmat Eliberării este semnificativ prezentată în sectorul de carte, care cuprinde o mare varietate de titluri. Am remarcat volume cu o- perele lui Marx, Engels, Lenin, lucrări ale unui mare număr de autori clasici și contemporani maghiari, traduceri din întreaga literatură universală (un stand aparte este format de traduceri din literatura română) creații din domeniul literaturii pentru copii și tineret, cărți de artă, manuale didactice etc. Prezen- tînd prin intermediul celor trei sectoare ale expoziției rodul unei intense activități în trei distincte domenii culturale, expoziția a constituit un excelent prilej de cunoaștere și apropiere, o imagine reprezentativă a vieții spirituale a Ungariei socialiste.
Marina PREUTU
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„Forșpanul"—invers— 
al unei cronici de film...
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Filmul „Castelul condamnaților" evocă vibrant, cu vigoare artistică, eroismul ostașilor români, contribuția armatei noastre la victoria asupra Germaniei fasciste. El a fost primit cu căldură a- tît de marele public, cît și de cronicile apărute în diferite ziare și reviste („Scînteia", „Contemporanul". „România liberă" etc.). Cu o excepție : cronica publicată în ultimul număr al revistei „România literară".Fără a contesta posibilitatea diversității de păreri subiective ale unor cronicari, m-a șocat modul surprinzător în care a fost tratat filmul în a- ceastă publicație a Uniunii Scriitorilor. în timp ce două pagini de evocări din același număr al revistei poartă titlul „Jertfa românească pentru libertatea lumii", filmul — care omagiază. în imagini e- moționante, tocmai a- ceastă jertfă. a celor 170 000 de militari români căzuți în luptă pentru înfrîngerea nazismului — este „comentat" în termeni cel puțin bizari și deconcertanți. Există teme de o măreție, aș spune, sacră, teme care se cer tratate — inclusiv de către critică — dacă nu cu pietate și bun simț, cel puțin cu decență. A identifica însă, așa cum se face in respectiva cronică, tema eroismului, jertfa ostașilor români cu... „tema lui Sisif". adică cu tema zădărniciei, este mai mult decît o impietate. De altminteri întreaga cronică ignorează cu desăvîrșire aspectele de fond, ideile, mesajul acestui film. Se merge pînă acolo îneît nu se amintește — nici măcar cu un singur cuvînt — că

este vorba despre armata română, despre spiritul de sacrificiu al ostașilor noștri (deși ei se află în centrul evocării). Paradoxală omisiune — cel puțin pentru oricine consideră că într-o cronică serioasă se obișnuiește, din cînd în cînd, să se a- nalizeze și problemele de conținut...Spre bucuria spectatorilor, în cazul filmului „Castelul condamnaților" tema — scumpă nouă — nu constituie un motiv de „rabat" la exigență, ci este tratată artistic printre tabile fiei
ia un nivel care înscrie filmul reușitele indiscu- ale cinematogra- noastre. Propunîn- du-și însă să-l pulverizeze dintr-o trăsătură iritată de condei, cronica respectivă omite, nu vede, nu înțelege și neagă valorile artistice reale, ale filmului. Nu se pomenește nici un cuvint despre autenticitatea tipologică a personajelor acestui film, despre remarcabila investigație psihologică, despre dramatismul evocării, despre ritmul și dinamismul ei. despre adevărul ei uman, atit de străin unei tratări convenționale. Eforturile, încununate de succes, ale regiei și ale întregii echipe de creație sînt minimalizate jignitor, pe un ton persiflant cu o enervare de neînțeles. Chiar și calitățile imaginii și ale interpretării (amintite concesiv) sint declarate drept „calități secundare" (1 ?). Trecînd sub tăcere existența unor momente de un relief plastic și emoțional remarcabil, „analiza" se reduce la... exprimarea unor „nedumeriri" vizînd aspecte de interes secundar — și care, dealtminteri. apar elucidate, cel puțin'

parțial, în film, chiar și pentru un spectator mai puțin atent (mobilul rezistenței absurde a naziștilor sau idila dintre ofițerul hitlerist și tînăra ostatică).Am regretat cu atît mai mult apariția unei astfel de cronici, cu cit ea este semnată de cunoscutul critic de film, D. I. Su- chianu, care, de atîtea ori, în cronicile sale de pînă acum, a manifestat aten
ție și seriozitate față de fenomenul cinematografic național. (Vreau să cred că numai din motive de spațiu, unele păreri pozitive, interesante, formulate de autor la conferința de presă, nu și-au găsit loc și în cronică). Desigur, se poate întîmpla ca o cronică să eșueze din mo-

tivele cele mai diverse — de la insuficienta „priză" afectivă cu subiectul, pînă la tratarea superficială, de , tip „causerie" de salon, sau la incomoditatea unei vizionări. Un eșec nu este însă întotdeauna definitiv. Pornind de la cerințele de obiectivitate ce se pun în fața oricărei redacții, și parafrazîndu-1 pe autorul cronicii amintite, sperăm că ea reprezintă doar „un forșpan" (dar unul invers, fals) al unei cronici serioase, profesionale, exigente și utile atît spectatorilor cît și autorilor acestui reușit film artistic, căruia — ne este plăcut să repetăm — publicul i-a și dat aprecierea meritată.
Gheorghe VITANIDIS

teatrală considerată ca act de cultură poate face abstracție de marele patrimoniu clasic, de valorile intrate în patrimoniul de aur al umanității. Chiar și procesul de formare a noilor generații de spec-

tatori implică reprezentarea nemuritoarelor capodopere.Teatrele ar trebui să înțeleagă acest lucru. Și să-și revizuiască repertoriul în consecință.
prof. Doina IONESCU

Texte semnificative, 
și altele mai puțin

Dar clasicii ?Mai este aproape o lună pînă la sfîrșitul acestei stagiuni teatrale. Și cam tot atît pînă la sfîrșitul anului școlar. „An școlar" în care elevi între 6 și 19 ani au studiat Ia orele de literatură — unii chiar la un curs de „Istorie a literaturii universale" — printre altele și cele mai valoroase creații dramatice ale patrimoniului universal : cele ale clasicilor. „Studiați în clasă", conform programei analitice au fost numai autori a căror strălucire secolele n-au făcut decît să o sporească.Eschil, Sofocle, Euripi- de, și Shakespeare, și Racine, Corneille, Moliere, și Goethe, Schiller... Am dat doar cîteva nume, creatorii unor opere monumentale ; s-ar mai putea da in că atîtea altele 1Sfătuiți — cu o insistentă din ce în ce mai nare — să sprijine efortul apropierii elevilor de teatru, profesorii și-au îmbogățit, desigur, expunerile și cu unele referințe de domeniul artei spectacolului.Și. mai mult — cum era

și firesc — ei și-au propus să indice elevilor lor spectacole cu piese ale a- utorilor comentați.Ce au putut recomanda elevilor lor în acest sens profesorii din București ?Aproape nimic.Nici un spectacol cu un tragic grec. Nici unul cu o piesă a clasicismului francez, spaniol, italian. Nici un... Doar un spectacol, cu „Othello". Și încă un altul cu „Nunta lui Figaro". Și dacă vreți, unul cu „Mandragora".Dar cu o floare, și chiar două, trei, nu se face primăvară.Ar fi bine să mă înșel, dar, în aceste condiții, nu poți cere școlii să apropie elevii de teatru ; de Marele Teatru, adică de ceva care nu există din punctul de vedere specific instituției de învățămint.Este o lacună repertorială pe care am semnalat-o dintr-o perspectivă didactică. Dar ea trebuie privită și sub raportul activității teatrale în general, al exigențelor estetice. educative care stau în fața teatrelor noastre.Nu cred că o stagiune

Marii creatori au comunicat între ei nu numai peste vreme, prin forța de înrâurire a ideilor și a mesajului operei lor, integrată in tradiția și tezaurul valorilor umanității. ci și în epocă, în plină contemporaneitate, a- deseori sub forma cea mai pilduitor directă a unei statornice prietenii, pe care împrejurările vieții și evenimentele citeo- dată vitrege ale timpului au făcut-o să se rostească emoționant în corespondența purtată, nu o dată de reală însemnătate isto- rico-culturală. Edificatoare in aceste multiple sensuri a fost și prietenia între cei doi mari maeștri ai penelului, Henri Matisse și Theodor Pallady, la temelia căreia s-au aflat puternice afinități spirituale, o profundă sinceritate și stimă reciprocă, atribute ce caracterizează o înaltă conștiință morală și artistică. Mărturie impresionantă a acestei prietenii o constituie ampla lor corespondență din care, în semn de omagiu la centenarul Iui Matisse, revista Secolul 20 publică — alături de o selecție din cugetările artistului asupra măiestriei picturale — scrisori de un deosebit interes atît documentar, biografic cît și pentru înțelegerea propriei lor creații și concepții artistice. Este cu atît mai impresionantă dovada acestei îndelungi și calde prietenii atunci cînd contem-

plăm în paginile revistei seria portretelor făcute pictorului român de către Matisse sau acela făcut de Pallady prietenului său, ori atunci cind, din propria lor corespondență, aflăm greutățile pe care schimbul lor epistolar le întîmpina din partea cenzurii în anii grei ai ocupației naziste. Evocînd cu vibrație în articolul său această „prietenie exemplară", Barbu Brezianu deslușea cu îndreptățire consonanța nu numai de generație, dar și spirituală a celor doi mari pictori : „o gîndire lucidă, sintetică și echilibrată, o delicatețe înnăscută, o înaltă probitate și o autoexigență artistică îi caracterizau deopotrivă".

„Secolul 20“ consacră, de asemenea, un spațiu important comemorării a 100 de ani de la nașterea lui Andre Gide, publicînd cîteva texte semnificative pentru creația celebrului prozator — „Teoria simbolului" și fragmente din „Jurnalul lui Tezeu", in expresiva traducere a lui Cornel Mihai Ionescu și, respectiv, Virgil Tănase. Dată fiind complexitatea operei, prezența unor laturi contradictorii în creația lui Gide, ne-am fi așteptat ca în revalorificarea ei critică să se analizeze cu discernămînt, dintr-o perspectivă științifică. aspectele complexe ale creației scriitorului, disoci- indu-se cu rigoare acelea care atestă contribuția indiscutabilă a scriitorului la dezvoltarea prozei moderne, de cele care umbresc. îngustează. într-o anumită măsură, viziunea sa asupra individualității umane. Din păcațe, însă, în unele articole ca „Prezența lui Gide" sau „Oedip, modelul înțelepciunii istorice", autorii lor abordează în mod unilateral, obiectivist această creație, revista rămînînd, din acest punct de vedere, datoare cititorilor săi.
A. ANGHELESCU

apărut în numărul din 5 mai al „Scînteii tineretului", și în cuprinsul căruia Mihai Ungheanu se ocupă de „tratamentul editorial al cărții românești și străine".Constatarea de la care pornește autorul articolului — aceea că în timp ce de curînd s-a tipărit o frumoasă ediție a operei lui Alfred Jarry, editurile rămin încă datoare în ce privește publicarea scrierilor reprezentative ' ale literaturii noastre naționale în ediții care să îmbine atractivitatea cu o cît mai complexă informație — îi prilejuiește formularea unei întrebări „care privește, ;n general, aspectul cărții românești" : „de ce înaintea unor ediții de lux ale autorilor români să dăm a- ceastă onoare unor autori străini, impoiriva cărora nu putem avea nimic, dar care se trezesc răsfățați peste așa cum nu

„Prejudecăți in haine

Relația dintre cititor și cartea de literatură — problemă abordată nu o dată în anii din urmă în paginile presei cotidiene și de cultură — constituie un subiect a cărui dezbatere iși dovedește în continuare actualitatea. Cu atît mai mult cu cît, în condițiile noii organizări a sistemului nostru editorial, sînt create largi posibilități de a se oferi publicului cititor o gamă cît mai variată de lucrări

beletristice, capabile să satisfacă cele mai diverse exigențe. Exprimarea u- nor puncte de vedere menite să conducă la realizarea cît mai judicioasă a unui asemenea deziderat se dovedește, in aceste împrejurări, nu numai binevenită, ci și necesară, lată de ce credem că se cuvine să consemnăm ca o contribuție pozitivă un.articol cum este cel intitulat „Prejudecăți in haine de lux",

uneori hotare ____ ______ li s-a întimplat acasă ?“ „Aș fi preferat o astfel de ediție — mărturisește în continuare autorul — cu urgia ei de explicații, note și adendda pentru schițele lui Caragiale", căci „toate elementele necesare unei ediții Caragiale, savuroase și erudite, care să satisfacă atît pe specialiști, cit și pe ne- specialiști, provocind delicii și unora există".Pledoaria Iui gheanu, ni se dreptățită, ca zia pe care o _______ză : „într-un moment ... care valorile literare românești oferă încă suficiente temeiuri de nuanțare și asimilare profundă, o disciplină editorială mai fermă în sprijinirea diversă și lucidă a lor este necesară". Să sperăm că răspunsurile concrete ale editurilor nu vor întîrzia prea mult să vadă lumina tiparului.

și altora,Mihai Un- pare în- și conclu- formulea- în

Gh. DAN
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FAPTUL
I

DIVERS
S-a întîmplat 
pe 
MediteranaMotonava „Transilvania1* părăsise de citeva ore insula Malta, indreptîndu-se spre Alexandria. Deodată, radiotelegrafistul de serviciu a recepționat un mesaj de pe cargoul grecesc „Naftilos" : „om accidentat la bord !“ Marinarii români au cerut imediat coordonatele geografice ale lui „Naftilos". Sub comanda lui Aurel Zancu, șa- I lupa „Lebăda" a pornit cu toată viteza spre punctul indicat. Adus la bordul „Transilva- I niei", accidentatul — motoristul , Ianis Theodorakis — a primit îngrijirile medicale de urgență | care l-au pus în afara oricărui pericol. La prima escală, în I portul Alexandria, s-a internat în spital pentru continuarea tra- I tamentului. Nu înainte însă de i a mulțumi celor ce au manifestat atîta spirit colegial și prie- | tenesc.
...de oaie

Poate fi cumpărată pielea 
ursului din pădure ? Da. Și a- I 
ceasta, chiar dacă e pusă in i 
vinzare cu zeci de mii de lei ! I 
Luchi Panait, proprietar de oi | 
din comuna Potigrafu (Praho
va), s-a trezit intr-o zi cu un I 
oaspete cum nu mai avusese al- I 
tul la stină. Nicolae Ciuraru din 1 
Brăila, calea Griviței 344, i-a i 
mărturisit că ar avea și el vreo I 
340 de oi, dar intrucit i s-a urit I 
să se mai țină după ele, s-a ho- . 
tă"it să le vindă. „Cu cit ?“ — I r -itrebat Panait. Unul a mai I dat; altul a mai lăsat. Pină au 
a.iuns la 11Ș 000 lei. Panait i-a I 
oferit ca avans... 90 00Q lei, ur- I 
mind ca restul să i-l achite cind I i-o aduce oile. Musafirul a luat ■ 
banii și, cum in realitate nu I 
avea nici o oaie, a dispărut cu | 
ei cu tot. Abia după îndelungi 
căutări a fost, in sfirșit, găsit și I adus in fața instanței de jude- I 
cată. Multă vreme de aici inain- • 
te nu va mai avea ce mai vinde. ■ 
„Lecția" (cam scumpă pentru I 
ciobanul din Potigrafu !) poate | 
fi insă utilă tuturor celor ce nu 
știu cum și cind să-și deschidă I 
punga și, citeodată, o fac prea I 
de... oaie !

Și gospodi
na, si 1’ » *
cuviincioasă IAlaltăieri, vineri, un cetățean I oarecare s-a urcat într-un trolei- I buz de pe linia 81, la Gara de 1 Nord, și a asistat la un specța- I col care l-a șocat : încasatoarea I rupea biletele perforate din a- I bonamente și... le arunca pe . jos. in vehicul. între ei s-a an- I gajat următorul dialog, dus cu I voce scăzută (din păcște, numai a cetățeanului era așa) : I „Văd că aruncați biletele pe I jos. Dacă dumneavoastră, ite- I bistă, faceți așa, cum mai pu- . ti ti pretinde pasagerilor să I pă 'teze curățenia 7“ „Se mă- | tură la capul liniei..." „Și pină la capul liniei troleibuzul tre- I buie 6ă fie murdar 7“ Răspun- I sul a fost prompt și vehement : 1 
„Marș in față !“ Drept care, ■ cetățeanul în cauză roagă con- I ducerea I.T.B. să facă puțină I curățenie. Numărul taxatoarei , este 18 007. Și n-ar strica — su- I gerează cetățeanul — și inspec- | tarea din acest punct de vedere și a altor vehicule ale I transportului în comun.
S-a cumințit... |
vacaIon Bratu din comuna Jariș- 
tea (Vrancea), avea o vacă tare 
nărăvașă, lina-două, o tulea in 
pădure. Supărat la culme, Bratu 
punea mina pe pușcă (pentru că 
era și vinător) și pornea in cău
tarea ei, strigind in gura mare 
că „de data asta" o împușcă. 
Pină la urmă, de fiecare dată 
insă, i se făcea milă de ea și o 
aducea acasă tot vie și nevătă
mată. Dar, cum făcea, cum nu 
făcea, se întorcea — o dată cu o 
căprioară, altă dată cu un mis
treț și așa mai departe. De fapt, 
vaca era doar un pretext. Pen
tru a nu fi luat „la ochi" de 
vreun paznic de vinătoare. bra
conierul o alunga singur in pă
dure, ca să pornească la vinat. 
Pină la urmă, a fost „vinat" și 
el, exclus din asociație și sanc
ționat cu o amendă usturătoare.

Caria 
dentistuluiEra medic stomatolog la policlinica din cartierul Drumul Taberei. Cu orice pacient, metoda Iui de „tratament" era întotdeauna sigură. începea lucrarea și apoi, fără prea multe menajamente, își fixa... „răsplata" ! Cu polizorul în măsele, omul tăcea și se conforma. Ultima pacientă. Viorica Simulescu, elevă la Grupul școlar P.T.T.R. din București, n-a mai tăcut însă. După ce medicul Silviu Cohn i-a pretins 600 lei pentru tratamentele făcute de el și de tehnicianul dentar, ea a anunțat organele de miliție. S-a realizat flagrantul delict și medicul respectiv și-a primit o altă răsplată. Caria necinstei nu putea rămîne netratată.

Cronica zilei
Ministrul educației naționale, tineretului și sporturilor din Volta Supei ioară, Mdise Lankoandâ, care se află în țara noastră la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a făcut sîm- bătă o vizită la Ministerul învăță- mîntului, unde a avut o întrevedere cu ministrul Mircea Malița.

Sîmbăță la amiază a plecat spre Iugoslavia o delegație a Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., condusă de acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al comisiei, pentru a participa,'între 11—15 mai, la o reuniune a comisiilor naționale pentru U.N.E.S.C.O. din țările balcanice, ale cărei lucrări se vor desfășura la Dubrovnik. (Agerpres)

Mereu noi nave pornesc spre cele patru zâri ale lumii de la Șantierul 
Naval din Galați\ Foto : Agerpres

PRĂȘITUL
(Urmare din pag. I)

SPORT
Astăzi începe în Iugoslavia

La Combinatul de industrie alimentară-Cluj

Diversificarea sortimentelor

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii" _1

acest an, pentru prima dată lucrează pe ogoare un mare număr de tractoare U-400 cu ajutorul cărora poate fi executată o gamă variată de lucrări. De asemenea, întreprinderile agricole de stat dispun de numeroase u- tilaje care asigură executarea mecanizată, într-un procent ridicat, a lucrărilor de întreținere la porumb și floarea-soarelui. De altfel, în numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole din sudul țării, unde stadiul de vegetație a culturilor este mai avansat, mijloacele mecanizate și forța de muncă au fost mobilizate la prășitul culturilor. La cooperativa agricolă din Costești. județul Buzău, cu ajutorul tractoriștilor de la I.M.A. Posta Cilnău au fost prășite suprafețe însemnate de teren cultivate cu sfeclă de zahăr. în cooperativele agricole. din județul Dolj, au fost făcute lucrări de întreținere pe aproape toate cele 12 309 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr.Peste tot, pe măsură ce starea de vegetație a culturilor o reclamă, trebuie să se treacă cu toate forțele la executarea lucrărilor, cerință impusă de faptul că o dată cu plantele agricole se dezvoltă și buruienile, iar pă- mîntul pierde din rezerva de umiditate, ceea ce pentru zonele sudice, evident, constituie un neajuns. Și, ceea ce este mai important, prășitul și celelalte lucrări trebuie executate foarte repede, chiar din aceste zile, înainte ca lanurile să se îmburuie- neze. Mai tîrziu, pentru efectuarea aceleiași lucrări, vor trebui depuse eforturi mult mai mari. Unul din elementele care condiționează buna desfășurare a acestei acțiuni o constituie folosirea deplină a mijloacelor mecanizate de care dispun unitățile agricole. Dacă în întreprinderile agricole de stat mecanizarea complexă a lucrărilor e un bun cîștigat, în cooperativele agricole este loc pentru mai bine. Unii conducători de Cooperative agricole caută să facă economii pe seama lucrărilor mecanizate, care trebuie executate pentru întreținerea culturilor. Or. a nu prăși mecanizat nu-i o economie, ci o chibzuială proastă. De asemenea, în unele locuri există părerea că în lucrările de întreținere a culturilor nu trebuie investită prea multă muncă, fapt care a determinat ca. în trecut, să rămînă culturi neprășite. Este nevoie ca la fiecare cultură în parte să fie executat numărul corespunzător de pra- șile, în momentul cînd cerințele dezvoltării plantelor și situația terenului le reclamă. De aceea, specialiștii să exercite un control permanent asupra stadiului de dezvoltare a culturilor și să indice unde trebuie să se lucreze cu prioritate, cum să fie folosite‘mijloacele mecanizate și forța de muncă.Pe cîmpii se prefigurează viitoarea recoltă — în rînduri drepte floarea-soarelui, sfecla de zahăr și, în unele locuri, porumbul își etalează frunzele spre soare. Dar pentru ca ceea ce actualmente doar se prefigurează să devină certitudine, concretizată în recoltă, examenul lucrărilor de întreținere a culturilor trebuie trecut cu notă maximă. Intrucit sint lucrări la care participă dispersat mii de oameni pe sute de hectare, intervin răspunderea directă a fiecărui mecanizator și cooperator. A- ceasta presupune ridicarea pe o treaptă superioară a muncii politice de masă în rîndul oamenilor muncii din agricultură pentru a le întări convingerea că de munca fiecăruia depinde nivelul recoltei.

Angajări de specialiști 
la întreprinderea 

de nasturi și mase 
plastice București 

întreprinderea de nasturi și 
mase plastice din București, cu 
sediul în str. .Sergent Postola- 
che Alexandru nr. 1, sectorul 
6, cartierul Drumul Taberei, 
angajează de urgență ingineri 
proiectanți și proiectanți de 
SDV-uri, matrițeri, electrici
eni, zidari, fochiști autorizați, 
precum și un bibliotecar teh
nic, cunoscător al limbilor 
germană sau- engleză. (Acce
sul la întreprindere cu trolei
buzele 84, 93 și cu tramvaiele 
3, 8).

Campionatul mondial 
de baschetBELGRAD (prin telefon). Astăzi în trei localități din R.S.F. Iugoslavia — Sarajevo, Split și Karlovaț — vor începe întrecerile preliminare din cadrul celui de-al șaselea campionat mondial de baschet. La Saraievo se vor întîl- ni echipele din grupa A (S.U.A., R.S. Cehoslovacă, Cuba și Australia). La Split vor avea loc meciurile din grupa B (Brazilia, Italia, Canada și Coreea de Sud), iar la Karlovaț al echipelor din grupa C (U.R.Ș.S., U- ruguay, Panama și R.A.U.). Din fiecare grupă în finală se vor califica ctte două echipe. în finală, care se va desfășura între 16—

24 mai la Liubliana, va participa și formația R.S.F. Iugoslaviei calificată din oficiu ca echipă a țării gazdă, în același timp la Sko- plie vor avea loc în- tîlnirile pentru locurile 8—13.Majoritatea echipelor, sosite în orașele gazde ale întrecerilor cu cîteva zile înainte, au efectuat mai multe antrenamente, multe s-au desfășurat fără public, fără observatori. Fiecare echipă ține să-și păstreze „secretul" tacticii și al formulei de joc. De aceea ziariștilor sportivi și iubitorilor de pronosticuri le vine greu să indice cît de cît pe cele șase echipe care vor ajunge în fi

nală. Deocamdată s-a făcut doar un prim bilanț : lotul echipei S.U.A. cuprinde cel mai mare număr de jucători cu o înălțime de peste doi metri, respectiv opt jucători. Dacă ar fi să judecăm după rezultatele obținute anterior se pare că șansele de a spera la unul din primele locuri vor înclina în favoarea următoarelor echipe : S.U.A. și Cuba sau Cehoslovacia (Grupa I), Brazilia și Italia (Grupa a Il-a), U.R.S.S. și Panama (Grupa a IlI-a) precum și Iugoslavia. Dar ca la orice campionat mondial pot apărea surprize. Ca și la fotbal.
Nicolae PLOPEANU

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
U E. F. A.Al 10-lea Congres al Uniunii europene de fotbal (U.E.F.A.) și-a desfășurat lucrările la Dubrovnik cu participarea a 33 de delegați și în prezența președintelui F.I.F.A., Stanley Rous. Congresul l-a reales pe Gustav Wiederkehr (Elveția) ca președinte al U.E.F.A., funcție pe care o îndeplinește din anul 1962. Antoine Chiari- soli (Franța) a fost reales vicepreședinte, iar în Comitetul executiv au fost confirmați Sandor Bares (Ungaria), Josef Coler (Olanda), Herbert Powell (Țara Galilor), Nikolai Tia- șentiev (U.R.S.S.). Congresul a respins proiectul F.I.F.A. privind crea

rea unei „Cupe inter-continentale" a echipelor de club, pnonunțindu-se in schimb pentru lărgirea competițiilor europene.Cu prilejul alocuțiunii pe care a pronunțat-o în fața delegaților, președintele F.I.F.A., Stanley Rous, a reamintit unele probleme importante ce vor fi luate în discuție la apropiatul Congres al F.I.F.A. ce se va ține cu ocazia campionatului mondial din Mexic. între altele se va dezbate propunerea de a se mări de la 16 la 24 numărul echipelor participante la turneul final al „Cupei Jules Rimet".

FOTBAL
FOTBALIȘTII ENGLEZI, sosiți în Mexic, petrec o scurtă perioadă de relaxare ; vizitează vechi monumente aztece, fac ușoare antrenamente de condiție fizică, participă la conferințe de presă. în fața ziariștilor mexicani, Bobby Moore, căpitanul echipei, a spus că după părerea sa meciurile campionatului mondial vor fi dure, dar nu în sensul strict fizic, accentul se va pune pe tehnică, abilitate și desigur un rol important îl va juca pregătirea psihică. Antrenorul Alf Ramsey și-a exprimat părerea că titlul suprem nu va putea fi cîștigaj. printr-un joc violent. „Cupa Jules Rimet" este un mare festival al fotbalului. Noi vom fi priviți de milioane de oameni din întreaga lume. Jucătorii și cei care răspund de pregătirea echipelor sint conștienți că vor trebui să facă totul pentru ca meciurile campionatului să se dispute în- tr-o atmosferă de sportivitate.
CONTINUÎNDU-ȘI PREGĂTIRILE în vederea turneului final al campio

natului mondial de fotbal, echipa Mexicului a susținut un nou meci de verificare la Ciudad de Mexico în compania formației vest-germane Borussia Dortmund. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul' de 1—0 (1—0) prin golul înscris de Borja.
ÎN DRUM SPRE CIUDAD DE ME

XICO, selecționata de fotbal a Uru- guayului a jucat la Macara cu selecționata locală pe care a învins-o cu scorul de 3—0 (2—0).
LA CIUDAD DE MEXICO A SO

SIT prima parte a lotului de fotbal al selecționatei Salvadorului, participantă în prima grupă a turneului final al campionatului mondial. Antrenorul Carrasco și o serie de selecțio- nabili vor sosi ulterior în capitala mexicană. în prezent fiind reținuți în țară pentru campionatul național. în timpul turneului final fotbaliștii din Salvador vor fi cazați la hotelul „Maria Barbara" din Ciudad de Mexico.
laiiQgiiiii

(Urmare din pag. I)— Cine te-a tăiat în halul ăsta 7— Bandiții lui Țîntoc. Plecam de la bufet către casă, cînd mi-au ieșit in cale vreo 10—12 inși, tăbă- rînd pe mine.— Dar ce-au avut cu dumneata 7— De unde să știu 7 Nimic, ce să aibă ! Eu sînt nevinovat.Abia se face toaleta sumară a plăgilor și se trimite rănitul către spitalul de chirurgie maxilofacială, că la intrare trage o altă salvare. Vine tot de la Ște- fănești ; aduce familia Țin- toc. Primul își face apariția tatăl. Are buza despicată, fața năclăită de sînge, e colțos și pornit :— Unde e banditul 7— Care bandit 7 Aici • spital !— Banditul de Năstase, care ne-a ținut calea pe stradă, cu încă 10—12 inși, cînd ieșeam de la bufet și au tăbărît pe noi !— Dar ce aveați de împărțit 7— Eu știu ?! Noi sîntem nevinovați !Nimeni, niciodată, nu e vinovat !Cu multe insistențe, Țin- toc Gheorghe e convins să se spele. Zăbovește un sfert de oră la chiuvetă, împroașcă apa pe jos, se poartă necuviincios cu infirmierele. Acceptă țîfnos un scaun, ridică tonul la cei care-1 oblojesc : „Hai faceți-vă mai repede meseria !" Se grăbește. încă speră că adversarul este pe undeva pe aproape, i se pare că turnirul s-a terminat indecis și simte cum îl mănîncă palmele.întregind tragicomedia, pe ușă apar juniorii Țin- toc, Nelu și Mitică, de 30 și, respectiv, 26 de ani. Se sprijină reciproc, ușor împleticiți, gem pe rînd. și, așa, înlănțuiți pe după gît cum sint. aduc cu ei ceva din atmosfera chefului spart. Numai fețele le

sînt crispate de durere. Cum și ce s-a întîmplat 7 Nu cunosc, s-au trezit atacați, sînt nevinovați. Dar nu e timp de anchetă, unul dintre ei e serios rănit.Toate aceste cazuri vin înconjurate de larmă, sint o ciudată îmbinare intre agresivitatea scandalului abia sfirșit și jeluirea din fața judecății încă neîncepute. repetiție generală de amenințări și văicăreli. Iar oamenii în alb îi primesc, îi tratează, îi liniștesc, consumă timp, inteligență, răbdare, spirt, feși, ser antițe-

Clipește simplu, aproape sfirșit. Totul i se pare firesc, își mușcă buza, încordat și palid. Stan Constantin, acesta e numele omului de 36 de ani — lăcătuș mecanic la Atelierele dereparat vagoane — de la care învăț că apendicitapoate fk un motiv de eroism. Acesta e omul in numele căruia ar merita sădai cu toroipanul in toată șleahta de bețivani și scandalagii, care-și tîrîic pe Ia intrările spitalelor dîrele de sînge. Numai că nu se poate 1 Toate sînt, în egală

și calitatea superioară
a produselor, obiective majore

Combinatul de industrie alimentară din Cluj conduce și coordonează activitatea a 9 unități de producție, care vor realiza in acest an o producție cu 157 milioane lei mai mare decît cea realizată în 1969. Cea mai reprezentativă este Întreprinderea de morărit și panificație, primul și cel mai solid pilon pe platforma Cluj—Baciu, rezervată dezvoltării industriei alimentare. Moara dotată cu cele mai moderne utilaje, are o capacitate de 260 tone măciniș în 24 de ore, cu 40 tone mai mult decît prevederile proiectului, ca urmare a aplicării unei raționalizări tehnice de către un colectiv de specialiști. Fabrica de pîine, profilată pe pîini de 4 kg, continuînd tradiția vechilor brutari, este dotată cu linii continue de coacere, avînd o capacitate de 60 tone pîine în 24 de ore. Alături funcționează o linie automată de fabricat grisine, un produs cu valoare alimentară superioară, bogat în vitaminele A, D, C, cu grăsimi vegetale ușor asimilabile. Un vup- tor-tunel de 1,2 tone este rezervat fabricării pișcoturilor-desert, hiaturilor pentru torturi și biscuiților, specialități mult solicitate. în atelierul de proiectare se află pe planșetă o viitoare secție pentru producerea fulgilor de ovăz, produs cu o mare valoare nutritivă, mai ales în alimentația copiilor.Unitatea de industrie a laptelui, distinsă cu steagul și diploma de fruntașă pe țară în subramura respectivă, face parte tot din combinat. Aici se realizează, pe lîngă o largă gamă de produse lactate proaspete, brinzeturi fermentate și vestitul caș „Năsal", cu un bogat conținut de proteine ușor asimilabile. ca rezultat al unui proces de fermentație realizat in grotele localității ce-i poartă numele. în momentul de față se execută lucrări de construcție în vederea măririi capacității de fermentare și a producției acestui sortiment cu 200 de tone. Anul acesta începe și construcția unei secții de brinzeturi și produse lactate la Huedin, cu o capacitate de 500 tone anual, ur- mind ca în viitor să se mai construiască una în județ pentru încă 500 tone de brinzeturi, precum și pentru producerea laptelui praf. Toate fabricile și secțiile de produse lactate existente sînt dotate cu tehnica cea mai modernă.Ne-am oprit, pentru cîteva clipe, și la fabrica de produse zaharoase, o unitate care se dezvoltă de la an la an prin forțe proprii. Numai anul trecut, aici s-au obținut cu aceleași utilaje și același efectiv o producție cu 25 la sută mai mare decît în anul precedent. Este în curs de întocmire un studiu care își propune ca în anul viitor, prin reașezarea fluxului tehnologic, să se obțină un spor și mai mare de producție. Aici se fabrică în prezent mai bine de 60 de sortimente de cara- melaj, în special medicinale, de tipul „Negro", „Eucalipt-mentol", bomboane de brad etc. Apoi, drageuri cu cacao sau vitaminizate, jeleuri și numeroase produse de laborator. A- cum se află în experimentare un nou sortiment de vișine, prune și altele trase în ciocolată și se fac pregătiri pentru fabricarea fructelor confiate, a pudingurilor și cremelor de calitate superioară.Ing. Emil Obre.jeanu, director tehnic al combinatului, ne vorbește despre Fabrica de conserve din De.i. Date fiind solicitările atit pe piața internă, cît și pe cea externă, se prevede ca în următorii ani să

se realizeze aici un spor de producție de 5 000 tone pe an. în prezent se produc, la un nivel calitativ superior, conserve de fasole și fructe, cît și apreciatele băuturi răcoritoare „Fruco" și „Frucade*. în curînd, vor intra în producție curentă răcoritoare co- feinizate. stimulente slab alcoolizate.La fabrica de bere, directorul Octavian Rusu ne-a solicitat să transmitem consumatorilor asigurări că, prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice, producția de bere crește o dată cu calitatea ei. Ca urmare a unor lucrări de lărgire și reutilare a fabricii, ce încep chiar în acest an, se va obține un spor de producție de 120 000 hl. Berea va fi livrată în condiții de Igienă absolută, preconizîndu-se și instalarea unui pasteurizator. în același timp, la Fabrica de spirt din Gherla se montează instalații pentru recuperarea bioxidului de carbon și a carbonatului de calciu din procesul de fabricație. Se vor recupera astfel 4 800 kg bioxid de carbon lichefiat în 24 de ore, ce va fi utilizat Ia prepararea băuturilor răcoritoare. Cu ajutorul unor instalații continue de distilare și rafinare se va mări capacitatea de producție a spirtului cu încă 100 de vagoane pe an. Tot aici se prevede construirea unei secții de lichioruri — în sortimente variate — cu o capacitate de 10 000 hl. în cadrul întreprinderii Vinalcool se construiește un centru de depozitare, condiționare și îmbuteliere a vinurilor cu o capacitate de 360 vagoane. Se organizează, de asemenea, o secție de distilare a rachiurilor naturale cu arome fine. Se vor obține rachiu de pere ,,Wiliams", rachiu de mere „Bitter" și cidru.Succesele industriei alimentare clujene, perspectivele de dezvoltare sint urmarea firească a fructificării avantajelor noului sistem de organizare și conducere. întreaga activitate productivă a celor 9 fabrici este îndrumată și coordonată de Ia un centru — combinatul — dispunînd de un i sistem informațional rapid și eficient, pus la punct de un colectiv de specialiști împreună cu cadre didactice de la Facultatea de studii economice, și care permite utilizarea mai bună a capacităților de producție, realizarea acelor sortimente care au cu adevărat căutare în consumul intern și extern. „Preocupîndu-ne continuu și perseverent de sporirea cantităților de produse alimentare — din lapte, carne și derivatele acestora, din legume și fructe — de prelucrarea superioară a materiei prime și realizarea unei game variate de sortimente noi — ne spune ing. Ion Tomoiag, director general al combinatului — îndeplinim o sarcină importantă pusă de Congresul al X-lea al partidului. Ne străduim ca noile capacități de producție să fie rațional dimensionate, aproape de sursa de materii prime, iar îmbunătățirea calității 1 produselor ne preocupă în cel mai înalt grad. Iată de ce am reorganizat pe baze noi activitatea de control tehnic al producției, de ce i-am reinstruit pe toți factorii de răspundere cu privire la noile tehnologii și standarde de calitate. Numai satisfăcînd tot mai mult gustul șî necesitățile consumatorilor, vom avea satisfacția datoriei împlinite".
Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

timp pentru sentimente. A- tîta doar, că în jurul lui Stan Constantin este mai liniște. El singur zvîcnește agitat pe masă, în convulsiile furtunii anestezice. Măștile mormăie comenzi scurte.Mă întorc la camera de gardă unde găsesc o altă figură : Ghiță M„ salariat al Fabricii de pile-Bu- curești. S-a îmbătat, s-a certat pentru o moștenire (toate marile probleme trebuie rezolvate cu băutura-n cap) și, enervindu-se, a izbit cu mina dreaptă în-

FILANTROPIA
tanic, pe scurt își fae meseria (o grea meserie 1).Prin zarva din jur, nu știu cind, pe una din mese a alunecat o rază de liniște. E tot un bărbat care suferă, palid, chircit, dar e curat și cuminte. Prin ușă îl privește neliniștită o femeie firavă. Iar el se căznește să-i zîmbească. Medicul Mihai Vasiliu îl consultă și-mi spune :— O apendicită acută, probabil cangrenată, dusă pînă la ultimul ceas. Nimic nu poate fi mai simplu sau mai complicat de- cit o apendicită. Trebuie operat deîndată.Se întoarce spre bolnav.— Bine, omule, cum ai putut sta pină acum ?! Cind au început durerile 7— în cursul dimineții.— Și ce-ai făcut toată ziua 7— Am fost la lucru...— Cum 7 Ai putut dumneata munci in starea în care ești 7— Păi, da... Aveam ceva de lucru la o locomotivă care trebuia să plece...

măsură, urgențe medico- chirurgicale....însoțesc cazurile în a- vanposturile înecate în liniște ale luptei pentru viață — în sălile de operație. Apariția lui Țîntoc Ion constituie un mic eveniment în sălile de faianță albăstruie :— Asta e de-a! decretului, spune o mască din tifon — un chirurg.— Exact, primul caz. răspunde a doua mască de tifon.— La camera de gardă au fost mai mulți... O pensă dinți de șoarece, te rog !... mormăie prima mască.— Lasă că-i mal potolește legea asta !Alături, în sala 4. Stan Constantin cu apendicita Iui, dă replica pozitivă in- tîrziaților cavaleri ai paharului. în jurul mesei — alte măști, tăcute. Nu pot deduce din nimic dacă vreunul din pacienți e privit mai cu drag sau nu. bănuiesc că asemenea diferențe nu există. Pe aici nici nu e

tr-un geam. Secțiune completă a țesuturilor antebrațului drept : piele, mușchi, artere, vene, nervi, tendoane. Se văd oasele, albe. Hemoragia este deja oprită printr-o legătură corect a- plicată. întreb cine s-a priceput să acorde primul a- jutor.— Noi, răspund rudeie. Am învățat acum un an, cind a făcut Ia fel.Pe brațul lui Ghiță M. se mai observă o cicatrice. Numai că, acum, mania argumentelor sonore, bazate pe fragilitatea sticlei, il va costa prea scump. Probabil că iși va pierde capacitatea funcțională a miinii ! A miinii drepte. Ceea ce a desăvîrșit natura, a distrus Ghiță Marin într-o clipă de mînie și reface acum, cu iglița. medicul Nicolae Onaca. Operația de la spitalul de chirurgie plastică durează mai bine de două ore.Nu caracterul manifestărilor tenebroase stirnește revoltă, ci totala lor discordanță cu milioanele

de vecini care la ora de predilecție a scandalagiilor se odihnesc, muncesc în schimb, ori vin la spital pentru o apendicită întîr- ziată. Nu numai primejdia purtătorilor de șiș face binevenită apariția Decretului privind regulile de conviețuire socială, ci și incompatibilitatea ideii de pericol față de normele civilizației, față de drepturile cetățeanului pașnic, cu morala lui sănătoasă, echilibrată. Fă- cînd o notă total discordantă in peisajul nostru social, prezența huliganilor „care scot cuțitul mai repede decît batista" se aseamănă cu o pată de funingine pe o cămașă i- maculală. Curățirea ei se face prin educație, prin atitudinea celor din jur dar trebuie acționat și prin „detergentul" legii.De-a lungul orelor grele consumate în acest raid- anchetă, am ascultat opinii categorice despre utilitatea Decretului pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică. Satisfacția cu care a fost primit de cetățeni se explică prin înțelegerea generală că această reglementare. în același timp eficientă și democratică, este menită să ajute la extirparea unor comportări retrograde. nedemne (între altele, de tipul tragicomediilor consemnate mai sus), să întărească spiritul de civilizație.Nu putem pune punct a- cestor rînduri — ale căror concluzii constituie, totodată. un avertisment pentru elementele contraveniente — fără a ne opri și asupra unui alt aspect deloc de neglijat : „chirurgia" de bodegă, distracția greșit înțeleasă și degenerată în brutalități, este. în plus, și costisitoare. Problema este pentru cine.La Spitalul de traumatologie. o plagă profundă a miinii (ca acee'a a lui Ghiță

Marin), necesită în medie 3 internări a cite 10 zile, adică 30 de zile de spitalizare. Iar costul îngrijirii Intr-o zi este de circa 190 de lei ! Acestor cheltuieli de 5—6 000 de lei li se a- daugă prejudiciul cauzat prin incapacitatea temporară pentru muncă de minimum trei luni, suportat tot din bugetul obștei. Contul unor asemenea acte iresponsabile e încărcat și cu alte cheltuieli, directe sau indirecte : în justiție, în fața experților, supraaglomerarea spitalelor, tulburarea procesului de producție prin absențe etc.Cine le suportă 7 Asistența medicală. conform reglementării legale în vigoare. este gratuită în toate cazurile, inclusiv pentru... bătăuși și asimilații lor. Este firesc să fie așa 7 Este firesc ca latura imorală a agresivității să fie favorizată și de o stranie inechitate 7 Nu ar fi normal, absolut normal, absolut necesar. ca în asemenea cazuri huliganii și bețivii respectivi să fie puși să achite integral toate cheltuielile suportate de stat, de societate pentru „reparațiile personale" impuse de actele lor ? Să le mai dăm, după toate, și asistență medicală gratuită 7Cel puțin sînt conștienți ei — „eroii" — de pagubele morale și materiale pe care le provoacă societății 7...La ora 4,50 se poate vorbi cu Bordeianu :— Ce-ai făcut, omule 7— Habar n-am ! Unde mă aflu 7 Cum am ajuns aici 7— Asta vrem să știm și noi : cum ai ajuns aici 7Stă țeapăn, cu o caraghioasă demnitate. Trist și simbolic pentru cei de-o teapă cu el.Sintem însă noi ceilalți destul de activi pentru a împiedica apariția unor astfel do tragicomedii care ultragiază civilizația și, in ultimă instanță — pe fiecare dintre noi 7
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viața internațională 

Demonstrație de amploare a oamenilor muncii din Tokio pentru retrocedarea Okinawei câtre Japonia

agențiile de presă transmit:

Ministrul de externe al Franței
despre unele probleme internaționale

PARIS 9 (Agerpres). — într-un Interviu televizat, ministrul francez al afacerilor externe, Maurice Schumann, a abordat o serie de probleme ale situației internaționale.Referindu-se la evenimentele din Indochina, ministrul francez a reafirmat poziția guvernului său, pro- nunțîndu-se pentru o soluție politică a conflictului, o rezolvare militară a acestuia fiind, potrivit părerii sale, exclusă. El a precizat totodată că negocieri în acest scop nu ar putea fi angajate decît după ce Statele Unite vor anunța că trupele străine care operează în Vietnam vor fi retrase „într-un termen convenabil și determinat". In legătură cu evenimentele din Cambodgia, M. Schumann a subliniat că Franța a sistat orice livrare de arme în această țară.Abordînd apoi situația din Orien
Amplă remaniere 

a guvernului irlandezDUBLIN 9 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Irlanda, Jack Lynch, a procedat vineri la o amplă remaniere a guvernului său, în urma demisiei ministrului finanțelor, Charles Haughey, și a ministrului agriculturii, Neil Blaney. Cei doi miniștri au părăsit guvernul la cererea premierului, care i-a învinuit de a fi participat la o operațiune de trafic de armament în vederea unei intervenții armate în Irlanda de nord.Au fost numiți doi titulari ai porto
REPUBLICA DOMINICANĂ

Noi incidente 
in avanscena electoralăSANTO DOMINGO 9 (Agerpres). — Situația din Republica Dominicană se menține încordată, noi incidente, soldate cu victime omenești, înregis- trindu-se la o săptămînă înaintea alegerilor prezidențiale. Viheri, la Santo Domingo a fost ucis un copil de șapte ani, iar un altul a fost grav rănit, după ce un grup de susținători ai Partidului reformist de guvernămînt a deschs focul asupra participanților la

DISPUTĂ APRINSĂ ÎN ZONA GHEȚURILOR VEȘNICE
„De data aceasta gheața este mai subțire" — scrie revista engleză „Economist", anunțînd lansarea petrolierului gigant „Manhattan" în cea de a doua cursă spre zonele arctice. Este același vas, transformat în spărgător de gheață, care toamna trecută a reușit să deschidă calea de navigație „nord-vest", între coasta estică a Statelor Unite și Alaska, ocolind punctul cel mai nordic al continentului american. Pe această rută, extrem de dificilă, care trece pe lingă litoralul Canadei și printre insulele aparți- nînd acestei țări, închisă pe alocuri de banchize de gheață ce depășesc 30 de metri grosime, intenționează trusturile petroliere să transporte petrolul găsit în mari cantități în Alaska.Remarca revistei engleze privind fragilitatea gheții arctice nu se referă atît la faptul că, desfășurîndu-se de data aceasta in sezonul de primăvară, deplasarea petrolierului „Manhattan" ar fi sub aspect tehnic mai puțin dificilă. Este vorba de terenul politic. „In intervalul care s-a scurs de la prima călătorie — scrie „Economist" — relațiile dintre Canada și Statele Unite au devenit mal fragile".După cum se știe, autoritățile canadiene nu au fost consultate 

tul Mijlociu, Maurice Schumann a reafirmat opțiunea Franței de a nu participa la cursa înarmărilor în Orientul Mijlociu. în acest sens, ministrul francez a adăugat că nu a sosit momentul de a fi revizuită politica franceză față de Orientul Mijlociu, in particular — în problema embargoului asupra livrărilor de arme către Israel.Referindu-se la securitatea europeană, Maurice Schumann a declarat că Franța insistă ca proiectata conferință în această problemă „care ar putea fi un lucru excelent, să fie reuniunea unor țări ce își vor putea afirma personalitatea lor națională și nu o reuniune de blocuri". In ceea ce privește problema germană, ministrul francez a subliniat necesitatea garantării și consacrării frontierei Oder-Neisse.

foliilor rămase vacante, atît ca urmare a demisiei celor doi miniștri, cît și a părăsirii cabinetului de către alți doi membri în semn de protest față de învinuirile adresate colegilor lor. De asemenea, s-a procedat și la unele schimbări de portofolii între vechii membri ai cabinetului.Anterior, premierul Jack Lynch a obținut, aprobarea Parlamentului pentru politica guvernului său față de Irlanda de nord.

o manifestație împotriva președintelui Joaquin Balaguer. S-a anunțat, de a- semenea, că un polițist a fost împușcat în împrejurări rămase deocamdată necunoscute. Incidentul s-a produs la puțin timp după ce trei persoane fuseseră rănite, cînd agenți ai poliției au deschis focul asupra participanților la funeraliile unui student ucis miercuri.

de monopolurile americane în legătură cu intenția acestora de a deschide pasajul de nord-vest pentru traficul petrolier, deși o eventuală eșuare a vaselor ar putea avea urmări nefaste prin poluarea apelor din dreptul coastelor canadiene. De aceea, cu scopul de a contracara eventuale daune, parlamentul cânadian a elaborat recent o lege care re-
N OT E

glementează condițiile de navigație în regiunile nordice, extln- zînd apele teritoriale ale țării la 12 mile, iar jurisdicția în problema poluării — la 100 de mile. In conformitate cu această lege, Canada a cerut petrolierului „Manhattan" luarea unor măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi sigilarea tancurilor de combustibil, un număr sporit de instalații radar, plasarea unui inspector canadian la bord și depunerea unei cauțiuni de 6,5 milioane dolari pentru eventualitatea unui accident care s-ar solda

Adunări festive 
consacrate 

Zilei Victoriei 
asupra fascismuluiBUDAPESTA 9 — Corespondentul Agerpres, Alexandru Pintea, transmite : La adunarea festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a victoriei asupra fascismului, care a avut loc la Budapesta, au luat parte conducători de partid și de stat ai R.P. Ungare, reprezentanți ai forțelor armate, ai oamenilor muncii din capitală, veterani ai luptelor pentru eliberarea Ungariei. Despre însemnătatea istorică a victoriei asupra fascismului a vorbit cu acest prilej, Gaspar Sandor, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor ungare.SOFIA 9 (Agerpres). — La adunarea festivă de la Sofia au participat conducători de partid și de stat ai R.P. Bulgaria, reprezentanți ai armatei populare, veterani ai luptei împotriva fascismului. Despre semnificația victoriei asupra fascimului a vorbit A. Semerdjiev, ' prim-loc- țiitor al ministrului Apărării populare, șeful statului major al Armatei populare bulgare.TIRANA 9 (Agerpres). — La Tirana a avut loc o adunare festivă la care au participat conducători de partid și de stat ai R.P. Albania, reprezentanți ai armatei populare, veterani ai luptei împotriva fascismului. Despre însemnătatea Zilei Victoriei a vorbit Sadik Bekteshi, membru al C.C. al Partidului Muncii din Albania.

Încheierea 
CONFERINȚEI TURCO- 
IRANO-PAKISTANEZE 

LA NIVEL ÎNALT
ANKARA 9 (Agerpres). — La 

Izmir au luat sfîrșit lucrările con
ferinței tripartite la nivel înalt 
turco-irano-pakistaneze. în co
municatul comun dat publicității 
cu acest prilej se arată că șefii 
celor trei state au discutat o serie 
de probleme internaționale, pre
cum și unele chestiuni politice și 
economice de interes reciproc.

Pe planul cooperării tripartite, 
cei trei șefi de stat au convenit 
asupra necesității unui efort con
tinuu pentru a promova mai mult 
acțiunile întreprinse în cadrul 
„Cooperării regionale pentru dez
voltare", mai ales în ce privește 
extinderea schimburilor comer
ciale.

cu poluarea apelor. Și deși compania „Humble Oil", proprietara vasului, a acceptat condițiile impuse de guvernul canadian, a- ceasta nu a împiedicat Departamentul de Stat al S.U.A. să declare că S.U.A. „nu recunosc jurisdicția unui alt stat asupra navelor americane și nici dreptul statelor de a extinde unilateral apele lor teritoriale peste limita celor trei mile".La scurt timp după aceasta — ca o contra măsură la declarația americană — guvernul canadian a adoptat o legislație prin care limitează participarea străinilor în companiile canadiene la 25 la sută și, in consecință, nu a permis unei companii aflate sub control american să cumpere „pachetul de control" al acțiunilor celei mai mari mine de uraniu din Canada. Drept răspuns, S.U.A. au anunțat reducerea la o treime a importurilor de țiței de la vecinul din nord, fapt care lezează serios interesele petroliere canadiene.După cum se»vede, în mod paradoxal. regiunile înghețate din nord au devenit în ultima vreme o problemă „caldă" în relațiile dintre cele două țări ale continentului nord-american.
A. SOCEC

In sprijinul „Adunării 
mondiale a tineretului" ce urmează să se desfășoare între 9 și 18 iulie, la sediul Națiunilor Unit? din New York, secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut un apel că
tat statele membre. In afara unor cereri de finanțare a acestei acțiuni prin contribuții voluntare, el a recomandat ca guvernele statelor membre ale O.N.U. și ale altor state să întreprindă demersuri pe lîngă diverse societăți aeriene de transport în vederea obținerii unor scutiri sau reduceri de taxe de călătorie pentru cei peste 750 de tineri din întreaga lume ce sînt așteptați să sosească la New York.

In urma puternicelor in
cidente din localitatea in
diană Bhiwandi, situatâ în

AGENDĂ ECONOMICĂ
Dezvoltarea colaborării economice 

și comerciale franco-sovietice
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O delegație de reprezentanți ai cercurilor de afaceri franceze, condusă de Paul Huvelin, președintele Consiliului Național al Patronatului francez, a făcut o vizită în Uniunea Sovietică, pentru a discuta posibilitățile de dezvoltare a relațiilor comerciale franco-sovietice. Conducătorul delegației a fost primit de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu care a avut un schimb de vederi în legătură cu extinderea colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări. Delegația a avut, de asemenea, convorbiri cu Vladimir Kirillin, președintele Comitetului pentru știință și tehnică, cu alte persoane oficiale și specialiști sovietici.
Nigeria in efortul reconstrucției pașniceîntr-un articol apărut în revista „Jeune Afrique" se arată că, la peste trei luni de la încetarea ostilităților din Nigeria, întreaga țară trăiește efortul reconstrucției. In ciuda anumitor dificultăți, economia nige- riană începe să-și dezvăluie din nou uriașul său potențial, în primul rînd, în domeniul petrolului. In momentul de față, Nigeria furnizează peste un milion de barili pe zi. In acest mod, Nigeria a devenit cel de-al doilea producător african, după Libia. Această producție este deja suficientă pentru a furniza finanțelor țării aproximativ 150 milioane lire în devize străine, e- chivalînd veniturile provenite din totalul celorlalte mărfuri exportate.

0 „radiografie"Un număr de 24 de țări se află pe lista „celor mai puțin dezvoltate state" din lume față de care „comunitatea internațională are o obligație specială să sprijine eforturile proprii în vederea ridicării nivelului de trai al populației lor" — se arată într-un raport difuzat la O.N.U. de un grup de lucru al Comitetului de planificare a progresului economic în al doilea „Deceniu al dezvoltării". Dintre a-
La Novi Sad — R.S.F. Iu

goslavia — s-a deschis cel 
de-al 37-lea Tîrg agricol in
ternațional. La ediția din acest 
an a tîrgului participă circa 
1 400 de reprezentanți ai unor 
întreprinderi și organizații de 
muncă din agricultură din 23 
de țări. 

Din inițiativa unor organizații democratice, in diverse orașe ale R. F. a 
Germaniei se desfășoară acțiuni în sprijinul recunoașterii R. D. Germane 
și a stabilirii de relații pe baza dreptului internațional între cele două state 
germane. In fotografie : La Hanovra se distribuie afișe care conțin cereri 

în acest sens

apropiere de Bombay, între membri ai comunităților religioase musulmană și hindusă, 22 de persoane au fost ucise și alte 250 rănite. Importante forțe polițienești au fost mobilizate pentru restabilirea ordinii, iar pe timpul nopții au fost introduse interdicții de circulație.
Autoritățile boliviene au anunțat că 10 din cei 15 fruntași ai partidului Mișcarea naționalistă revoluționară, care au fost ares.tați marți după desooperirea unui complot antiguvernamental, au fost expulzați in Paraguay. După cum se știe, parti- cipanții la complot aveau legături cu fostul președinte bolivian Victor Paz Estensoro, care trăiește în prezent în exil.
0 conferință în problema 

limitei apelor teritoriale or*

5

In cursul convorbirilor au fost discutate probleme practice legate de realizarea acordului dintre Uniunea Sovietică și Franța cu privire la colaborarea economică și comercială pe viitorii patru ani, precizează agenția TASS.într-o conferință de presă, Paul Huvelin și-a exprimat satisfacția în legătură cu stadiul actual al colaborării franco-sovietice în. domeniul comercial, arătînd că specialiștii sovietici și francezi colaborează cu succes în domeniul construcției de mașini grele, energeticii, transporturilor, electrotehnicii, petrochimiei, siderurgiei, industriei materialelor de construcție, industriei ușoare etc.
In ciuda acestor progrese, cu adevărat considerabile, Nigeria cunoaște încă dificultăți serioase, în special în domeniul căilor de comunicație, serios deteriorate nu numai în regiunile afectate de război, ci pe întregul teritoriu al țării.Pentru a-și echilibra comerțul exterior, Nigeria trebuie să a- corde prioritate exportului și, în acest sens, o atenție deosebită este acordată arahidelor. Cea de-a doua linie de cale ferată care traversează țara de la nord la sud urmează să fie redeschisă traficului în lunile viitoare, astfel încît exporturile de arahide își vor putea relua calea tradițională 3pre Europa, via Port Harcourt.

a subdezvoltăriiceste țări, 19 se găsesc pe continentul african, 4 în Asia și una (Haiti) în emisfera occidentală. Comitetul a precizat că. în țările respective, produsul național brut pe cap de locuitor a fost în 1966 mai mic de 100 dolari, știutorii de carte compun mai puțin de 20 la sută din populație, iar producția manufacturată reprezintă sub 10 la sută din producția națională.
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*

La Atena a fost semnat un 
acord între întreprinderea pu
blică pentru electricitate a 
Greciei (D.E.I.) și firma „Elek- 
trotechnik export-import" din 
R. D. Germană privind livra
rea și instalarea în zona Ate
nei a trei centrale de înaltă 
tensiune, a căror valoare va fi 
acoperită în produse agricole 
grecești. 

ganlzată de nouă țări latino-amerlca- ne a luat sfîrșit la Montevideo. în comunicatul conferinței, cele nouă țări — Argentina, Brazilia, Chile, E- cuador. Nicaragua, Panama, Peru, Salvador și Uruguay — își declară dreptul de a fixa limita apelor teritoriale „în conformitate cu caracteristicile lor geografice și geologice" și de a decide în problema folosirii resurselor naturale ale mării din zona de coastă într-o manieră care să contribuie la dezvoltarea lor economică. Agenția Associated Press menționează că, în legile naționale ale celor nouă țări, limita apelor teritoriale a fost stabilită deja la 200 mile.
Lucrările congresului Par

tidului Social-Democrat din 
Germania se vor deschide i» 11 mai la Saarbriicken — s-a anunțat oficial la Bonn. Aceasta este prima reuniune a social-democraților vest- germani după alegerile pentru Bundestag din anul trecut, în urma cărora P.S.D.G. a obținut o importantă victorie, care i-a permis să constituie, împreună cu liber-democrații, noul guvern de la Bonn.

La Palatul descoperirilor 
din Paris a avut 'oc ceremonia anuală de remitere a medaliilor pentru cercetare și invenții, oferite de Societatea pentru încurajarea științelor și invențiilor de sub conducerea profesorului Pierre Tardi, președinte al Academiei de Științe a Franței. Profesorului universitar Miron Nico- lescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, i-a fost în- mînată medalia de aur și diploma acestei societăți pentru Întreaga sa activitate științifică.

Un centru de comerț ex
terior al R.D.G. a fost deschig la Paris, în vederea lărgirii în continuare a schimburilor dintre Franța și R.D. Germană.

Un tribunal din Essen a 
pronunțat sentința împotri
va a doi foști militari naziști care, în timpul celui de-al doilea război mondial, au participat la asasinarea a numeroase persoane civile deținute în lagărul de concentrare „Dora Mittelbau" din Harz. Aceștia sînt Erwin Busta, care a fost condamnat la 8 ani și jumătate închisoare, și Ernest Sander, care a primit 7 ani și jumătate.

Diplomat american răpit 
ÎH R S.A. Politia sud-africană a anunțat că al doilea atașat militar naval al Consulatului general al Statelor Unite de la Capetown, locote- nent-colonelul Walter Limbach, a fost răpit. Poliția a fost alarmată după ce familia atașatului a anunțat că a- cesta nu s-a întors la domiciliu vineri seara. In vederea descoperirii răpitorilor lui Walter Limbach, poliția sud-africană a lansat o campanie de amploare. „

In cadrul 
„ZAFREI" - 

al 7-lea milionHAVANA 9 — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : In cadrul campaniei de recoltare și prelucrare a trestiei de zahăr „Zafra celor zece milioane", în Cuba a fost produs cel de-al șaptelea milion de tone de zahăr. O asemenea producție a mai fost obținută o singură dată în Cubh, în anul 1952, reprezentînd însă rodul muncii unui întreg sezon.Producerea celui de-al optulea milion de tone, din cele zece planificate pînă la încheierea, in luna iulie, a sezonului din acest an, începe în condițiile dificile ale ploilor tropicale de primăvară și toți cei antrenați tn marea campanie a „Zafrei" tși intensifică eforturile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a fabricilor de zahăr.

DUPĂ SERIA TESTELOR ELECTORALE 
DIN MAREA BRITANIE

Partidul laburist va organiza alegeri 
generale inainte de termen?

LONDRA 9 (Agerpres). — Ri
chard Crossman, ministrul sănă
tății și asigurărilor sociale al Marii 
Britanii, a anunțat vineri seara la 
Nottingham că conducerea Parti- 
dului laburist britanic se va reuni 
la 9 și 10 mai în ședințe secrete, 
pentru a discuta fixarea datei a- 
legerilor generale. După succesul 
repurtat de laburiști în alegerile 
municipale din Anglia și Țara Ga
lilor, posibilitatea dizolvării Ca
merei Comunelor și organizarea 
unor alegeri generale anticipate a

FESTIVALUL TRAGEDIEI 
CLASICE LA TEATRUL 
ANTIC DIN EPIDAUREdiția din acest an a festivalului de tragedie clasică de la Atena va fi dedicată dramaturgului elen Euripide, din a cărui creație vor fi reprezentate patru tragedii. Reprezentațiile vor avea loc pe scena teatrului antic din Epidaur și vor dura de la mijlocul lunii iunie pînă la sfîrșitul lui august. Creația antică grecească va mai fi prezentă printr-o piesă a lui So- focle și o alta a lui Arist.ofan.Festivalul mai cuprinde printre altele, operele „Forța destinului" de Verdi și „Carmen" de Bizet, cu concursul orchestrei din Stuttgart și al orchestrelor filarmonice din Praga și Sofia. Din România, soliștii și ansamblul Teatrului de Operă din București vor fi prezenți la festival cu spectacolul de balet „Romeo și Julieta" de S. Prokofiev.

„FARFURIA 
PLONJANTĂ" 

A LUI COUSTEAUUltima creație din arsenalul expedițiilor oceanografice ale comandantului Cousteau este o „farfurie plonjantă". „SP-3 000“ este un gen de batiscaf ușor manevrabil, care poate plonja pînă la o adîncime de 3 000 m, înaintind cu o viteză de 3 noduri Dispunînd de o autonomie de deplasare de la 8—48 , uj. „farfuria plonjantă" va fi njtil“-
DE PRETUTINDENI

zată pentru recunoașterea și studierea plantelor platoului continental, pentru cercetarea depozitelor sedimentare profunde, cit și pentru studierea materiei vii de la mare adîncime.
UN ROBOT VA RECOLTA 

MOSTRE DE SOL 
LUNAR ?Un robot care se adaptează mediului înconjurător și învață să se comporte urmărindu-și stăpînul" a fost realizat de cercetătorul american Amos Freedy de la Universitatea California din Los Angeles. Prezentîndu-și creația, Freedy și-a exprimat speranța că invenția sa va avea o largă aplicabilitate, de la realizarea unor brațe artificiale capabile să execute aproape toate mișcările și operațiile făcute de om, pînă la utilizarea ei în cadrul misiunilor spațiale fără echipaj uman. ,.tn misiunile spațiale fără echipaj uman spre alte planete, brațele artificiale vor fi învățate să Ita? «e un mecanism sau să redr teze mostre de sol, pe baza antrenamentului făcut înainte de lansare sau a comenzilor transmise de la sol", a afirmat Freedy.Din punct de vedere tehnic, robotul este un complex electronic cunoscut sub numele de sistemul autonom de control (ACS). Automatizarea este, în faza inițială, un proces pasiv „dar, treptat, a arătat Freedv, robotul începe să imite și să execute operațiile și comportarea manipulatorului pînă ce învață suficient pentru a acționa autonom".

AMONIAC PE SATURNUn grup de colaboratori ai observatorului astronomic din Crimeea al Academiei de științe a U.R.S.S. a demonstrat existența amoniacului în stare gazoasă în atmosfera planetei Saturn.Cu ajutorul unor aparate speciale, instalate la telescopul de 122 cm, în spectrele planetelor Jupiter, Saturn, Uranus au fost descoperite, de asemenea, benzi slabe de absorbție a gazelor, ce fac parte din atmosfera acestor planete și nu fuseseră înregistrate anterior.După aprecierea oamenilor de știință, datele obținute prezintă un real interes științific pentru studierea originii și evoluției sistemului solar.

devenit tot mai certă, subliniază 
observatorii politici. O serie de mi
niștri ai actualului cabinet, pre
cum și alți membri ai partidului 
laburist sînt de părere că momen
tul actual nu trebuie pierdut, în- 
trucît s-a conturat posibilitatea 
unei victorii electorale laburiste 
în luna iunie.

Se precizează, însă, că hotărî- 
rea definitivă privind organizarea 
de noi alegeri generale înainte de 
termen aparține premierului 
Harold Wilson.
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