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DE TOAMNĂ ca factor-cheie in angrenajul
cit mai repede

Și de bună
calitate!

Unde este inginerul

agronom ?

Pe cîmp, acesta

ar trebui să fie pretu

tindeni răspunsul în

aceste zile

complex al producției?
ancheta noastră în cîteva uzine constructoare de mașini

Lucrări de finisaj la hotelul Intercontinental din Capitală
'Foto : M. Andreescu

il
INDUSTRIALE

Telegrama adresată 
C. C. al P. C. R.,

‘ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Ministerul Construcțiilor In
dustriale a adresat o scrisoare 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin care 
raportează realizarea, înainte de 
termen, a volumului producției 
de construcții-montaj ce a reve
nit unităților sale prin planul 
cincinal 1966—1970. ceea ce asi
gură obținerea pină la sfîrșitul 
anului a unei depășiri de peste 
5 miliarde lei.

în această perioadă — se ara
tă in scrisoare — au fost, reali
zate marile combinate chimice 
de la Rm. Vilcea și Pitești, in
stalațiile de fibre chimice de la 
Iași, Săvinești și Brăila, .instala
ția de cracare catalitică și de 
cocsare de la Rafinăria Brazi, 
Fabrica de cinescoape Bucu
rești ș.a.

Conducerea Ministerului Con
strucțiilor Industriale — se spu
ne în încheiere — iși va con
centra și in viitor toate efortu
rile pentru îndeplinirea în bune 
condiții a indicațiilor conducerii 
de partid privind scurtarea du
ratei de execuție, continua îm
bunătățire a calității lucrărilor, 
creșterea permanentă a eficien
ței activității pe care o de
pune.

„Maistrul este conducătorul unic al 
sectorului de lucru ce-i este încre
dințat și poartă răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii" (sublinierile noastre). în 
ciuda laconismului său, precizarea cu 
care începe lungul șir al paragrafelor 
din regulamentul tip privind atribu
țiile maistrului este în măsură să 
înlăture, din capul locului, orice echi
voc asupra rolului și menirii acestui 
factor-cheie în angrenajul complex al 
producției. Și totuși, adeseori, am au
zit conducători de întreprinderi repli- 
cînd : „dacă maistrul ar fi maistru...!1' 
Evident, o asemenea -părere declan
șează multiple întrebări, între, care 
una o socotim esențială. Ce împre
jurări determină alterarea funcției de

organizator și conducător direct al 
producției pe care regulamentul In 
vigoare o statuează clar în cazul mais
trului ? Fără pretenția unei elucidări 
exhaustive, un răspuns în acest sens 
l-a dat ancheta întreprinsă în cîteva 
uzine constructoare de mașini din 
București și Brașov.

De la bun început se cuvine preci
zat că investigația ne-a pus in fața 
unei situații ce refuză o categorisire 
globală de genul „totul este o apă și 
un pămînt". De-a lungul anilor de in
dustrializare socialistă, această mare 
categorie de tehnicieni pe care o alcă
tuiesc maiștrii, pregătiți după rigorile 
unui invățămînt de specialitate tot 
mai elevat, a cumulat o vastă expe
riență organizatorică, care ii permite

Foto : Gh. Vințila

IN ZIARUL DE AZI

Noul lominor de 6 toii de la Fabrica de țevi din Roman

Fe adresa tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Conciliu
lui de Miniștri, au continuat să so
sească telegrame din partea unor 
șefi de state și guverne.

în telegrama adresată de A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., se exprimă 
sentimente de mîhnire și compa
siune în legătură cu accidentul su
ferit și se urează în numele lui 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. si al lui N. V. 
Podgornîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
cordiale urări de restabilire 
mai grabnică a sănătății.

Telegrame similare au adresat 
primul secretar al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Todor Jivkov, Lubomir Strou- 
gal, președintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Albania. 
Edward Heath, prim-ministru al 
Marii Britanii, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryame’nr, Șahinșahul 
Iranului. Amir Abbas , Hoveida, 
prim-ministru al Iranului, Su
leyman Demirel, prim-ministru al

cît

Turciei, Bruno Kreiski, cancelarul 
federal al Republicii Austria, Piet 
de Jong, președinte al Consi
liului, și Joseph Luns, ministrul a- 
facerilor .externe al Olandei, No
rodom Sianuk,’ șef de stat și preșe
dintele Frontului Național Unit , al 
Cambodgiei, Tun Abdul Rezak. 
prim-ministru și ministru al afa
cerilor externe al Mâlayeziei.

Au fost primite, de asemenea, 
telegrame de urări de însănătoșire 
din partea lui William P. Rogers, 
secretarul de stat al S.U.A., Lopez 
Bravo, ministrul afacerilor externe 
al Spaniei, I. S. Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe al Tur
ciei. O telegramă a fast adresată 
de șeful Centrului de Informare al 
Națiunilor Unite la București, 
Abbas Chedid, precum și din par
tea șefilor oficiilor diplomatice la 
București ale Franței, Argentinei. 
Irakului și Greciei. A fost adresată 
o telegramă din partea președinte
lui Uniunii Creștin-sociale din 
R. F. a Germaniei, Franz Joseph 
Strauss. A adresat o telegramă 
Rene Maheu, directorul general al 
UNESCO.

• Munca politico-edu* 
cativă - orientată ferm 
spre îndeplinirea sarci
nilor economice ! • Pe 
adresa edililor din ora
șele Bistrița, Reșița și 
Alba lulia • Pe șantie
rul de irigații Pietroiu- 
Ștefan cel Mare : Lipsa 
de materiale - principa
la cauză a întîrzierii lu

crărilor

să se impună ca vioara intîia în coor
donarea procesului de producție.

— Avem mulți asemenea maiștri — 
ne-a spus ing. Romulus Ghia, șeful 
turnătoriei de oțel de la uzina „Trac
torul" din Brașov. Printre aceștia se 
numără maiștrii Nicolae Todea, 
Gheorghe Avram, Vasile Gulie. Ei se 
descurcă exemplar la locul de mun
că.- Nu așteaptă să fie dădăciți, iau 
decizii ferme și raționale, asuora că
rora rareori revin, si atunci din mo
tive independente de ei.

Unanimă a fost părerea că defini
toriu pentru Calitatea de maistru tre
buie să fie îndeosebi spiritul de ini
țiativă, dublat de o temeinică pregă
tire profesională. Ing Dumitru Micu. 
șeful secției motor de la aceeași uzină 
din Brasov, a prezentat în acest sens 
mai multe exemple, dintre care reți
nem unul : o cl?.*ă cu asimilarea mo
toarelor de 45 CP. s-a pus la nivelul 
uzinei și problema creării unei linii 
de sine stătătoare pentru fabricarea 
chiulasei acestui motor. Maistrul Oc- 
tâvian Lupșe. care cunoștea bine «ra
pacitatea liniei existente pentru mo
torul tie 65 CP a demonstrat cu exac- 
•îtate matematică că chtolasele pentru 
motorul tte 4= CP pof’fi executate; ru '' 
mici amenajări, pe Ithia existentă. 
Propunerea Iu! a fost, firește. însu
șită de conducerea, uzinei.. S-a obți
nut astfel o mai bună folosire a ut.ila- 
ielor de la liniă existentă, ca și a for
ței de muncă : în același timp uzina 

■> rennr.t-t la cheltuirea uno- mari 
fonduri bănești pentru achiziționarea 
celei dc-a doua linii de chlulase.

Desigur, ne stau la Indemînă nume
roase alte exemple care atestă parti
ciparea largă a maiștrilor la soluțio
narea problemelor concret» ate pro
ducției în conformitate cu exigentele 
funcționării Ansamblului economic- 
praductiv al întreprinderii. Renun
țăm să ne oprim asupra lor si din 
simplul motiv că în toate aceste ca
zuri nu avem de-a face cu niște acte 
extrâordinare, Ieșite din comun, 
pur și simplu, cu aplicarea corectă a 
cadrului legal existent — Hotărîrea 
Consiliului -de Miniștri nr. 1061 din 
1959 — care) precizează clar și deta
liat drepturile și obligațiile maistru
lui. Snunind aceasta am ajuns, de 
fapt. în punctul nodal al problemei. 
Deși există o legislație care stimu
lează maistru! să-si manifeste și 
să-și dezvolte atribuțiile de conducă
tor al procesului de producție, inves
tigația întreprinsă a dovedit că în 
multe împrejurări activitatea unora 
dintr« ei nu este satisfăcătoare.

In ordinea cauzelor care generează 
o atare stare de fapte, primordială 
este lipsa unei temeinice organizări a 
producției și a muncii în ansamblul 
întreprinderii. Atît timp cît persistă 
neajunsuri în acest domeniu și în des
fășurarea fluxului de aprovizionare a 
secțiilor cu materii prime, materiale 
și scule, maiștrii sint permanent sus-

ci.

loan ERHAN 
Nicolae MOCANU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Starea sănătății
tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Ministerul Sănătății informează 

că evoluția stării de sănătate a to
varășului Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, a înregistrat, în ultimele 48 de

îmbunătățire apreciabilă, 
de șoc a fost înlăturată.

ore, o
Starea
Continuă aplicarea tratamentului 
medical corespunzător, în vederea 
îndepărtării consecințelor politrau-. 
matismului suferit. _

FILE NOI ÎN DOSARUL
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITARE
Tn biroul constructorului-șef de 

la „Semănătoarea" din București dis
cutăm despre nevoia organică de in- 

- formații a inginerului contemporan; 
despre fructificarea in practică a gin- 
dirii tehnice proprii.

— Fată să punem cu ceva la în
doială realizările inginerilor intre- 

imperativele teh- 
care au determi- 

licenței după care 
noul tip de 

pentru re- 
porumbului, am

prinderii, ca și 
nrco-economice 
nat cumpărarea 
uzina dv. construiește 
combină auiopropulsată 
coltatu! griului și 
vrea să vă întrebăm : înaintea aces
tei. decizii au fost epuizate, prin 
analize prospective. receptive la 
nou,, eventualele. contribuții autoh
tone ? Dumneavoastră și colaborato
rii dv., de pildă, la cite dintre ulti
mele trei sesiuni științifice anuale 
ale Facultății de mecanică agricolă, 
unde șe configurau mai pregnant 
asemenea posibilități, ați dat curs 
invitației de participare personală ?

— Eu am participat mai puțin — 
ne răspunde interlocutorul nostru, 
ing. Eugen Constanlinescu. Colabo
ratorii mei însă au participat mai 
frecvent. Să știți însă că, spre a ne 
fi pus problema unui prototip de fa
bricație românească nu trebuia nea
părat să mergem la sesiunile de care 
aminteați. Cu mult timp înainte noiam 
realizat aici, la uzină, un studiu com
plet pentru asimilarea unei combine 
autopropulsate originale, de mare 
capacitate. S-a optat însă pentru li
cență, deoarece în felul acesta com
binele au putut fi trimise mai repede 
pe ogoare. Cum să vă spun., și eu 
cred că noi am fi putut realiza o 
mașină 'cel puțin la parametrii teh- 
nico-economicj specifici licenței, dar 
datorită muncii complexe de docu
mentare și pentru că, in plus, ar fi 
trebuit să parcurgem un șir de faze 
de experimentare pînă la producția 
de serie, am fi întîrziat vreo doi ani. 
Adică, mașina ar fi apărut în loc de 
anul 1970, in 1972, cu un oarecare 
risc, specific inițiativei proprii.

...La decanatul Facultății de meca-

nică agricolă din București, In timp 
ce discutăm tot pe o temă asemănă
toare, anume despre marea avuție 
pe care o reprezintă Ideile converti
bile in mașini, răsfoiesc CQle 3 dosare 
mari unde au rămas consemnate o 
parte dintre comunicările științifice. 
Sint doar cele ale cadrelor didactice 
da la catedra de mașini agricole care, 
deși nu numără mai mult de 14 mem
bri, au reușit ca marea majoritate 
dintre cele 50 de comunicări ținute 
cu prilejul ultimelor trei sesiuni 
științifice anuale, să întrunească o 
reală valoare aplicativă, concentrate 
fiind pe probleme de strictă actua
litate. Practic, aici au fost abor
date, in acord cu posibilitățile teh- 
nico-eeonomice specifice țării noastre, 
teme de larg interes pentru preocupă
rile actuale privind dezvoltarea pro
cesului de modernizare a agriculturii 
noastre. Unele dintre acestea, cum 
sint „Probleme ale echilibrării siste
melor oscilante folosite la unele com
bine de cereale", „O nouă metodă de 
calcul al deplasării maxime a rabo- 
torului in fața’ aparatului de tăiere" 
sau cele consacrate optimizării apa
ratului de treier, a scuturătoru.lui 
ș.a., arată preferința cercetătorilor 
de aici. tocmai spre investigarea în
deosebi a organelor de lucru speci
fice combinelor de cereale pentru 
păioase și porumb, considerate, ca și 
la „Semănătoarea", drept principale 
mijloace tehnice în mecanizarea 
agriculturii. Dar, deși înfățișează as
pecte de neconceput în afara practi
cii concrete, cotidiene chiar, multe 
asemenea idei convertibile în mașini

nu au reușit încă 
filele buletinelor __ ______

Am reprodus numai două imagini 
din filmur iung" și adeseori contra
dictoriu în care e prezent întregul 
proces al cercetării și valorificării 
științifice. Două imagini din țesătura 
cărora se vede însă pregnant cum 
unele dintre deficiențele actuale ale 
investigației științifice universitare 
se datoresc slabei legături și conlu
crări dintre nucleele de cercetare, 
caracterului neconvergent al efortu
rilor colectivelor de cercetare și ale 
celor productive. Practic și astăzi, cu 
toate progresele evidente realizate 
in orientarea cercetării științifice 
spre aspectele vitale ale vieții noas
tre economice și în pofida creșterii 
receptivității la nou proprie 
trjei noastre modertie, mai 
încă la fenomenul canalizării spre 
căi lăturalnice a unui valoros mate
rial de investigație. Este o stare de 
fapt cu consecințe negative din cele 
mai serioase — și tocmaj de aceea 
învățămintele lui se cer înțelese cu 
toată răspunderea ! — fie și numai 
pentru faptul că ideile și soluțiile 
tehnico-ștlințifice, oricît de valoroa
se, care nu sint rapid integrate. în 
circuitul social de valori, riscă sâ fie 
pierdute pentru totdeauna.

Desigur, nu este totdeauna ușor să 
Întrevezi larga valoare de întrebuin
țare a unei idei, mai mult sau mal

să depășească.^ 
de comunicări.

indus- 
asistăm

Mihai IORDANESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Filatură modernă

de bumbac
la Baia Mare

zz Voltajul" perfecționărilor

in uzina
Prezența pe dealtil Co- 

trocenilor a Uzinei de ma
șini electrice București - 
una din cele mai presti
gioase unități industriale 
din țară — nu este numai 
modestă, ci și tăcută, și 
neutră, așa incit cu greu 
ți-ai putea închipui febrila 
activitate desfășurată in 
spatele careului ce alcă- 
•uiește fațada edificiului, 
înainte de a pătrunde in 
halele principale, am ex
tras din biblioteca tehnică 
un manual de specialitate 
și am citit : Industria elec
trotehnică din țara noastră 
a luat ființă după 23 Au
gust 1944. înaintea acestei 
date nu existau decît citeva 
ateliere de montare și re
parații, majoritatea apar- 
finind marilor concerne 
monopoliste.

Această introducere ai 
fi trebuit să mă deconcer
teze. Nu mi s-a intîmpla1 
în Ultimii douăzeci de ani 
să trec printr-un șantier 
sau să străbat halele unor 
unități industriale moderne, 
fără să întîlnesc, pe carca-

de pe dealul Cotrocenilor

BAIA MARE (cores
pondentul „Scihteii"). 
Lucrătorii grupului de 
șantiere nr. 2 de la 
Trustul județean de 
construcții Maramu
reș au început la Ba
ia Mare lucrările de 
construcție a unui nou 
obiectiv ebonomic : fi
latura de fire pieptă- egrizat. Studiul tehni- 
nate tip bumbac pen
tru tricotaje. După 
cum ne-a informat to
varășul inginer Aurel 
Brîndău, de la trustul

județean de construc
ții, filatura va fi pusă 
în funcțiune în anul 
1972 și va avea o ca
pacitate anuală de 
4 000 tone fire pieptă
nate de bumbac și po- 
liesteri, destinată pro
ducției de tricptaje și 
fire din bumbac mer-
co-economic fixează 
pentru noul obiectiv al 
industriei ușoare fri- 
dici economici ridi
cați. prevăzîndu-se un

înalt grad de rentabi
lizare. Construcția se 
realizează în bună 
parte din prefabrica
te. Noua unitate va fi 
înzestrată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, 
din care 70 la sută a- 
sigurate din țară. La > 
filatura din municipiul 
Baia Mare vor lucra 
circa 1 800 de salariați, 
ceea ce va asigura și 
o mai bună utilizare 
a forței de muncă de 
aici.
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sele mașinilor electrice de 
diferite puteri, marca uzi
nei bucureștene. Am văzut 
iscusitele mașini oe nave 
maritime, pe moderne lo
comotive. electrice, pe po
duri rulante și macarale. In 
hala imansului laminor de 
la Galati, la construcția oo- 
dului de pe Dunăre și la

milion de unități și ne-am 
convinge că întreaga capa
citate a unui sistem hidro
energetic ea cel de pe Bis
trița nu ar ajunge spre 
a putea fi preluată și 
transformată in energie ' 
mecanică de utilajele uzinei 
bucureștene.

Am deschis un dosar de

reportaj de Traian FILIP

Porțile de Fler. Ele m-au 
Însoțit în adincul minelor 
pe Valea Jiului, in medii > 
explozive. Le-am zărit in 
puțuri de apă acționind 
pompe submersibile sau in 
amețitoarele fintîni de be
ton ale ascensoarelor. Uzi
na de mașini electrice 
București trimite peste . to1 
produsele sale, iar dacă am 
măsura caii putere distri- 
buiți anual . prin motoarele 
ei, am număra aproape un

fișe comparative, tntrînd 
In competiție mondială, U- 
zina de mașini electrice 
București iși trimite pro
dusele sale nu numai in 
Europa, ci și in Asia. A- 
frica. America de Nord și 
America de Sud. Deseori, 
mașinile electrice românești 
sint puse să acționeze sub 
.aceeași cupolă industrială 
cu mașini electrice produse 

. de firme renumite pe plan 
mondial. Asemenea campio-

nilor care.’ înainte de o 
competiție internațională, 
iși verifică viteza, 
tatea, ..rezistența, 
nîndu-se sub acul 
metrului, mașinile electrice 
românești iși verifică 
contenit performanțele 
nu ajung pe bancul 
probe înainte de a-șf 
cintărit și studiat — cu 
jiitorul datelor transpuse 
claviatura calculatoarelor 
electronice — aptitudinile. 
Fiecare proiectant ține fișa 
la zi, caută izvoarele de 
informație cele mal recen
te, urmărind principalii pa
rametri tehnici, randamen
tul, factorul de putere, cu
plurile de pornire, indica
torul economic kilogram 
pe kilowat. Există compa
rații de prețuri și interpre
tarea cifrelor conduce spre 
noi soluții. Operația com
parativă spune unde tre-

■ buie să se acționeze și ex
plică de ce. uneori, mașini

greu- 
antre- 
crono-

(Continuare în pag. a Il-a)

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți și să transmiteți Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România cele mai călduroase mulțumiri pentru mesajul amabil 
adresat cu ocazia Zilei independenței Ciprului, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare pentru poporul 
român.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru
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„Domiciliul" 
inviolabil
al... stiucilor»

în apropiere de satul Săcălaia 
(Cluj) se află cel mai adine lac 
natural din țară — „Lacul știu- 
cilor" — denumit astfel pentru 
abundența acestei specii de peș
te. Important loc de popas al 
păsărilor migratoare în drumul 
lor spre țările nordice, lacul a 
fost obiectul unor atente cerce
tări științifice. Aici au fost des
coperite mai multe specii de ne
vertebrate necunoscute pînă a- 
cuirn. Acestea , împreună cu o 
faună piscicolă deosebit de com
plexă, fac din lacul respectiv o 
adevărată curiozitate a naturii. 
De fapt, forurile competente au 
și propus punerea sa sub ocro
tire. Și, de aceasta, — se pare — 
vor beneficia, în primul rind... 
știucile ! Vor ști ele oare să-și 
prețuiască „vecinii" care 
scăpat de pescari 7

le-au

Daniela
a ajuns 
acasă

Publicam, acum cîteva zile, o 
notă in care relatam că Nlcolae 
V. Radu din București, str. A- 
murgului nr. 69, a primit — in 
locul fetiței sale, Daniela, in vir
ată 
care trebuia 
de 
tul" 
sese internată — un alt copil. 
După apariția in ziar a acestei 
note — de necrezut, dar așa este 
— soții llie și Elena Anghelescu 
din București, B-dul 1 Mai nr. 
154, au început să se întrebe da
că... fetița pe care o aduseseră a- 
casă de la același preventoriu 
este sau nu este a lor ! Și aceas
ta, după ce llie Anghelescu ' in 
persoană se dusese la Săcele. de 
unde (in urma unei „recunoaș
teri" pe care personalul preven- 
toriului n-a mai găsit cu cale să 
o verifice) s-a intors — chipu
rile — cu copilul său acasă. Pen
tru a-și risipi orice îndoială, cei 
doi soți s-au prezentat la spita
lul de copii din Șoseaua Alexan
driei nr. 145 — u-ride fusese in
ternată fetița predată lui Nico
lae Radu — și... s-au convins I 
In felul acesta, fiica lor. Iulidna, 
și-a găsit părinții, iar Daniela a 
ajuns, în sftrșit, la ea acasă.

de trei ani și jumătate, 
să se întoarcă 

la preventoriul „Brăde- 
dtn Săcele, unde fu-

Pedagogi ?
Aflată într-o excursie împre

ună cu un grup de colegi, stu
denta V. S. din București a fost 
acostată, în orașul Tr. Severin, 
de învățătorul Dorel Motîntău 
din comuna Bala (Mehedinți). 
După cîteva ore, cîștigînd (cu 
cită ușurință !) încrederea par
tenerei, a condus-o la hotelul 
„Traian". unde reținuse o ca
meră îmnreună cu Gheorghe Că
lău, învățător în aceeași comună. 
Pe la miezul nopții, Gheorghe 
Călău a mai adus aici încă un 
vizitator, căruia hotelierul Ion 
Baciu i-a deschis imediat dru
mul spre aceeași cameră. A doua 
zi, V. S., abandonată în, gară în 
stare de inconștiență, a fost in
ternată în spital. în scurtă vre
me, cei trei vor apărea în fața 
instanței de judecată. în ceea 
ce-1 privește pe hotelier, culpa 
și sancțiunea ce i se cuvin 
vor fi stabilite, de asemenea, de 
ancheta care este încă in curs.

în exer
cițiul... 
„funcțiunii"!

Tșl făcuse rost (el știe cum) de 
cîteva legitimata și ordine de 
serviciu falsificate și pretindea 
că este ofițer in cadrul Consi
liului Securității Statului. O dată 
înzestrat cu asemenea ..docu
mente", Nicolne Ghiță, din comu
na Almăiu (Dolj), a început să 
controleze paza obștească și cir
culația autovehiculelor pe dru
murile publice. Surprins tocmai 
in „exercițiul" unor astfel de 
funcțiuni pe cont propriu, el a 
fost arestat de orcanele de mi
liție. Ce se va întimpla de-aici 
înainte este foarte clar : organe
le de justiție vor intra și ele în... 
exercițiul funcțiunii I

Batem 
în lemn!

Ion Tolpalan din comuna Cris- 
tinești (Botoșani) și-a adus, nu 
demult, acasă lemnele pentru 
iarnă și le-a clădit pe un teren 
în pantă. «într-una din zilele tre
cute. cei trei copii ai săi se ju
cau în jurul surlei de lemne. La 
un moment dat, sttva s-a dărî- 
mat și copiii au fost prinși de
desubt. Doi dintre ei (unul In 
vîrstă de doi ani și altul de pa
tru ani) au decedat, iar celălalt 
și-a fracturat ambele picioare. 
Un accident grav la care I. T. 
nici nu s-a gîndit. Cazul im
pune deci atenție la depozitarea 
lemnelor șl la distanța la care 
trebuie să fie ținute de copii !

Rubrică redactată de : 
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID

cu șnriiinul corespondenților 
„Scînteii"

ORIENTATĂ FERM SPRE ÎNDEPLINIREA
SARCINILOR ECONOMICE!

Sarcinile lnsuflețitoare trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. impun, 
ca o necesitate obiectivă, creșterea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile. Așa 
cum se subliniază în documentele 
congresului, partidul nostru își rea
lizează acest rol în societate nu prin 
metode administrative, de comandă, 
ci prin linia sa ideologică și politică 
marxist-leninistă, prin intensa activi
tate politică și organizatorică a orga
nizațiilor de partid, prin munca 
pentru ridicarea conștiinței socialiste 
a maselor, prin legătura strinsă cu 
întregul popor, prin poziția înain
tată și exemplul personal al comu
niștilor.

In perspectiva unei asemenea abor
dări a modului de exercitare a rolului 
partidului ca forță conducătoa
re a societății, apare cu claritate imen
sa importanță pe care o are munca 
politico-educativă de masă, continua 
perfecționare a acesteia sub aspectul 
Îmbogățirii conținutului și metodolo
giei, subordonării ei soluționării pro
blemelor majore de cea mai mare 
actualitate. In concepția partidului 
nostru, activitatea politică, departe 
de a reprezenta un scop în sine, are . 
menirea de a convinge, de a stimula 
energiile și inițiativele creatoare, de 
a spori elanul maselor in lupta pen
tru a da viață sarcinilor concrete ce 
stau in fața fiecărui colectiv.

Experiența ultimilor ani ne arată 
că rezultatele obținute în toate dome
niile sînt direct proporționale cu 
preocuparea pentru a lixa țeluri pre
cise muncii politice, pentru a o îm
bina strins cu munca organizatorică. 
Cele mai bune măsuri și hotărîri nu 
valorează mare lucru dacă nu sînt 
însoțite de o intensă activitate de 
influențare politică a maselor chema
te să le dea viață, lată de ce, de fie
care dată cind comitetul județean ini
țiază o acțiune importantă în indus
trie, agricultură sau în alt sector, se 
îngrijește ca, o dată cu măsurile de 
natură tehnică, organizatorică, admi
nistrativă, să Se prevadă — pe cit 
posibil mai exact — și ce anume 
trebuie făcut pe linia activității po
litice, pentru, a explica maselor sen
sul, conținutul, semnificația obiecti
velor propuse, modalitățile de obți
nere a rezultatelor scontate. De pildă, 
în momentul de față, una din preo
cupările noastre fundamentale o 
constituie îndeplinirea de către toate 
unitățile economice a planului pe 
anul în curs la toți indicatorii, a an
gajamentelor luate în întrecere, pre
gătirea condițiilor necesare unui 
„demaraj" bun producției din 1971, 
prim'ul an din noul cincinal. Desigur, 
biroul comitetului județean de partid 
a acționat pe tărimul muncii organi
zatorice, stabilind măsurile necesare 
pentru desfășurarea dezbaterii aces
tor probleme la nivelul conducerilor 
întreprinderilor, adunărilor generale 
ale salariaților, pentru îndrumarea și 
ajutorarea comitetelor de direcție în 
legătură cu organizarea mai bună a 
producției și a muncii, a aprovizionă
rii tehnico-materiale, folosirea utila
jelor și a timpului de lucru, asigu
rarea . contractelor de desfacere etc. 
în același timp insă, mai mult ca 
altă dată, ne-am ocupat de sprijini
rea organizațiilor de partid în vederea 
îmbunătățirii muncii politice de 
masă, sporirii puterii ei de generali
zare a ceea ce este valoros, de com
batere a neajunsurilor.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, s-a trecut la o amplă ac
țiune menită să imprime un caracter 
mai organizat, mai sistematic, activi
tății politice prin viu grai de la om 
la om. în acest scop, în întreprinderi 
au fost constituite peste 300 colec
tive obștești d? muncă politică. La 
fabricile de confecții din Miercurea 
Ciuc și Odorheiu Secuiesc, la U.E.ItL. 
Gheorghieni, la întreprinderea „Teh- 
noutilaj" Odorheiu Secuiesc, munca 
acestor colective este bine ancorată 
în problematica producției, aducînd o 
contribuție prețioasă la explicarea 
argumentată, convingătoare, pe bază 
de calcule și fapte luate din, viața 
unităților respective, a însemnătății 
folosirii din plin a mașinilor și utila
jelor, reducerii consumurilor speci
fice, a cheltuielilor materiale de pro
ducție și a celor neproductive etc.

Nu se poate să nu facem o legătură 
între orientarea muncii politieo-edu- 
cative de masă spre problemele eco
nomice majore și faptul că planul la 
producția industrială pe primele 
9 luni ale anului a fost îndeplinit in 
proporție de aproape 101 la sută, că 
în adunările generale ale salariaților 
s-au făcut numeroase propuneri care 
s-au concretizat în aceea că prevede
rile planului la producția industrială 
pe anul 1971 au fost simțitor majora
te față de cit se prevăzuse inițial, că 
în -cooperativele agricole de producție 
s-a obținut o însemnată cantitate de 
carne peste prevederile planului.

Szekeres ALEXANDRU 
secretar al Comitetului județean 

Harghita al P.C.R.

Desigur, manifestările de rutină, 
formalismul, lipsa de combativitate 
n-au dispărut încă complet. Comitetul 
orășenesc de partid Miercurea Ciuc 
nu acordă atenția cuvenită îndrumării 
organizațiilor de bază în acțiunile ini
țiate pentru ca pretutindeni colective
le obștești de muncă politică, brigăzile 
artistice să devină cu adevărat in
strumente viabile de influențare po
litică a maselor, pentru ca activita
tea in acest domeniu să fie legată de 
problemele fundamentale din diferite 
sectoare. Așa se explică de ce pe 
unele șantiere de construcții din a- 
cest oraș sînt frecvente manifestări 
de indisciplină, se face risipă de ci
ment, cherestea și alte materiale de 
construcții, iar organizațiile de partid 
respective nu acționează prin mijloa
cele lor specifice pentru a pune ca
păt unor astfel de stări de lucruri. 
Persistă cazuri cind munca politică 
este redusă la cadrul strict al ședin
țelor, al dezbaterii unor probleme in

viața de partid

adunări, cînd în rezolvarea proble
melor economice se face apel exclu
siv Ia mijloacele administrative, la 
măsurile tehnice-organizatorice.

Mi se par semnificative, în această 
ordine de idei, stările de lucruri de 
la Topitoria de in de la Joseni și 
Combinatul de industrializare a lem
nului Gălăuțaș, unde se impun utili
zarea mai bună a mașinilor, a 
fondului de timp al muncitori
lor. Este drept, aici se discu
tă mult in ședințe despre aceste 
probleme, se stabilesc numeroase 
măsuri tehnioe-organizatorice, se a- 
plică sancțiuni administrative împo
triva celor certați cu disciplina, dar 
situația continuă să fie necorespun
zătoare de multă vreme. Fără a mi
nimaliza deficiențele proprii comi
tetelor de direcție, trebuie arătat că 
o mare răspundere revine organiza
țiilor de partid din unitățile respec
tive, care neglijează munca răbdă
toare de convingere a oamenilor pen
tru a le demonstra concret, argumen
tat, in grupuri restrinse și în discuții 
individuale, însemnătatea și necesita
tea ridicării nivelului de Calificare, 
a respectării stricte a disciplinei în 
producție.

Sîntem, pe de altă parte, hotărîți 
să punem capăt manifestărilor de 
ruptură flagrantă a muncii politice 
de sarcinile de producție specifice 
diferitelor unități. în Unele locuri, ca 
de pildă la Fabrica de tricotaje din 
Miercurea Ciuc, Fabrica de ață din 
Odorheiu Secuiesc, întreprinderea 
„Partizanul" din Gheorghieni sau în 
cooperativele agricole din comunele

Dealu și Cirța, colectivele sînt pre
ocupate de probleme majore — re
ducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității produselor, creșterea 
producției în sectorul zootehnic, apă
rarea avutului obștesc etc. —, dar ac
tivitatea politică a organizațiilor de 
partid țintește spre chestiuni lătural
nice. Se reflectă, desigur, în aceasta 
și faptul că organizațiile de partid 
respective sint insuficient ajutate de 
instructorii comitetelor orășenești și 
comitetului județean, de comitetele 
comunale de partid. Nu o dată se în- 
timplă ca activiști de partid să vină 
în- diferite unități economice, să ia 
contact cu conducerile acestora, une
ori și cu secretarii organizațiilor de 
partid, să se intereseze despre situa
ția în diferite domenii, să dea indi
cații ca o anumită problemă să fie 
„analizată", „dezbătută" și „să se ia 
măsuri", considerînd că cu aceasta 
și-au făcut datoria. Se cuvine să ară
tăm că, uneori, chiar și membri ai 
comitetului județean de partid, sub 
presiunea urgenței îndeplinirii unor 
sarcini importante, cind merg pe 
teren își îndreaptă atenția exclu
siv spre măsurile tehnice, orga
nizatorice, administrative ; sau atunci 
cînd se interesează și de desfășurarea 
activității politico-educative, ei se 
opresc asupra aspectelor cantitative 
(cîți oameni au fost cuprinși în co
lectivele de muncă politică, cite cari
caturi au apărut la gazetele satirice, 
cite conferințe, expuneri s-au ținut 
etc.) ceea ce, să recunoaștem, este 
mai ușor, dar nu șl eficient.

Iată, așadar, deficiențe care consti
tuie tot atîtea direcții de acțiune ale 
biroului comitetului județean de par
tid pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a muncii politice de masă. Nu 
ne putem opri la faptul că au fost 
alcătuite colective obștești de muncă 
politică, că au luat extindere gazetele 
satirice, brigăzile artistice de agita
ție, foile volante, că se tinde spre 
folosirea mai largă a unor mijloace 
moderne — magnetofonul, cluburile 
etc. In momentul de față preocupa
rea noastră este ca peste tot ele să 
aducă o contribuție efectivă la dez
voltarea unei opinii înaintate, la so
luționarea problemelor economice și 
sociale majore. Nu numărul diferite
lor acțiuni, forme și mijloace trebuie 
să ne intereseze in primul rind, ci 
calitatea, conținutul, eficiența lor. ur
mele pe care le lasă in conștiința oa
menilor. influența exercitată asupra 
rezultatelor în economie, în promo
varea progresului tehnic, In întărirea 
disciplinei, in comportarea oamenilor, 
acestea fiind in ultimă instanță cri
teriul esențial de apreciere a în
tregii noastre activități.

Avem convingerea că acționînd în 
continuare pentru îmbunătățirea știr»- 
lului de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid, militînd pentru 
îmbinarea armonioasă a activității 
politico-educative, cu activitatea or
ganizatorică, cu măsuri tehmeo-ad- 
ministrative judicioase, vom reuși să 
dezvoltăm și mai mult inițiativa și 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii români și maghiari din jude
țul nostru în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

Popas la Babele Foto : Gh. Vințilă
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de gabarit identic obțin 
performanțe diferite.

Pornind de la astfel de 
studii minuțioase, proiec- 
tanții au redus, bunăoară, 
greutatea materialelor acti
ve, în special a tablei si- 
licioase. Incepind din tri
mestrul doi al acestui an ei 
au introdus în fabricație o 
serie de motoare amelio
rate, motoare la care s-au 
obținut reduceri de tablă 
șilicioasă de aproximativ 
cincisprezece la sută, pa
ralel cu economii de con
ductori de cupru pentru 
bobina j.

— Viteza de Înnoire a 
produselor electrotehnice 
este mult mai mare decit 
in alte ramuri ale con
strucției de mașini ! — ne 
spune dr. ing. Constantin 
Răduț, inginer-șef de con
cepție, autor al unor studii 
și manuale tehnice, inven
tator. Cu un deceniu în 
urmă, specialiștii erau de 
acord că produsele elec
trotehnice trebuie să fie 
reînnoite din opt în opt ani. 
La ora actuală, durata în
noirilor a scăzut sub cinci 
ani.

Am vrut să știu cu ce 
viteză o idee ajunge să se 
materializeze în producție,

a

Pe adresa edililor din orașele
Bistrița, Reșița și Alba lulia
| Blocuri no

1V
1,

| suferințe vechi
în orașul Bistrița au 

fost date in folosință in 
ultimii 3 ani circa 800 a- 
partamente, cu grade dife
rențiate de confort. Pri
mele — două blocuri si
tuate în strada Ursului — 
au constituit un început 
bun, dar nu pentru multă 
vreme. Curind au Început 
necazurile: caloriferele de 
la etajele superioare se 
încălzeau anevoie, prin a- 
coperiș s-a infiltrat apa 
etc. Remedierile au fost 
făcute, iar locatarii au ră
suflat ușurați. A mai tre
cut un timp, și alte defi
ciențe au început să apa
ră : in apartamentele 14 
și 15 din blocul I, scara 
A, a început din nou să 
picure prin tavan. In ur
ma sesizărilor repetate 
ale locatarilor, întreprin
derea de gospodărie co
munală și locativă se ur
nește și după multe opin
teli, se toarnă aici niște 
bitum pe planșeul defect. 
Nici nu s-a terminat bine 
această operație și apa 
picura din nou în încă- . 
peri. ~ .
I.G.C.L.-U1 răspunde 
adresa 
că, din 
friguros, 
mediere 
astfel că 
xecutate 
Dar vara a trecut, au în
ceput ploile de toamnă, 
iar măsurile concrete nu 
s-au făcut simțite.

Blocurile proprietate 
personală din Complexul 
Viișoara nu au fost nici 
ele scutite de o serie de 
lipsuri — ne spune dr. 
Ștefan Pop. Cînd s-a soli
citat la O.C.L.P.P. docu
mentația privitoare la a- 
ceste apartamente, 
lariații de 
răspuns că... 
nici dînșii

Sesizările pornesc, 
” . ’ cu nr. 777/6.III.1970 

pricina timpului 
lucrările de re- 

nu pot începe, 
acestea vor fi e- 
în cursul verii.

sa- 
au 
au

. . astfel 
că, nici pină in prezent, 
deținătorii contractelor nu 
știu pe ce au dat banii, 
în plus, calitatea lucrări
lor lasă mult de dorit. U- 
șile și ferestrele nu .se în
chid, broaștele n-au chel, 
o treaptă a scării de la in
trare n-a fost turnată nici 
acum, după patru luni de 
la darea în funcțiune.

Căile de acces spre 
blocurile din Complexul 
Decebal nu sint realizate, 
deși 'cad in sarcina con
structorului. Desigur, încă 
nu ,e făcută recepția de» 
finitivă, dar de ce să fie 
obligați oamenii să stră
bată praful sau noroiul pe 
o distanță de cîteva zeci 
de metri ca să ajungă la 
bloc 7 La același complex 
trebuia executată și artera 
de circulație, care ar fi 
toarte solicitată ; dar — 
așa cum ne-a declarat vi
cepreședintele consiliului 
popular orășenesc, Teo
dor Nețean — lucrările nu

acolo 
nu o

(!?)

s-au putut efectua din 
pricina întreprinderii de 
electricitate și ouat a 
constructorului, care timp 
îndelungat au ținut nea
coperite șanțurile pen
tru instalațiile subterane. 
Complexul Decebal — ca
re numără peste 500 de a- 
partamente date in folo
sință și care în acest an 
trebuie să mai primească 
numeroase familii — nici 
pînă la această oră nu are 
pusă în funcțiune centrala 
termică.

La majoritatea clădiri
lor din complexele bistri- 
țene, Incepind de la eta
jul II în sus, apa curentă 
este o adevarată proble
mă. Actuala alimentare a 
orașului este insuficientă 
— afirma îriginerul-șef al 
I.G.C.L., Sorin Pop — in 
condițiile folosirii rețelei 
în scopuri tehnologice, la 
industria laptelui și la 
complexul nou de legume 
și fructe. Deși industria 
laptelui ar fi trebuit să 
aibă un rezervor propriu, 
care să fie folosit în tim
pul zilei, nici pînă acum 
(după mai bine de un an) 
acesta nu este amenajat.' 
De ce 7 Răspunsul l-am 
aflat de la ing. loan Ma
rian, directorul întreprin
derii de industrie alimen
tară : ministerul de resort 
a alocat fonduri pentru 
respectiva lucrare, dar nu 
s-au găsit constructori, 
astfel incit se lucrează în 
regie proprie. Iar treaba 
merge in ritmul... melcu
lui. Toată lumea așteaptă 
cu nerăbdare anul urmă
tor, cind va intra în func
țiune noul sistem de ali
mentare cu apă a orașului, 
dimensionat pentru a aco
peri toate nevoile. Pînă 
atunci, însă, ar trebui să 

/ se acționeze cu mai mult 
spirit de răspundere din 
partea celor care contri
buie substanțial la dimi
nuarea debitului existent 
in rețea.

In anul 1971 vor fi con
struite sute de aparta
mente. Pentru unele, pro- 

■ iectfele- sint id cuts de e- 
laborare. De pe acum in
să trebuie luate măsurile 
ce se impun, incit să 
nu se mai primească do
cumentații incomplete sau 
de o calitate discutabilă. 
Nădăjduim că din toate 
greutățile actuale, Comi
tetul executiv al C.P.O. 
Bistrița va desprinde con
cluziile care să fie urma
te de măsuri concrete, 
astfel că viitoarele 4 000 
de apartamente — cite se 
vor da in folosință în cin
cinalul următor — să nu 
ofere locatarilor decit pri
lejuri de satisfacție.

Din anul 1964 locatarii 
s-au adresat cu sesizări 
repetate atît întreprin
derii de gospodărie oră
șenească cit și consiliu
lui popular municipal. 
Pînă acum s-a adunat un 
voluminos dosar, care 
cuprinde sesizările a- 
mintite, constatările . În
treprinderii, răspunsul dat 
cetățenilor, proiecte, de
vize etc. Cel mai recent 
angajament al întreprin
derii asigura pe cetă
țeni că, pină în lunile 
septembrie — octombrie, 
problema va fi rezolva
tă. Data scadenței a so
sit. Frigul a ajuns de la 
ușă în casă. Dar situația 
a rămas aceeași.

Astfel stind lucrurile, 
s-ar presupune că în ca
lea rezolvării stau pie
dici mari. Nicidecum : așa 
cum ne arată faptele ur
mătoare, singura stavilă 
reală o constituie lipsa 
de solicitudine a între
prinderii de gospodărie 
orășenească. Expirînd ter
menul de garanție, con
structorul a scăpat de 
răspundere. Unica solu
ție era ca întreprinderea 
să înlocuiască fiecare in
stalație. Pentru aceasta 
erau necesare diferite 
cantități de țeavă de pa
tru diametre și piese de 
îmbinare. Valoarea totală 
a lucrării- se ridică la 
25 500 lei. Ce a făcut în
treprinderea 7 După ce a 
promis în nenumărate

sus
Alte 

ori 
n-au

rînduri că se va apuca 
de lucru, a început să a- 
dune în magazie o parte 
din materiale. Tova
rășul loan Geană, vice
președinte al consiliului 
popular județean, ne-a a- 
sigurat că, cel mai tîrziu 
de la 15 noiembrie, loca
tarii blocurilor în cauză 
vor primi căldură sufi
cientă. Așadar, încă pu
țină răbdare și... o toam
nă blîndă !

Cazul relatat mai 
nu este singular. 
300 de apartamente 
n-au încălzire, ori
apă caldă, ori n-au lu
mină. In prezent, 4 punc
te termice sînt netermi- 
nate. funcționind pe bază 
de improvizații. Și, bine
înțeles, cu capacitate re
dusă. Aprovizionarea cu 
energie electrică este, de 
asemenea, provizorie, fă- 
cindu-se de la rețeaua 
folosită pentru organiza
rea șantierului. ~ 
lipsa apei calde 
teia" a mai scris 
proape un an in 
Dar, după cum se vede, 
semnalele critice din par
tea cetățenilor, din par
tea presei nu prea sînt. 
recepționate la Reșița. 
Probabil că e nevoie de 
o invitație specială. O 
facem, cu toată convin
gerea : poftiți pe recep
ție !

Florea CIOBANU

Despre 
„Sdn- 

cu a- 
urmă.

De ce tolerați risipa?

Mihai BiZU 
corespondentul 
„&cînteii"

menzi in valoare de 56 180 
lei.
luna 
măr 
fost _
Răspunzător de 
situație, O.C.L.-ului mixt 
Alba lulia i s-au imputat 
locații in valoare de... 
134 810 lei Deci, numai 
pină acum, locațiile s-au 
ridicat la 250 000 lei. La 
data de 6 octombrie, in 
gara din Alba lulia stătea 
nemișcat un convoi de 20 
vagoane : 6 erau încărcate 
cu var. 7 cu cherestea. 4 
cu blocuri ceramice și 3 
cu parchet. Dintre aces
tea, două vagoane aștep
tau să fie descărcate din 
ziua de 27 septembrie. 
Deci de 9 zile.

'Tovarășul loan Chirilă, 
șeful stației C.F.R. Alba 
lulia, se plinge pe bună 
dreptate :

— Am trimis conducerii 
O.C.L. numeroase cereri 
scrise pentru a lichida a- 
ceastă situație. Zilnic dau 
cîteva telefoane. Acum 
trimit o telegramă Minis
terului Comerțului Inte
rior în care informez asu
pra situației. Nu pot sa
tisface cererile de va
goane ale celorlalți bene
ficiari pentru că repre
zentanții comerțului lo
cal le țin imobilizate.

în urmă cu două luni, 
conducerea O.C.L. mixt 
Alba lulia învinovățea 
pentru această stare de 
lucruri întreprinderea de 
expediții și camionaje a 
C.F.R.-ului. specializată 
în descărcări de vagoane. 
Or, această întreprindere 
este reprezentată la Alba 
lulia doar prin 8 munci
tori și 2 camioane și cu 
greu face față celorlalți 
beneficiari planificați. A- 
cum, însă,, directorul 
O.C.L. mixt, Ărtenie Barb, 
este nevoit să recunoască :

— întreprinderea de 
expediții și camionaje nu 
are forțe pentru a presta 
acest serviciu. Noi ne 
străduim. Luăm măsuri... 
facem...

Considerăm că o • 
semenea stare gravă de 
lucruri — prin care 
se prejudiciază intere
sele a sute de cetă
țeni sinlstrați și ale sta
tului — impune măsuri 
urgente și ferme.

O dată cu retragerea a- 
pelor revărsate. Alba Iu- 
lia a devenit un vast șan
tier de reconstrucție. Be
neficiind de sprijinul ge
neros al statului, in bani 
și materiale de construc
ție, cetățenii își refac ca
sele. Multi dintre ei s-au 
și mutat în locuințe noi. 
Chiar din primele zile 
după trecerea catastrofei, 
pentru familiile sinistrate 
au început să sosească la 
Alba lulia mari cantități 
de materiale de construc
ție. Ar fi fost in interesul 
operei de refacere ca a- 
ceste materiale, trimise 
de stat și livrate în con
diții avantajoase, să a- 
jungă cit-mai repede în 
depozite și de aici la cei 
care au nevoie de ele. O- 
dată cu sosirea primelor 
vagoane încărcate cu var. 
ciment, 
gara s-a transformat însă 
intr-un adevărat depozit 
pe roți. In timp ce Ia de
pozitele de desfacere ale 
O.C.L. mixt Alba lulia ce
tățenii așteptau, mate
rialele solicitate stăteau 
în gară. în vagoane. Do
vedind — în calitate de 
beneficiar al transportu
lui — lipsă de răspundere, 
slab spirit organizatoric, 
conducerea O.C.L. mixt 
Alba lulia (director Arte- 
nie Barb) n-a luat măsuri 
operative pentru descărca
rea materialelor din va
goane și depozitarea lor. 
De la o lună la alta, nu
mărul vagoanelor imobil 
lizate în acest fel și al o- 
relor de staționare a cres
cut. Consecințele nu sint 
greu de ghicit : apariția 
unor goluri artificiale de 
aprovizionare la depozite
le de desfacere, imobiliza
rea vagoanelor, perturba
rea traficului' feroviar și, 
în ultimă instanță, păgu- 
birea organizației comer
ciale — de fapt, tot a sta
tului — prin plata locații
lor penalizatoare. Evoluția 
locațiilor argumentează 
concludent Cele afirmate : 
în luna iunie s-au plătit 
locații in valoare de 3 180 
lei ; luna următoare, pen
tru cele 37 vagoane care 
au staționat 2 000 de ore, 
locațiile au urcat la 58 120 
lei ; situația s-a menținut 
la același nivel și în luna 
august, cînd pentru 30 va
goane. care au staționat 
nejustificat un număr de 
1 845 ore, s-au plătit a-

Septembrie a fost 
recordurilor : un nu
de 50 vagoane au 
imobilizate 4 100 ore. 

această

cherestea ș.a.,

a-

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii*

ge-
A-
la
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cu... promisiuni
Apropierea iernii în

grijorează pe muiți din
tre reșițeni. Motivul este 
destul de serios : frigul 
care, în numeroase lo
cuințe, a devenit un oas
pete permanent. In blocu
rile 4, 6 și 8 de pe stra
da Friedrich Engels, în 
ultimii 12 ani mercurul 
termometrului arareori a 
sărit peste 17 grade C in

lunile de iarnă, iar in 
cele 24 de apartamente 
situate la etajul II 
rul era ca în stradă, 
ceasta din cauză că 
instalația de încălzire 
constructorul a folosit, 
din greșeală, țevi și ra
corduri mai strimte decit 
era normal, iar, pe de 
altă parte, centrala ter
mică este suprasolicitată.

bbbbbbbbbb bbbbbbb^bb bbbbbbbbbbbbb
fiind foarte important ca 
oamenii să aplice imediat 
invențiile, inovațiile, ame
liorările, perfecționările. Ne 
oprim asupra unei invenții 
de mare eficiență econo
mică, realizată de inginerul 
Victor Bunea și intitulată 
„Metodă de proiectare și 
construcție pentru conver- 
tizoare de medie frecven
ță". Această invenție, dis
tinsă cu Medalia de Aur 
la expoziția din Viena a- 
nul trecut, a fost aplicată 
in decurs de un an și ju
mătate, necesitînd experi
mentări de mai lungă du
rată. Alte invenții, care au 
trecut repede de pe plan
șetă în halele de produc
ție, aparțin inginerului A- 
lexandru Nistor : mașina 
pentru turnat centrifugal 
rotori cu colivie de alu
miniu și instalația pneu
matică pentru bobinat ro
tori de demarori. Un motor 
cu rotor conic pentru pa
lane (instalații de ridicat), 
a cărui idee aparține ingi
nerului Eugen Nicolescu, 
aduce nu numai perfor
manțe în seriile de mașin' 
electrice românești, dar — 
împreună cu altele recent 
aplicate — reduce importul 
și are o eficiență sporită.

Urmărim experimentăr 
rile ce se fac pentru pro
punerea de invenție a pro

fesorului Matei Marinescu 
de la Institutul de ener
getică în vederea realizării 
unui motor linear1 destinat 
antrenării compresorului 
de frigider și astfel ne dăm 
seama că halele uzinei de 
mașini electrice reprezintă 
un mediu propice pentru 
afirmarea ideilor originale. 
In ultimii cincisprezece ani, 
de altfel, aici au fost a-

l.J JjM HUI... li.

lucrarea carcaselor, mașină 
automată pentru prelucra
rea scuturilor, prese auto
mate pentru ștanțarea ta
lelor din tablă silicioasă etc.

Privind planșetele pro- 
iectanților, văd profilin- 
du-se pe fina- hirtie de 
calc prototipurile unei noi 
serii de motoare, că ur
mează să intre în fabricație 
de serie în următorii doi-

rezultă că se fac economii 
de peste unsprezece mii de 
ore-inginer-proiectare, gra
ție utilizării mașinilor e- 
lectronice de calcul.

De aici, din acest sector 
al abstracțiilor pure, viito
rul cincinal ni se prezintă 
in termeni extrem de com
plecși și multe din datele 
privind dezvoltarea secto
rului depășesc simțitor

trice București și-a înde
plinit programul cincinalu
lui, iar de la această dată 
lucrează peste plan. Colec
tivul și-a arătat hotărîrea 
ca pînă la sfîrșitul acestui 
an să-și sporească angaja
mentul de la șase la 
douăsprezece milioane lei 
producție-marfă, dar per
spectivele evidențiază de 
pe acum că în ultimul

„ Voltajul11 perfecționărilor

cordate un număr de pa
truzeci și cinci de brevete 
de invenții în domeniul 
mașinilor electrice, ca să 
nu vorbim despre nume
roasele inovații și perfec
ționări care atestă gradul 
Înalt de pregătire al oa
menilor, dotarea uzinei cu 
echipament modern și in
troducerea din mers a uti
lajelor perfecționate : ma
șini cu comandă-program 
pentru copierea axelor, 
mașini-agregat pentru pre-

trel ani. Proiectanții uti
lizează mașinile electronice 
de calcul, știu să lucreze 
cu aceste instrumente sen
sibile și rapide, reducind 
— de pildă — calculul e- 
lectromagnetic al unei va
riante de motor de la șais
prezece ore la numai două 
ore. Ceea ce se lucra înain
te in douăsprezece zile, a- 
cum se realizează in mai 
puțin de două zile. Ținind 
seama că aici se finalizează 
peste o sută șaizeci de pro
iecte de mașini noi pe an,

chiar obiectivele înscrise In 
documentele Congresului 
al X-lea al P.C.R. Bi
neînțeles, sint prevăzute 
investițiile necesare care 
vor permite atingerea ca
pacităților prevăzute la 
un înalt grad de eficiență. 
Vorbindu-ne despre rezul
tatele obținute de colecti
vul uzinei în decursul a- 
cestui an, inginerul C. Po
pescu, șeful serviciului 
plan, ne spune că, încă 
pe data de 24 aprilie 
1970, Uzina de mașini elec-

trimestru aceste angaja
mente nu numai că vor 
fi îndeplinite, dar vor 
ti depășite cu o treime.

încercăm să ne explicăm 
mai amănunțit virtuțile a- 
cestui colectiv de frunte in 
care se îmbină, într-o ar
monioasă simbioză, tinere
țea și elanul cu experiența 
și gindirea tehnică modernă. 
Se poate vorbi înainte de 
orice ca de o realitate fun
damentală, despre atașa
mentul oamenilor față de 
uzină. Șeful de atelier Gh.

Dăscălescu, ilegalist, deși 
a împlinit recent vîrsta de 
șaizeci de ani, și-a mani
festat dorința de a lucra 
in continuare. Șeful de ate
lier Toma Scărlătescu, care 
conduce unul din cele mal 
grele sectoare, strungăria, 
sau inginerul Victor Bunea, 
din cadrul serviciului de 
proiectări, sînt adevârați 
constructori de elită și în 
jurul lor s-au dezvoltat 
numeroși oameni de bază. 
Unii dintre aceștia au ve
nit aici ca muncitori, iar 
azi sint ingineri (Constan
tin Popa, Marin Ghinăraru) 
sau tehnicieni (Toma Geor
gescu, Mihai Lascu). Vas
tul cimp de investigație pe 
care îl prezintă producția 
diversă a uzinei explică 
stimularea și dezvoltarea 
gîndirii tehnice și organiza
torice a colectivului, apari
ția zecilor de invenții, a 
sutelor de soluții moderne 
remarcabile.

— Cred — ne spune in- 
ginerul-șef de concepție — 
că în uzina noastră cine 
vrea să gîndească nu duce 
lipsă de obiect. Fabricarea 
simultană a cîtorva sute de 
produse pune, evident, pro
bleme complexe de produ
cere și urmărire, care so
licită în cel mai înalt grad 
inteligența creatoare.

In anii următori, uzina își 
va dubla capacitatea, fără

ca numărul de muncitori 
să sporească. Acest lucru 
va fi posibil nu numai da
torită dotării și autodotării 
cu utilaje de mare produc
tivitate, ci, mal ales, prin 
efortul încordat al gîndirii, 
al inteligenței. O parte din 
produsele cu pondere ridi
cată în anii viitorului cin
cinal sînt deja proiectate șl 
se află in faza de pregătire, 
cum sînt motoarele pentru 
electrotamburi necesare 
benzilor transportoare, mo
toarele pentru electropala- 
ne, motoarele pentru uti
laje de transport interne, 
motoarele pentru tracțiune 
urbană modernizată, mo
toarele electrice în curent 
alternativ pentru nave ma
ritime, noi surse de curent 
pentru tehnica sudării ș.a.

Tot ce ți se înfățișează 
privirilor aici, în halele pro
filate modest pe dealul Co- 
trocenilor, te convinge că 
Uzina de mașini electrice 
București își păstrează și 
consolidează prestigiul gra
ție oamenilor ei pătrunși 
de simțul răspunderii, de 
dragostea pentru produsele 
ce ies pe poarta întreprin
derii, de pasiunea înnoirii, 
care determină, in ultimă 
instanță, depășirea de noi 
și noi ștachete în competi
ția creației industriala pa 
plan mondial.
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în ansamblul măsurilor pentru 

valorificarea intensivă a cîmpiei Bă
răganului, un loc de seamă îl ocupă 
extinderea irigațiilor. In județul Ia
lomița, de pildă, din suprafața ara
bilă de 483 600 ha, 19 la sută este 
irigată, iar prin intrarea în funcțiu
ne la întreaga capacitate a marilor 
sisteme de irigații Gălățui—Călărași 
și Pietroiu—Ștefan cel Mare, supra
fața amenajată va ajunge la 202 000 
ha. Aceasta va asigura obținerea, de 
pe mari suprafețe, a unor însemna
te sporuri de recoltă.

îndeplinirea acestui deziderat este 
condiționată însă de 
țiune, la termene
le stabilite, a sis
temelor de irigații 
în curs de ame
najare. Or, aceste 
lucrări sint mult 
întîrziate. Pe șan
tierul Pietroiu '— 
Ștefan cel Mare, 
de exemplu, ter
menele de dare în 
folosință sînt re
portate de la un 
an la altul. De pil
dă, anul trecut au 
fost date în ex
ploatare numai 31 
la sută din tere
nurile planificate 
a se amenaja, iar 
pentru 15 000 ha 
s-a stabilit un nou 
termen, și anume 
30 aprilie 1970. Dar 
suprafața restantă 
a fost recepționată 
în întregime abia la sfîrșitul lunii iu
lie 1970 — constructorul urmînd sâ 
execute o serie de remedieri și com
pletări și după această dată. Ca Urma
re, culturile agricole de pe aceste tere
nuri n-au putut fi Irigate. „Din cele 
2 263 ha din restanța de anul trecut, 
ne relata ing. Valeriu Mercuț, di
rectorul I.A.S. Dragalina — noi tre
buia să irigăm 600 ha cu griu, 500 
ha soia și 1163 ha porumb. întrucît 
n-am primit la timp apa necesară, 
nu am putut obține producțiile pla
nificate. Totodată, întîrzierea dării . 
în exploatare a prelungit și scoater 
rea temporară din circuitul agricol 
a 59 ha teren care n-a putut fi cul
tivat, pierderile însumînd circa 
238 000 lei".

Și în acest an, pe șantierele de iri
gații din județul Ialomița, lucrările 
de amenajare sînt întîrziate. Care 
sînt cauzele 1

„Am întimpinat greutăți, în pri
mul rînd, din cauză că atacarea lu
crărilor a pornit inițial de la o con
cepție greșită — ne spune ing. Ion 
Smeureanu, șeful șantierului. Ame
najările trebuiau să înceapă, cum era 
firesc, de la aducțiune și paralel să 
se dea treptat in exploatare noi su
prafețe. Aceasta ar fi fost în avan-

intrarea în func-

tajul 
lucru 
rării 
unui 
toate . ____ _______
rile au fost atacate Simultan și în 
partea opusă a sistemului, ceea ce 
a dus la dispersarea forței' de mun
că, a utilajelor, a mijloacelor de 
transport". Acesta este, intr-adevăr, 
un motiv care a determinat întîrzie- 
rea lucrărilor. Dar tot atit de ade
vărat este și faptul că, din cauza lip
surilor in organizarea muncii pe șan
tier, utilajele nu au fost folosite cu 
întreaga lor capacitate. însă cele

nostru. Am fi avut front de 
restricts și posibilitatea asigu- 

unei asistente calificate și a 
control eficient și operativ în 
punctele de lucru. Dar lucră-

șantierul reclamă, pe bună dreptate, 
și aprovizionarea neritmică cu tu
buri. Pînă la 1 octombrie 
livrat doar 53 la sută din necesa
rul anual eșalonat astfel : 15 la sută 
din. trimestrul 1 (care include și sto-» 
cui existent la 1 ianuarie 1970), 23 
la sută în trimestrul II și 15 la sută 
în trimestrul. III. OrJ este știut că 
pentru executarea unor lucrări de ca
litate baza materială trebuie asigura
tă in întregime pînă Ia 1 octombrie, 
?erioadă Optimă de lucru pe șantier.

n acest caz, 47 la sută din tuburi ar 
urma să sosească către sfîrșitul anu
lui, cind, din cauza, condițiilor dima-

a fast
acordînd pentru aces! motiv califi
cativul „foarte bine"; De ce această 
situație ?

CO1. mai adesea, comisiile acceptă 
recepția unor lucrări considerate de 
regulă încheiate, chiar cînd procese
le verbale sint însoțite de liste cu- 
prinzînd defecțiuni, de funcționare 
în sistemul de alimentare cu apă, 
care necesită remedieri, sau lucrări 
neexecutate. Cert este că aceste liste, 
atașate la procesul verbal, nu fac 
altceva decît să anuleze' in fapt no
țiunea de „recepție", fie ea și pro
vizorie, care in esență presupune to
tuși o finalizare :

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CÎT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!

Pe șantierul de irigații Pietroiu - Ștefan cel Mare

mai multe neajunsuri au fost deter
minate de aprovizionarea cu diferite 
materiale, problemă de care ne ocu
păm în aceste rînduri.

Livrarea conductelor nu- se face 
ritmic și pe sortimente, conform 
proiectului. In acest fel, e afectată 
încheierea lucrărilor pe anumite su
prafețe, utilajele fiind mutate de pe 
un lot pe altul, acolo unde există 
conductă de montat. Rezultatul : nu
mai în semestrul I 1970, deplasarea 
utilajelor însumează 3 545 ore, iar la 
transporturi numărul de km par
curși în gol reprezintă aproape ju
mătate din total. Cel mai mult s-a 
simțit pe șantier lipsa conductei de 
azbociment. Ca și în anul tredbt, 
M.I.M.C. n-a reușit să livreze inte
gral și la timp cantitatea contracta
tă de tuburi. Conform devizului, 
pentru executarea lucrărilor trebuiau 
478 km ’ -
tombrie 
218 km 
zată pe 
37 km din stocul de 
oarece fabricile nu 
obligațiile 
cantitatea 
coperirea 
nevoie de ..._  ______ ,

Pe lingă considerentele de mai sus,

de conductă, dar la 1 oc- 
șantierul dispunea abia de 

din cota de 
primele trei

307 km reparti- 
trimestre, plus 
anul 
și-au 

contractuale în 
și sortimentul, 

necesarului anual mai 
încă 223 km de

trecut. De- 
respectat 

ce privește 
pentru a- 

e 
conductă;

tice nefavorabile, specifice toamnei, 
transportul și montarea se fac greu, 
iar prețul de cost al lucrărilor aproa
pe se dublează. In afară de aceasta, 
normele tehnice nu permit montarea 
tuburilor pe timp rece pe de o parte 
pentru că inelele de cauciuc folosite 
Ia asamblare iși pierd elasticitatea, iar 
pe de alta azbocimentul fiind foarte 
friabil, apare pericolul unor micro- 
fisuri care, în final, duc la sparge
rea conductei. De aceea, se impune ca 
fabricile furnizoare Să fie determina
te jn sfirșit să-și respecte obligații
le contractuale, iar D.I.F.G.A. să 
Întreprindă măsuri operative in ve
derea aprovizionării șantierului cu 
materialele necesare și dotarea co
respunzătoare a parcului de utilaje 
terasiere.

O atenție mai mare trebuie acor
dată calității lucrărilor. Cu toate că 
unitățile beneficiare ale acestor a- 
menajări — întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole — 
au semnalat numeroase defecțiuni în 
funcționarea sistemelor, comisia d.e 
recepție de la Dragalina, de pildă, 
a constatat „în urma cercetărilor a- 

. mănunțite la fața locului" că „s-au 
efectuat lucrări de bună calitate",

sistemul poate să 
furnizeze apă și 
atit. Și mai grav 
este faptul că sțnt 
încă frecvente ca
zurile, cind proce
sul verbal de re
cepție ■ este • cm- 
năt, contrar in
strucțiunilor, fără 
probele de apă 
sub presiune pe 
conductă. Ce în
seamnă in acest 
caz recepția este 
.lesne de înțeles : 
un inventar de re
medieri 
act de 
în cel 
caz, în 
stanță 
promis 
percutează asupra 
calității lucrării.

n’u putem spu
ne că aceste pro
bleme nu sint cu- 
făcut adesea o-

sau un 
constatare 
mai bun 
ultimă in- 
un com- 
ce se re-

noscute. Ele au 
biectul unor analize atit pe șan
tier, cit și la Departamentul îm
bunătățirilor funciare din M.A.S. 
Dar ca și in anii trecuți, neajunsu
rile în asigurarea bazei materiale, 
factor hotârîtor în executarea ritmi
că a lucrărilor, continuă să persiste. 
Din această cauză, șe pune din nou 
problema replanifică'rii termenelor 
de punere în funcțiune a unor mari 
suprafețe, soluție la care s-a recurs 
fortuit și anul trecut. Ar trebui ca 
de această <‘ 
unor atari situații, 
rului să fie așezată de la bun în
ceput pe baze 
e și firesc, de 
să a execuției 
materiale.

In 
pină 
nere 
rea 
timpul prielnic de lucru invită la 
regruparea forțelor, cu prioritate 
acolo unde există posibilități ca noi 
capacități să fie date în exploatare.

dată, pentru evitarea 
uâții, activitatea șantie-

realiste, pornind, cum 
la corelarea judieioa- 
cu aprovizionarea cu

care a mai rămasperioada
la expirarea termenului de pu- 
in funcțiune, pentru recupera- 
pe cit posibil a întîrzierilor,

UNDE ESTE INGINERUL AGRONOM ?
PE CÎMP, acesta ar trebui să fie

pretutindeni răspunsul în aceste zile
Mal sînt cîteva zile și în unitățile 

agricole din nordul țării epoca optimă 
de semănat se va încheia. Firesc, în 
multe cooperative din județul Mara
mureș, consiliile de conducere, spe
cialiștii, și-au concentrat preocupările 
spre grăbirea însămințării griului și 
a secarei. Pină în 7 octombrie, coope
rativele agricole insămînțaseră cu a- 
ceste culturi 4 600 ha ceea ce repre
zintă 38 la suta din totalul terenului 
afectat acestor culturi. La aceeași da
tă, conform situației operative a di
recției agricole județene, existau 
6 736 ha, adică 51 la sută din supra
față pregătită pentru însămințări șl 
9198 ha teren eliberat de alte culturi 
tirzii destinate însămințărilor' de 
toamnă.

La ora actuală, în multe cooperati
ve agricole lucrările de semănat sînt 
avansate. Printre acestea se numără 
cele din Seini, Ariniș, Satu Lung. 
Pribilești, Oarța de Jos și altele. La 
Seini, de exemplu, semănatul griului 
și secarei s-a terminat pe Întreaga 
suprafață de 200 ha. Care sint facto
rii care determină ritmul bun de lu
cru înregistrat în unele unități, care 
sînt cauzele care fac ca în al
tele semănatul să treneze ? Pe lingă 
organizarea muncii și folosirea ra-‘ 
ționălă a tractoarelor un rol determi-

tind multe impurități. Inginerul Radu 
Oros de la Finațe, a dezinformat di
recția agricolă cu privire la situația 
pregătirilor pentru insămînțările de 
toamhă. La 25 septembrie a raportat 
că există 70 hectare eliberate și 30 
hectare pregătite pentru însămințări. 
După 12 zile, mărturisea, arborînd un 
aer de nevinovăție, că n-are decît ÎS 
hectare pregătite pentru semănat și 
nimic eliberat pentru arături. „Vom 
recolta în aceste zile porumbul și apoi 
vom semăna, ne-a spus inginerul 
Oros. Pină la Începutul lunii noiem
brie vom termina și semănatul". Lă
săm ca direcția agricolă să-și spună 
părerea dacă termenul preconizat de 
specialistul de la. Finațe se Încadrează 
în epoca optimă.

Și în alte cooperative agricole se 
întîlnesc situații asemănătoare. Ingi
nerul agronom Vasile Ghiran de la 
cooperativa din Berința a fost sanc
ționat de către direcția agricolă jude
țeană deoarece n-a manifestat inte
res și răspundere pentru calitatea lu
crărilor de însămințare a griului. De 
asemenea, au fost sancționați și ingi
nerii loan Chioreanu de la Mînău și 
loan Dumitraș de la Fărcașa, precum 
și 10 șefi ai secțiilor I.M.A.

Pentru unitățile agricole din nor
dul țării epoca optimă de semănat se 
apropie cu pași repezi de sfîrșit. Pre
cipitațiile căzute în ultimul timp fa
vorizează executarea unor lucrări da 
bună calitate, ca și răsărirea plante
lor. Tocmai de aceea, se cere ca toți 
specialiștii, membru consiliilor da 
conducere din cooperativele agricola 
să fie în aceste zile pe teren, să con
ducă și să controleze nemijlocit des
fășurarea lucrărilor.

nant H are munca inginerului 
agronom. La cooperativa agricolă din 
Seini inginerul-șef, Aurel Pop, a spri; 
jinit consiliul de conducere să orga
nizeze temeinic munca în fiecare bri
gadă și a exercitat personal un con
trol operativ și exigent, intervenind 
acolo unde s-au semnalat defecțiuni. 
Cuvinte de laudă — de altfel și rezul
tatele obținute la însămințări consti
tuie un certificat care întărește aces
te aprecieri — ni s-au relatat și des
pre inginerii Victor Catîru din Ariniș, 
Gavril Indrea din Satu Lung, Petru 
Știrbu din Sălsig și despre alții ca
re stau din1 zori și pină-n noapte pe 
cîmp, sînt alături de mecanizatori și 
cooperatori, unde dau sfaturi, urmă
resc cu ochiul lor exigent realizarea 
unor lucrări de bună calitate.

/ Ih popasul nostru ne-am întîlnit și 
cu altfel de situații. Tov. Vasile Hi- 
decuti, instructor al comitetului jude
țean de partid, ne spunea că.în coope
rativele din Cernești și Finațe, pină 
la 7 octombrie, nu se însămințaseră 
decît 25 ha. „Specialiștii din aceste 
cooperative, ne mărturisea interlocu
torul, se pierd în lucrări mărunte, 
stau în birouri și alcătuiesc situații, 
motivează în fel și chip întîrzierea 
lucrărilor". Intr-adevăr atit la Cer
nești, cit și la Finațe, timpul 
optim de semănat n-a fost prețuit 
cum se cuvine de inginerii loan Chiu 
și Radu Oros. Aici, teoretic, totul e 
pregătit în amănunt. Există grafice, 
planuri de măsuri, alcătuite cu miga
lă. Ce rost au toate acestea din mo
ment ce nu se respectă, dacă sarci
nile fixate în ele nu se îndeplinesc ? 
La Cernești, in 'ziua raidului, nu era 
incă selecționată întreaga cantitate 
de semințe necesară a fi pusă sub 
brazdă. Mai mult, selectarea griului 
s-a făcut superficial în semințe exis-

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteiii

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii1
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Uzinal metalurgice lași
Foto : M. Andreescu

LA UZINA METALURGICĂ DIN IAȘI

Tradiția bunelor rezultate

ridică prestigiul întreprinderii
Uzina metalurgică, din Iași este o 

unitate modernă, reprezentativă atit 
pentru noua zonă industrială a a- 
•cestui rfiunicipiu, cit și pentru în
treaga ramură a metalurgiei din 
țara noastră, realizările muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
aici ridicind an de an, pe 
trepte, prestigiul întreprinderii.

Este un fapt confirmat și de 
zultatele obținute în producție 
cele trei trimestre care au trecut__
anul curent. In perioada amintită, 
valoarea producției globale reali
zate peste plan s-a ridicat la 29 
milioane lei. iar beneficiile supli
mentare la 4 milioane lei. Desigur, 
un rol tonic l-a avut aici depăși
rea cu 3,2 la sută a productivității 
muncii.

în ultima perioadă, grija colecti
vului de la această uzină s-a în
dreptat în direcția fabricării unor 
sortimente la care metalul să fie 
cit mai bine gospodărit. Este vorba 
de o serie de produse tubulare si 
profile la lungimi fixe. Referin- 
du-se la această preocupare, șeful 
serviciului de planificare din uzină, 
tovarășul Nicolae Lacea, evidenția 
că prin evitarea pierderilor de me
tal, prin capete și alte lungimi ne
folosibile care rezultă atunci cînd 
produsele se livrează la lungimi 
comerciale, pot fi obținute e.conomii 
importante de metal, între 25—30 
la sută. Iată și de ce, în 1970, s-a 
insistat mai mult în această direc
ție decit anul trecut, în 9 luni, uzi
na a livrat, la lungimi fixe, 
tone de țevi și profile, 
de 17 000 tone cite s-au livrat 
cursul anului precedent.

Colectivul metalurgiștilor 
realizează un bogat sortiment de 
țevi de precizie, trase la rece, cu 
diametre cuprinse între 8—60 mm 
și cu grosimea de perete variind 
între 1—3 mm, precum și țevi de 
precizie înaltă, pentru biciclete și 
motorete, cu diametrul exterior de 
12—42 mm și grosimea de perete 
Intre 1—2,5 mm. Aceste țevi sînt 
fabricate la nivelul înaltelor exi
gențe de ordin calitativ, corespund 
celor ma.i noi standarde pentru 
produse similare realizate în oricare 
din țările cu o veche tradiție în 
prelucrarea oțelului. Nomenclatorul 
cu țevi produse la uzina din Iași 
cuprinde în prezent 220 de tipodi- 
mensiuni.

Tot la cotele unor realizări înalte 
In ce privește calitatea se înscriu, 
de asemenea, și tuburile de protec
ție pentru conductoarele electrice 
tip „Pantzer", executate într-o va
rietate de tipodimensiuni capabilă 
să acopere pină în prezent întregul 
volum de cereri pentru astfel de 
produse. De aprecierea beneficiari
lor se bucură și sortimentul bogat 
de profile formate la rece. Acestea 
se fabrică în prezent în 4 grupe 
mari ce însumează peste 400 de ti
podimensiuni avînd caracteristici 
mecanice și rezistențe superioare, 
și prezentînd multiple avantaje e- 
conomice. Profilele de acest fel se 
pot utiliza într-o sferă largă de lu
crări, bunăoară în construcțiile in
dustriale și civile, dar și în multe 
alte locuri.

Realizarea și depășirea sarcinilor

de 
noi

re
in 

din

25 000 
față 

în tot

ieșeni

de producție și, o dată cu aceasta, 
diversificarea și îmbogățirea gamei 
de sortimente fabricate, creșterea 
productivității muncii și reducerea 
în măsură cît mai mare a chel
tuielilor de producție constituie o- 
biective care stau în permanenta 
atenție a colectivului Uzinei me
talurgice din Iași. Numai pe aceas
tă bază succesele dobîndile pot fi 
consolidate și dezvoltate. Directo
rul uzinei, inginerul Mihai Vătavu, 
ne arăta in acest sens că prin pu
nerea în funcțiune a unei noi in
stalații, în cursul actualului trimes
tru, calitatea unor produse fabricate

și livrate va Înregistra îmbunătățiri 
deosebite în ce privește protecția 
anticorozivă. In acest fel, țevile și 
profilele livrate de uzină nu vor mai 
ti atacate de rugină, chiar și In’ ca
zul că depozitarea lor va fi de mai 
lungă durată în aer liber.

Viitorul cincinal va consemna la 
această unitate noi dimensiuni, de
oarece se prevede creșterea capaci
tății actuale de producție cu incă 
260 000 tone de țevi și 100 000 tone 

‘ profile formate la rece.
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

Intr-una din secțiile

(Urm are din pag. I)

trași de la sarcinile esențiale ale 
muncii lor : organizarea locului de 
muncă, urmărirea respectării disci
plinei în muncă și a disciplinei teh
nologice.

— tncercind să cirpească Ici-colo 
diverse spărturi în sistemul organi
zatoric — ne spunea tov. Alexandru 
Filip, maistru în secția motor de la 
Uzina de autocamioane din Brașov 
— maistrul se transformă intr-un dis
pecer care părăsește foarte des locul 
de muncă. Deplasîndu-se într-o secție 
sau alta pentru a impulsiona livrarea 
reperelor ce întîrzie să sosească sau 
pierzînd ceasuri întregi în căutarea 
ori improvizarea unor scule, activi
tatea echipelor pe care le coordonea
ză se desfășoară oarecum întim- 
plător.

îndepărtarea maistrului de la rostu
rile lui este determinată și de nume
roasele atribuții funcționărești și ad
ministrative care îi încarcă timpul de 
lucru, sustrăgindu-1 de la activitatea 
de conducere nemijlocită a procesu
lui productiv. Maistrul Antonache 
Hristache, de la uzinele „23 August", 
ne-a vorbit pe larg despre aceste sar
cini colaterale care-i inghit zilnic cel 
puțin două ore din timpul pe care' ar 
trebui să-1 afecteze exclusiv organi
zării și conducerii producției. îngri
jorător este faptul că, după o peri
oadă în care se remarcaseră unele 
simptome de simplificare a operații
lor de birou la acest nivel de condu
cere a producției, in prezent maistrul 
este din nou asaltat de Valul hir- 
tiilor.

— Trebuie să recunoaștem că. deși 
s-au făcut numeroase studii de orga
nizare, puțină atenție s-a acordat 
problemelor care privesc organi
zarea producției și a muncii la nivelul 
formațiilor de lucru, al căror șef 
direct este maistrul — a apreciat tov. 
Gheorghe Stuparu, președintele co
mitatului sindicatului de la uzinele 
„23 August".

Frecvența cu care interlocutorii au 
revenit asupra necesității de „a se a- 
corda maiștrilor libertatea de acțiune 
nestingherită în sfera lor de activi
tate", „de a fi lăsați să trăiască pe 
propriile picioare" ne-a sugetat și 
concluzia că aceștia nu sînt lăsați în
totdeauna să fie conducătorii unici ai 
sectoarelor de activitate de care răs
pund. Se mai consideră și astăzi, pe 
alocuri, bine înțeles nu fățiș, că

I'
maiștrii au, în general, o pregătire 
nesatisfăcătoare — afirmație care, 
chiar dacă este valabilă pentru anu
mite persoane, nU poate fi extinsă la 
ansamblul categoriei — și, ca atare, 
nu sînt în măsură să ia hotăriri ra
ționale. In consecință, inginerii trun- 
chiază autonomia și autoritatea maiș
trilor, lăsindu-le acestora responsa
bilități limitate.

O asemenea optică are grave con
secințe economice, sociale și chiar u- 
mane. Subestimindu-se capacitatea 
maiștrilor, în pofida reglementărilor 
în vigoare, ei sint ocoliți la progra
marea producției. „Această operație 
vitală pentru activitatea maistrului se

manoperă. Rămîn la credința că ni
meni altul nu poate cunoaște mai bi
ne ca . maistrul rezervele interne ale 
producției in sectorul pe carer! con
duce" — a conchis ing. Vasile Fuior.

Că autonomia maistrului este in 
prezent ciuntită o dovedește și un alt 
fapt : documentația de execuție care 
vine în secție nu lasă prea mult loc 
inițiativei maistrului ; ii dă totul, cum 
se spune, „mură-n gură". Este o 
practică contrară spiritului legii care 
reglementează atribuțiile maistrului, 
contrară tradiției bune cane a existat, 
dintobdeauna, in diferite fabrici și 
uzine. Maistrul nu este numai un su
praveghetor, ci, în primul rînd, un

MAISTRUL
Înfăptuiește mai sus de el. Lui i se 
comunică hotărîri, dar nu i se cer 
păreri în această direcție — ne-a spus 
ing. Vasile Fuior, șeful serviciului sa
larizare de la uzinele „23 August". Că 
nu se manifestă suficientă 
în maiștri o dovedește și 
unui prea mare număr de 
rarhice deasupra lui. Intre 
ției și maistru, de regulă, 
încă două verigi : șeful de 
maistrul principal. Nu-și găsește nici 
o justificare, bunăoară, menținerea 
ca treaptă administrativă a funcției 
de maistru principal. Nefiind un grad 
profesional care sâ se acorde în ra
port de nivelul pregătirii, maistrul 
principal apare în prezent ca un in
termediar care încetinește luarea și 
transmiterea deciziilor".

Același interlocutor a argumentat 
că și in ce privește normarea muncii 
la punctul de lucru pe care îl con
duce, atribuțiile maistrului sint foarte 
restrînse. „Ar fi perfect posibil ca, în 
concordanță cu normativele în vigoa
re, să se dea posibilitatea maiștrilor 
să precizeze ei inșiși consumul de 
manoperă la diverse operații. Sînt 
convins că pe această cale s-ar ob
ține în multe cazuri o economie de

încredere 
existența 

trepte le- 
șeful sec- 
mai sînt 
atelier și

creator, un virtuos al meseriei. Exclu
derea maistrului de la formularea 
unor soluții tehnice de execuție, pa 
lingă faptul că complică rezolvarea 
unor probleme, în Cazul cînd survin 
nepotriviri între indicațiile documen
tației și posibilitățile concrete ale a- 
telierului sau secției de fabricație, 
determină, totodată, cheltuirea cu un 
folos mult prea mic a unor mari for
țe din compartimentele de concepții 
din fabrici și uzine sau din institutele 
de proiectări.

Desigur, trecerea exclusivă pe ume
rii maiștrilor, așa cum legea prevede, 
a unor atribuții complexe de progra
mare, normare a muncii sau de exe
cuție presupune un înalt grad de 
pregătire profesională din partea a- 
cestora. Din păcate, in discuțiile a- 
vute au fost amintite și nume de 
maiștri care, de fapt, nu sînt maiștri. 
Unanimă a fost părerea că, cel puțin 
in asemenea împrejurări, de vină este 
sistemul necorespunzător de recrutare 
a maiștrilor, sistem care se mai prac
tică, e adevărat mai rar, și în pre
zent. Nu întotdeauna conducerile în
treprinderilor trimit la școală pe cei 
măi experimentați muncitori, ci pe 
aceia de care se pot dispensa mai

ușor.. O asemenea optică nu numai 
că nu rezolvă in nici un fel lubrurile, 
ci, dimpotrivă, este de natură să le 
complice. . Tributar pină nu de mult 
acestei practici, astăzi comitetul de 
direcție al uzinei „23 August" se 
află în delicata situație de a nu găsi 
plasament pentru circa 20 de maiștri, 
recent întorși de la școală, in vreme 
ce 65 de posturi de maiștri sint ocu
pate de oameni care nu au studiile

■ necesare..
— Nu putem renunța la niște cadre 

ce s-au dovedit valoroase de-a lungul 
anilor, in favoarea unora care nu s-au 
evidențiat nici înainte și nici după 
ce s-au întors de la școala de maiștri 
— ne-a explicat tov. Gheorghe Stu
paru, președintele comitetului sindi
catului din uzină.

Dacă din partea conducerilor de 
uzine procesul de selecție tinde șă 
devină mai rațional, adeseori greută
țile in selecționare sint determinate ■ 
și de alte cauze. Atit la uzina „23 
August" din Capitală, cit și la „Trac
torul" din Brașov ni s-a explicat 
că, în prezent, ciștigurile curente ale 
muncitorilor fruntași depășesc, de re
gulă, salariul unui maistru 
stagiu relativ mic in aoeastă 
ție. Noul sistem de salarizare 
zolvat anomalia doar în 
maiștrilor cu mare experiență 
delungată vechime in muncă, 
perspectiva de a primi un Salariu mai 
mic ca maistru, chiar și numai pen
tru o perioadă de cițiva ani, decit ca 
șef de echipă, bunăoară, îl determină 
pe mulți dintre cei îndreptățiți să 
urmeze cursurile școlii de maiștri să 
manifeste rețineri.

Cele cîteva aspecte reliefate In rân
durile de față nu ^epuizează un su
biect atit de vast. Din orice punct de 
vedere l-am aborda, o concluzie ră- 
mîne certă : există un cadru legal 
care reglementează clar și detaliat 
rolul și atribuțiile maistrului în pro
ducție. Dacă maiștrii nu sînt in toate 
împrejurările maiștri adevărați, cau
za este eludarea legii. De aceea se 
impune ca primă măsură aplicarea 
cit mai deplină și mai fidelă a pre
vederilor legale in vigoare cu privire 
la rolul maistrului în producție, atit 
sub aspectul respectării îndatoririlor 
întreprinderii față de maiștri, cît și 
sub aspectul creării condițiilor pentru 
creșterea responsabilității maiștrilor 
in procesul de muncă și față de re
zultatele cantitative și calitative ale 
oamenilor pe care îi coordonează.

Ia I.A.S. 
Mihăilești, județul Il
fov. a început con
strucția unui modern 
complex de vaci, cu o 
capacitate de 2 200 de 
capete, care trebuia dat 
în folosință încă în no
iembrie 1969. r 
plexul n-a fost 
minat nici pînă 
In mai multe 
duri, constructorii 
întîlnit cu 
ciarul, au analizat mer
sul lucrărilor și au 
stabilit termene noi. 
La una din aceste în- 
tîlniri s-a ajuns la o 
înțelegere ca. pînă la 
30 iunie anul acesta, 
complexul să fie pre
dat ,.la cheie". Con
structorul însă a jucat 
bătuta pe loc. 
rece 
luni 
cut 
nul 
xul 
Mai 
lucrări în valoare

Com- 
ter- 
azi. 
rîn- 
s-au 

benefi-

deoa- 
încă 3 

au tre- 
terme- 

comple- 
gata.

după
cite 

de la 
fixat, 
tot nu e
sînt de efectuat 

de

aproximativ 8 milioane 
lei. Nu sînt gata halele 
de furajare, grupul de 
muls, castelul de apă. 
Racleții din cele două 
maternități nu func
ționează din cauza u- 
nor greșeli de con
strucție. Lucrările de 
canalizare fiind prost 
executate, se întîmpină 
mari greutăți în men
ținerea curățeniei în 
adăposturi. în scurtă 
vreme, asfaltul din 
creșa de viței și graj
durile de tineret bo
vin s-a deteriorat îneît 
trebuie înlocuit.

Ce a determinat a- 
ceastă situație ? Ac
tualul constructor — 
I.C.M. București — 
motivează că a preluat 
de Ia constructorul, 
precedent o moștenire 
grea. Dar la rindul 
său, continuă să tergi
verseze lucfările.

Din toate acestea 
trage ponoasele I.A.S. 
Mihăilești, care are in

plan. în acest an. să 
obțină 4 500 hl lapte 
și 850 de vițel. Au 
fost procurate 1350 
de vițele și juninci 
gestante. Dar, cum e 
și firesc, din cau
ză că lucrările de 
construcții nu sînt 
terminate, se inttmpi- 
nă mari dificultăți în ce 
privește adăpostirea a- 
nimalelor și desfășura
rea procesului de 
ducție.

Trec zilele... 
zbor săptăminile 
— ca-n balada lui 
pirceanu. Numai

. iarna bate la ușă, 'ar 
animalele riscă să ră- 
mînă neadăpostite. 
Este necesar ca orga
nele de resort să ia 
măsuri urgente pentru 
grăbirea lucrărilor la 
acest complex, să tragă 
la răspundere pe cei 
care muncesc de mîn- 
tuială.

și-n 
trec 
To

că

Horea CEAUȘESCU

CU BANCNOTE NU SE ACOPERĂ

GRAJDURILE

cu 
func- 
a re
căzu! 

și în-
Or,

Din situația în
tocmită de Direcția 
agricolă a județului 
Gorj rezultă că. din 
cele două milioane lei 
acordate pentru con
strucțiile zootehnice 
care urmează să se 
realizeze în acest an în 
cooperativele agricole, 
au fost executate 
crări în 
930 000 
banca 
dețeană 
tat 
construcții

struiască un saivan de 
500 oi. n-au fost asi
gurate materialele ne
cesare. O situație ase
mănătoare se întîl- 
nește și la cooperati
va .: /■ 
Cărbunești. 
vanul 
cu 
in 
tombrie, 
adus ceva materiale 
de construcție. In a- 
oeeași situație în ce 
privește pregătirea a- 
dăposturiior pentru 
iarnă se află și coo
perativele agricole din 
comunele Samarinești, 
Ceplea, Valea cu Apă, 
Bolboși și altele.

Puteau fi realizate 
din vreme aceste 
biective de investiții ? 
Evident că da. O do
vedesc rezultatele ob
ținute la 
complexului 
cooperatist < 
nești. cu o 
de 500 000 
și a celui 
și ingrășare a berbecu-

ților de la Ciocadia. 
Deși construcția lor a 
început de numai cite- 
va luni, lucrările sint 
destul de avansate. O 
asemenea realizare nu 
face decît să confirme 
posibilitățile de care 
dispun cooperativele a- 
gricole din județ atunci 
cînd se depun eforturi 
susținute, cînd se ma
nifestă o preocupare 
permanentă pentru 
realizarea obiectivelor 
prevăzute. Dar........ cu
o floare...", în cazul de 
fată numai cu 
construcții, nu pot 
asigurate 
time de I 
tru cele 
animale i 
în plus 
trecut, 
eforturi 
toate construcțiile zoo
tehnice să fie termi
nate la vreme. Bani, 
după cum s-a văzut, 
există. Dar se cer folo
siți gospodărește.
Mihail DUMITRESCU

de 
termen 
folosință

co- 
unde 
con-

mi- 
fon-

o-

lu- 
valoare de 

Iei. Recent, 
agricolă ju- 
a suplimen- 

creditele pentru 
zootehni

ce cu alte 3 
lioane lei. Deci, 
duri sînt — și încă de 
ordinul milioanelor. 
Dar cu toate că 
bani există, lucrările 
avansează foarte încet. 
Din cele 20 construc
ții zootehnice prevă
zute a se realiza. 13 
încă nu au fost în
cepute. iar restul de 7 
sînt în prima fază de 
execuție. La coopera
tiva agricolă din 
muna Scoarța, 
trebuia să se

agricolă din
La

1 000 
de

1
abia

Tg. 
sai- 

oi„ 
dare 
oe- 

s-au

construirea 
i inter- 
de la Bră- 

capacitate 
pui pe an, 
de creștere

cîteva 
fi 

condiții op- 
lernare pen- 
cîteva mii de 
care se cresc 
fată de anul 

Sînt necesare 
pentru ca
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apa- 
naște

RO- 
de

re- 
te- 

me- 
cit

pe 
pune

„CARTEA

avansat 
și inci

ta 
ln- 
din 

a 
pu-

totodată 
atmosfera 

este

urbanizare, cît și 
desfășurării 6ale în

care 
a- 

căr-

„Teoria
”|N A DOUA JUMĂTATE

elementare"

Tehnica umbrei"
DARIE NOVĂCEANU:

A SECOLULUI AL XIX-LEA"

logicii românești"

A

„începuturi ale

Fondul bogat de ma
nuscrise slavone vechi 
aflate în țara noastră 
dezvăluie interesante 
începuturi de acti
vitate filozofică în 
viața culturală româ
nească de la sfir- 
șitul secolului al XIV- 
lea și începutul se
colului al XV-lea, din 
epoca lui Mircea cel 
Bătrîn și Alexandru 
cel Bun. Cercetarea, 
în spiritul marxism- 
leninismului, a aces
tor scrieri prezintă un 
real interes pentru cu
noașterea gîndirii din 
acea epocă, putînd con
stitui o contribuție la 
elaborarea unuia din 
primele capitole ale 
unei istorii științifice 
a filozofiei și a logi
cii din România. Este 
ceea ce a întreprins 
Petre Lucaciu în car* 
tea sa recent apăru
tă în Editura știin
țifică — „începuturi ale 
logicii românești". Tn 
această lucrare este re
produs și analizat din 
cadrul manuscrisului 
slavon nr. 72, un o- 
puscul de logică neo- 
aristotelică din vea
cul al XIV-lea — pro
babil primul de acest 
fel apărut in țara noas
tră.

Comentariul autoru
lui, judicios alcătuit,

realizat — unde se 
impunea — cu relie
farea amănuntelor 
semnificative, este de 
un real folos în în
țelegerea acestui text 
străvechi. Grija pen
tru redarea adecvată 
a atfnosferei epocii 
respective e constan
tă în decursul întregii 
exegeze. Atit în ca
racterizarea spiritua
lității românești din 
acea vreme, unde se 
scoate în evidență sta
rea culturală de atunci 
ca fiind propice 
ceptării lucrărilor 
oretice de către 
diul cărturăresc,
și in analiza doctrinei 
hesychastice — de o- 
rientare pronunțat 
mistică — autorul de
celează net atitudinea 

^rațională, realistă, 
chibzuită, ca opunîn- 
du-Se exceselor misticii 
ascetice. în carte se 
arată că teoria aris
totelică despre cate
gorii a pătruns și în 
lumea de idei din Ro
mânia, că deși pur- 
tînd amprenta sco
lasticii medievale, ști
ința logicii contri
buia și în țara noas
tră, incă din acel timp, 
la formarea spiritelor 
culte. Sint evidente, 
în cuprinsul
grija'și simțul de răs-

Elaborarea materialului teoretic 
care să aibă drept obiect structura 
intimă a materiei constituie o 
operă pe cit de necesară pe 
atit de dificilă. Meritul au
torilor monografiei „Teoria particu
lelor elementare" — prof. dr. docent 
Vaier Novacu, membru corespon
dent al Academiei Republicii So
cialiste România, și fizicianul Toma 
Vescan — este de a fi reușit să 
ofere publicului interesat o lucrare 
bine sistematizată și documentată, 
care cuprinde, practic, toate pro
blemele de bază ale temei abordate.

Monografia, avind aproape 700 de 
pagini, oglindește o activitate des
fășurată timp de mai mulți ani, ale 
cărei rezultate de valoare sint par
țial cunoscute publicului din lucră
rile de sinteză ale seminarului de 
fizică teoretică, pe care profesorul 
Novacu îl conduce cu pasiune și 
competență. Organizarea vastului 
material informativ este făcută po- 
trjvit cerințelor de coerență inter
nă a lucrării, fiind determinată și 
de direcțiile in care s-a dezvoltat 
teoria particulelor elementare. Pro
blemele tratate sint, în linii mari, 
următoarele : 1) tipurile de interac- 
ții care se exercită intre particulele 
elementare ; 2) legile noi de con
servare specifice domeniului respec
tiv și care nu au un corespondent 
clasic (acestea se referă la concepte 
special introduse pentru descrierea 
unor proprietăți cu totul noi, întîl- 
nite la particulele elementare insta
bile grele ; 3) clasificarea particu
lelor pe baza conceptelor de grup 
de simetrie (se expun atit lucrările 
originare ale lui (Jell-Mann și 
Neeman privind gruparea., în octet, 
cît și unele lucrări mai recente, in 
care particulele elementare sint 
considerate ca fiind formate din 
subparticule numite quarkuri, a că
ror „ciudățenie" constă în faptul că 
sarcina lor electrică reprezintă o 
treime sau două treimi din sarcina
— • considerată pînă acum indivizi
bilă — a protonului) ; 4) teoria mo
dernă a ciocnirii particulelor, baza
tă pe ecuații integrale pentru func
țiuni complexe ; 5) algebra de cu- 
renți (teorie care permite să se 
ddscrie interacția intre particule 
grele și particule ușoare). Sint rela
tate, de asemenea, unele rezultate

' de semnificație deosebită ale grupu
lui de cercetători în problema par
ticulelor elementare condus de pro
fesorul Novacu.

Apariția monografiei „Teoria par
ticulelor elementare" reprezintă, 
fără îndoială, un eveniment edito
rial, fiind vorba despre prima lu
crare românească de asemenea pro
porții închinată unui subiect atit de 
pretențios. Sistematizarea materia
lului, varietatea și noutatea proble
melor tratate, rigoarea matematică 
sint tot atîtea argumente convingă
toare care recomandă această carte
— rod ăl unor cercetători pasionați 
de imaginea fascinantă a materiei 
surprinse în intimitatea ei cea mai 
profundă.

Nicolae lonescu-PALLAS

VALERIU RAPEANU

„INEEREERENEE SPIRITUALE

pundere pentru men
ținerea caracterului au
tentic al textului co
mentat și pentru \ ca
racterizarea adecvată a 
atmosferei sociale și 
culturale în care acest 
text a văzut lumina zi
lei.

Relevăm 
faptul că
„arhaizantă" nu 
prezentată de autor de 
dragul doar al arhais
mului ei, ci pentru a 
înțelege dinlăuntrul ei 
spiritul epocii, cdn- 
Iradicțille dintre reac- 
țiune și progres, așa 
cum se manifestau în 
gîndirea feudală — 
premisă necesară în 
orice evaluare corectă 
a moștenirii 
le.

Accentul 
autorul il 
supra aderării 
turarilor din acea 
vreme la raționalism, 
la ceea ce poate fi 
gindit limpede și des
lușit, precum și clari
tatea cu care reliefea
ză atitudinea princi
pal negativă a acestora 
față de „nebulozită
țile" mistice, conferă 
lucrării un merit ce 
trebuie consemnat.

Recent, sub îngrijirea Editurii 
Academiei, a apărut cartea „Indus
tria în România în a doua jumăta
te a secolului al XIX-lea. Despre 
stadiile premergătoare industriei 
mecanizate" — de Gh. Zâne. Lucra
rea își propune să examineze in a- 
dincime platforma de stadii (forme) 
necapitaliste și capitaliste pe care 
s-a edificat în România industria 
mecanizată ; e vorba de industria 
casnică, meseriile, cooperația capi
talistă simplă și manufacturile. -

Remarcabil este faptul că aceste 
patru forme industriale nu sint tra
tate din punctul de vedere al unei 
istorii paralele, ci din al locului pe 
care îl ocupă fiecare din ele în ta
bloul eterogen de forme industria
le din această perioadă, al tendin
țelor pe care le manifestă unele 
sau altele — de a se destrăma, a se 
menține sau dezvolta — pregătind 
terenul pentru industria de fabrică.

Analiza diverselor stadii de dez
voltare este făcută ținîndu-se seama 
de transformările interne ale fiecă-» 
ruia. Astfel, industria casnică este 
privită sub unghiul'locului pe care 
îl ocupă 
nească "• 
turale, 
marea 
studiate 
meserii 
bane și . 
torică. Manufactura este tratată ca 
formă istorică concretă sub cele 
două tipuri ale sale : manufactura 
centralizată și manufactura descen-

ii ea în economia țără- 
și al modificărilor struc- 
al rolului său in for- 
meseriilor. Acesteâ sint 
ca meserii la comandă și 
pentru vînzare, meserii ur- 
rurale — în evoluția lor is-

Dificultatea scrierii ți
nui studiu despre un ma
re artist a cărui operă a 
intrat definitiv în conști
ința publicului, constă, cel 
mai adesea, în aceea că 
autorul care se ocupă de 
problema respectivă se 
află totdeauna în fața u- 
nei duble alternative. Op
țiunea lui trebuie să-1 o- 
rienteze, fie spre un stu- 
diu-exegeză, care să ai
bă în vedere relevarea 
particularităților artisti
ce ale operei și .specifi
cului său intr-un con
text mai larg al artei na
ționale și internaționale, 
fie spre o monografie ca
re să ofere cititorilor un 
material informativ, sis
tematizat, integrat in
tr-un comentariu care să 
depășească în profun
zime argumentele cele 
mai circulate și, ca atare, 
devenite într-un fel co
mune, în virtutea căruia 
artistul respectiv se bu
cură de atenția publicu
lui.

Prima alternativă ține, 
mai ales, de un studiu a- 
vansat al istoriografiei 
de artă și de o fază si
milară a cercetărilor în 
profunzime asupra sur
selor, izvoarelor și valo
rii istorico-estetice a o- 
perei unui creator, care 
s-a manifestat într-o e- 
tapă determinată a evo
luției generale a artei. 
Ea are în vedere exigen
țele unu) public a cărui 
capacitate de înțelegere 
a fenomenului artistic 
este, în mod firesc, sub-

Printre multiplele consecințe pe 
plan social pe care le-a produs poli
tica de industrializare se înscrie 
și urbanizarea. Efect al industria
lizării și totodată stimulent al ei, 
purtînd pecetea principalelor sale 
trăsături, urbanizarea constituie un 
fenomen tipic al prefacerilor petre
cute în societatea noastră, iar fun- 

’damentarea ei științifică, stabilirea 
direcțiilor optime pe care trebuie 
să le urmeze reclamă ample cer
cetări cu participarea diferitelor 
științe — între care sociologiei il 
revine un rol deosebit.

Apare, de aceea, meritorie și 
utilă inițiativa catedrei de so
ciologie a Universității din Bucu
rești de a întreprinde o amplă 
investigație asupra acestui proces 
in trei zone economice și geogra
fice ale țării, unde urbanizarea se 
află în stadji diferite : 
(Brașov), mediu (Slatina) 
pient (Vaslui).

Rezultatei^- cercetărilor 
rate pe o perioadă de trei ani au 
fost înmănuncheate în două volume 
recent apărute : „Procesul de ur
banizare în România — zona Slatina 
Olt" (Editura Academiei) — coordo
natori prof. univ. Miron Constanti- 
nescu și prof. univ. H. H. Stahl șl 
„Procesul de urbanizare în România 
— zona Brașov" (Editura Politică) — 
coordonatori Miron Constantinescu, 
Tiberiu Bogdan, Mihail Cernea și 
Petru Cristea. Acest din urmă vo
lum a fost realizat și cu colaborarea 
Institutului.de filozofie, sectorul so
ciologie.

Autorii își propun o descifrare a

tralizată. în fine, munca capitalistă 
la domiciliu este prinsă sub diver
sele ei aspecte. în cuprinsul lucră
rii, industria de fabrică nu este tra
tată decît tangențial și numai în 
limitele concurenței pe care aceas
ta o face celorlalte forme indu
striale. De asemenea, se Încearcă 
fixarea in ansamblul economiei a 
momentului de dezvoltare și de de
cădere a unor «ramuri, ca și expli
carea unor procese economice con
tradictorii.

Autorul lucrării s-a oprit mal pe 
larg și asupra împrejurărilor gene
rale în care s-a constituit structura 
industrială premergătoare fabricii, 
asupra factorilor externi și interni 
care au determinat-o sau influcn- 
țat-o. Astfel, sint cercetați îndea
proape factorii externi : invazia 
mărfii străine — a capitalului străin 
— pe piața românească ,și criza a- 
gricoiă internațională. 'Dintre fac
torii interni, de o tratare amplă se 
bucură intervenția capitalului au
tohton tn industrie, și piața inter
nă. mai ales piața țărănească.

Abordarea dintr-un unghi nou a 
problemei dezvoltării stadiilor pre
mergătoare industriei de fabrică, 
elementele inedite de cercetare pe 
care le aduce în discuție, rezultate
le obținute fac ca această lucrare 
să fie primită cu interes atit în 
rindul celor ce studiază istoria eco
nomică a României, cît și al pu
blicului larg cititor.

. acestui fenomen contemporan prin
tr-o cercetare atit analitică, cît și 
unitară — vizînd o imagine globa
lă a sa.

Operlnd just distincția între du
blul caracter procesual al urbani
zării — cel social politic și tehnic 
industrial, ei au reușit să facă o in
vestigare diferențială — surpriii- 
zind real și adecvat maniera de in
cludere a zonelor respective in re
lațiile urbane. Fenomen deosebit 
de complex — urbanizarea este a- 
bordată în ambele volume din 
unghiul de vedere al transformă
rilor pe care le determină — mutații 
în structurile • sociale ale orașelor, 
ale satelor, restructurări ale relați
ilor dintre oameni, reprofesionaii* 
zări, etc. — urmărjndu-se modul de 
înfăptuire al integrării industriale 
și urbane, precum și modificările ce 
apar in funcțiile orașului ca mediu 
integrator. -Remarcăm. în acest 
sens, amplul studiu referitor la 
locul deținut de căminul mun
citoresc ca etapă spre urba
nizare și totodată ca prelungi
re a sistemului instituțional al în
treprinderii, sau abordarea fenome
nului cu multiple consecințe econo
mice și sociale pe care-1 reprezintă 
navetismul.

Se impune a sublinia că studiul 
asupra procesului de urbanizare în 
zona Slatina ee distinge printr-o 
mai bogată informație, dublată de 
o mai adîncă prelucrare și inter
pretare a datelor. în multe capitole 
tratarea teoretică se îmbină cu cea 
concret interpretativă, fapt ce-și 
lasă amprenta asupra relevării mai 
pregnante a caracterului transfor
mator al fenomenului studiat.

Preocuparea pentru eficiența cer
cetării, pentru conturarea unor con
cluzii care să slujească organelor 
de decizie la diferite niveluri este . 
vizibilă in cele două volume. Pe 
baza bogatului material de viață 
cercetat, se fac propuneri — 
de pildă, cu privire la sta
bilizarea și calificarea cît mai ra
pidă a lucrătorilor veniți din agri
cultură, îmbunătățirea rețelelor co-\ 
merciale și culturale ale noilor car
tiere etc. — care se impun atenției.

Fiind primele cercetări de ase
menea anvergură asupra urbaniză
rii în România — pot fi detectate 
și unele neimplinlri. Avem în ve- 

ssnwsuM 
unor descrieri foarte amănunțite, 
dar nu îndeajuns de semnificative 
pentru ceea ce se urmărește a se 
demonstra, a unor deficiențe meto
dologice — pe alocuri recunoscute 
chiar de autori — cu consecințe asu
pra validității și ' veracității unor 
concluzii și caracterizări. De aseme
nea, credem că propunerile de 
măsuri care se tac ar fi pu
tut să fie încă mai numeroa
se. în ansamblu, însă, cele 
două volume reprezintă remar
cabile apariții ce reușesc Să ne 
transmită o imagine bogată, pri
vind atit stadiul actual al pro
cesului de 
perspectivele 
viitor.

Ca și alți tineri critici ai gene
rației care s-a afirmat prin activi
tatea desfășurată de-a lungul ulti
milor cincisprezece ani, Valeriu 
Râpeanu se distinge printr-o reală 
vocație. Afirmăm aceasta conside
red că vocația se recunoaște prin 
accentul pasiunii intelectuale, prin 
răspundere, prin subordonarea la 
obiect și orientarea In meandrele 
tendințelor contemporane. Toate a- 
cest.e cerințe, specifice criticii, le 
intilnim și in cartea sa, Interferențe 
spirituale. Locul de onoare acordat 
unor genii ale culturii românești ca 
George Enescu și Constantin Brân- 
cuși definește multilateralitatea 
preocupărilor criticului, deschis tu
turor formelor frumosului. Ambii 
creatori sint îmbrățișați într-o sin
gură acoladă, a „permanențelor ro
mânești". Amindoi se aseamănă 
printr-o gindire Înaltă, adeseori 
cristalizată aforistic și enunțată 
de preferință verbal, In convorbiri 
cu prietenii. Ca și înțelepții antici, 
George Enescu era un moralist 
subtil, iar arta, după el, un in
strument de înnobilare a omului, 
— concepție foarte îndepărtată <le 
sondările din o parte a scrisului de 
astăzi, în care așa-zisa „psihologie 
a aidîncimilor" răscolește adesea 
reziduurile cele mai impure ale in
stinctelor joase. în studiul consa
crat marelui sculptor, criticul de
pistează convingător „atitudinile de
finitorii pentru cea dinții etapă a 
receptării lui Brâncuși în conștiința 
românească".

La o altă rubrică, de „sinteze", 
Valeriu Răpeam^cercetează „Pri
mul război mondial și sensul lui în 
cultura noastră", într-un studiu care 
constituie poate contribuția cea mai 
substanțială a volumului. Cu acest 
prilej folosește ca un interesant ma-

terial. pentru mulți necunoscut, or
dinele de Zi ale generalului Eremia 
Grigorescu, învingătorul de la Mărâ- 
șești. Elocința ostașului român, ca 
și aceea napoleoniană, era brevi- 
locventă. Ale lui au fost cuvintele 
de efect magic : „Pe aici nu se 
trece“.

Critica lui Valeria Râpeanu evi
tă, adesea, tonul subiectiv, confe
sional. Cu atit mai semnificativă 
ne apare, de aceea, mărturia de la 
care pornește în conturarea portre
tului închinat lui Tudor Vianu, de 
Ia care va fi deprins cînd era stu
dent „pasiunea cercetării" și „per
manenta investigare a surselor".

Am caracteriza ca obiectivă 
structura criticii lui Valeriu Râ
peanu, mai atent să deslușească 
esența fenomenului literar decît să 
se caute pe sine. Aceasta nu exclu
de agrementul variației, îndeosebi în 
articolele cuprinse în capitolul „Por
trete contemporane", -fie cu măr
turii ca acelea dăspre Tudor 
Vianu și Perpessieius, acești emi- 
nenți stimulatori de energie mo
rală, fie chiar cu procedee de pro
zator, ca în preludiul la eseul „O- 
mul contrastelor: Felix Aderca". 
Portretul exterior al acelui „om de 
statură potrivită, cu părul și mus
tața căruntă, cu privirea spălăcită 
și inexpresivă" este exact, ca și 
analiza operei literare, care ur
mează.

Secvența cea mai compactă a vo- 
lttțnului, rubrica întitulată „Carnet 
de cronicar", in care Valeriu Râ
peanu examinează opere reprezen
tative pentru fenomenul literar 
contemporan (ne gindim la croni
cile dedicate unor volume de Al. 
Philippide, Zaharia Stancu, Marin 
Preda. Eugen Barbu, Aurel Baranga 
sau Fănuș Neagu) dă măsura capa
cității sale critice. Aș avea totuși o

rezervă cu privire la'una dintre a- 
firmațiile privitoare la dramaturgie 
și la relațiile dintre autori și re
gizori : „Sintem, în genere, neîn
crezători — scrie criticul — în dra
maturgii care „se amestecă" in 
montarea pieselor scrise de ei (cite 
pagini nu ne-au lăsat, de pildă, 
Cartiil Petrescu și George Mihail 
Zamfirescu, despre această stare de 
beligeranță), sintem și mai neîn
crezători în dramaturgii care-și 
pun în scenă propriile lor piese". 
Așa proceda Caragiale și n-a gre
șit, lăsînd urmașilor săi un stil de 
joc sobru și adecvat, uitat uneori 
la punerea în scenă a pieselor sale, 
,așa cum, după părerea mea, s-a în
tâmplat nu demult cu „D-ale carna
valului". Din nefericire, în lumea 
întreagă, operele dramatice, ale cla
sicilor sint „revizuite" de tineri re
gizori cu o blamabilă dezinvoltură 
și cu intervenții pină și in text, 
chipurile spre « le „întineri". Așa 
se face că aproape nimic nu mai 
rămîne din ce a înțeles să dea au
torul. Firește, acesta nu trebuie să 
se substituie regizorului, ci numai 
să-l lămurească asupra intențiilor 
lui, să asiste la repetiții și să ve
gheze ca să nu i se răstălmăcească 
textul. Este dreptul său fundamen
tal, atîta timp cît trăiește I

Revenind la volumul lui Valeriu 
Râpeanu, aș mai atrage atenția 
asupra marginaliilor sale privind u- 
nele probleme de literatură univer
sală sau de estetică generală. Dacă 
ar fi să definim într-o singură sin
tagmă specificul criticii autorului 
Interferențelor spirituale, atunci am 
putea spune că aceasta reprezintă, 
cel mai adesea, o călăuză de încre
dere pentru cititor.

Șerban CIOCULESCU

Poezia Ilenei Mălăncioiu 
își reclamă fiorul artistic 
nu atit de la virtuozitatea 
metaforică, de Ia „lirism" 
în sensul propriu al cu- 
vîntului, cît de la sub
stanța Ideatică, de la vi
ziunea filozofică din care 
este contemplată și trans
figurată realitatea. în spa
tele elementului anecdotic, 
al aparentului reportaj li
ric (ce nu cade însă nici
odată în mrejele descrip
tivismului), respiră o co
erență interioară, o moda
litate de esențializane a 
realului, care fac ca evo
carea de secvențe ale vieții 
să se trahsforme în expre
sia sintetică a unei filozo
fii ăsupra existenței.

Prima carte a poetei o- 
ferea imaginea unui sat 
românesc, a unei civili
zații cu străveche dăinui
re. Pooța îi, .ajpâtțliă' un Ca
lendar sui-generis în 
funcție de momentele și 
aspectele apte să incite la 
reflexie lirică, străduin- 
du-se să găsească rădăci
nile adinei și ascunse ala 
unui mod de existentă, de 
o vitalitate cosmică, ale 
cărui taine-i păreau încă 
insuficient explorate. Lu
mea era reflectată prin 
prisma conștiinței copi
lului ee se apropie de a- 
notimpul maturității, tn- 
depărtîndti-se nostalgic de 
jocurile copilăriei.

„Către Ieronim". noul 
său volum, păstrînd unele 
motive din .primul, nu 
mai are dezinvoltura „co
pilăririi", reflexia lirică 
este gravă și lucidă. Cele

maî bune poezii ale cărții 
își trag sevele din vita
litate văzută ca princi
piu primordial al univer
sului. Mitologia autoarei 
apelează la elementul fol
cloric, stilizîndu-1 însă la 
cote înalte și înzestrîn* 
du-1 cu semnificații per
sonale. ..Ursul", poate cea 
mai bună piesă a volumu-

un element cosmic, o 
plasmă a regenerărilor, 
ca în trecutele ere geolo
gice. Prezenta ei repetată 
tn strofele poeziilor de
notă și o aspirație spre 
puritate. Tot o dorință de 
curăție, de reîntoarcere 
Ia vîrsta candorilor. degajă 
și alte piese ale plache
tei : „Iluzionism" „Ritu-

ILEANA MĂLĂNCIOIU:

„1Către Ieronim"
lui, învestește o veche 
practică medicinală popu
lară cu atributele unui 
simbol ; apăsarea Insănă- 
toșitoare a fiarei carpa
tine semnifică infuzia de 
vitalitate pe care o aduce 
contactul nemediat cu 
viața, cu realitatea. Ace
eași pulsație impetuoa
să e întâlnită și în 
.„Nașterea cerbului" (unde 
lipsește însă seninătatea 
horațiană) și în ..Singe de 
urs". Apa, vie ca în sim
bolistica basmelor popu
lare, sau principiul gene
rator al vieții ca în filo
zofia elinului Thales, este

al“. „Săbiile", „Păpușa
rul".

Poeta repetă jocuril» 
universului fabulos infan
til, dar jocul nu este un 
simplu prilej de rememo
rare nostalgică, ci o mo
dalitate de cunoaștere, de 
explorare a realității, de 
descifrare a tainelor uni
versului.

Dacă o parte însemnată 
a poeziilor au un substrat 
adine folcloric, altele sint 
de inspirație livrescă. 
Poeta transcrie mituri si 
epopei, convertindu-le 
într-o viziune originală, 
înclinația pentru epopee

are o fericită incidență cu 
predilecția autoarei pen
tru narație. Persona
jele simbolice cunoscute 
din epopei și mituri do- 
bindesc atribute mai apro
piate de umanitatea sim
plă. Mai puțin definit este 
fluxul liricii erotice, cam 
discontinuu și indetenmi- 
nat în ciuda fiorului dra
matic ce-1 străbate. în „ 
clipa cînd ciclul dedicat '
lui Ieronim va fi încheiat I
și schelele îndepărtate, <
poate se vor vedea mai <
bine liniile și arcuirile (
construcției poetice. .

Poezia din „Către Ie
ronim" poartă pecetea 
unui, talent real. Ceea '
ce i se poate reproșa au- <
loarei este însă tendința <
(manifestată de obicei în <
ultima strofă) de a tra- <
duce simbolul. îndepăr- (
tindu-se uneori (ca în •, .
„Am semănat cu frunza") 
posibilitatea de a incita 
cititorul la reflecție, la •
descifrarea sensurilor vir- '
tuale ale partiturii lirice ; <
după cum frecventa repe- <
tare a unor construcții <
poate da impresia unei" ( 
capacități imagistice limi
tate. De asemenea, impli
carea nemijlocită a poetei 
în spiritualitatea contem
porană, investirea simbo
lurilor cu mesaje de mai <
pregnantă actualitate și <
semnificație ar avea darul. i 
să releve în dimensiuni și <
mai exacte talentul vigu- (
ros, originalitatea certă a ,
liricii Ilenei Mălăncioiu.

6tanțial mărită de o frec
ventare mai asiduă a o- 
perei respective și a celor 
cu care intră în corelație.

A doua alternativă are 
mai ales rațiuni de efi
ciență imediată, urmă
rind să satisfacă setea 
de cunoaștere a ace
lui public care, atras de 
mirajul renumelui unei 
opere, dorește "să afle, da-

Editura Minerva
Mlhal F.minescu t „POEZII", 
vol. I—II (ediție critică de 
D. Murărașu).
Lucian Blaga : „TEATRU". 
Ion Pas i „SCRIERI" voi. 
I—II.
Ion Mușlea și Ovidiu Bîrlca : 
„TIPOLOGIA . FOLCLORU
LUI DIN RĂSPUNSURILE 
LA CHESTIONARELE
B. P. HASDEU".
„LEGENDE POPULARE 
MANEȘTI" — antologie
Tony Brill,

Editura Eminescu
Ștefan Aug. Doinaș : „ALTER 
EGO".
Henriette Yvonne Stabl : 
„ORIZONT, LINIE SEVERA". 
Florin Mugur : 
REGILOR".
Ilie Constantin :
CU DEMONI".
Toma George
„UCIGAȘUL ȘI FLOAREA". 
Ion Băieșu : „UMOR".
Dumitru Solomon : „SOCRA- 
TE" (teatru).
Matei Călinescu : „ESEURI 
DESPRE LITERATURA MO
DERNA".

cepe cu el cînd, de 
este evident pentru ori
cine că o asemenea — 
riție nu se poate 
decît pe un soi artistic 
deja fertilizat. Renume- 
le său, deci, a fost' acela 
care, credem, a determi
nat, intr-un fel sau altul, 
istoriografia de artă să 
explice opera mai puțin 
prin intermediul conexi-

huță șl merge pînă 
George Oprescu, au 
conjurat-o. Acesta 
urmă, pe parcursul 
peste trei decenii, a 
blicat nenumărate cărți 
și albume despre Nico- 
lae Grigorescu. Studiile 
de amploare ale lui Geor
ge Oprescu despre Nico- 
lae Grigorescu, ilustrarea 
preferinței autorului pen-

le-aș fi scris în anul 10B“ etc. De
părtarea de fruntariile acestui cer 
și pămint e resimțită ca o umbră 
deprimantă a singurătății în care 
irumpe irezistibil și copleșitor „do
rul de țară", atit de sugestiv tălmă
cit într-o frumoasă poezie : „Nu
mele ei in pleoapă ușor il limpe
zește I Arc de Carpați și-ncerci 
să-fi ștergi / De umbră și departe 
oasele și-auzi / Toate cuvintele in 
românește" („Departe").

Orbului Narcis, căzut în idolatria 
propriei, multiplicate imagini, au
torul îi opune acele valențe spiri
tuale prin care omul își află ra
țiunea de a fi, de a supraviețui 
prin fapte, sieși („Eroii", „Și-acum, 
inviază"... „Cei care ' cred", „La 
marginea mării"). Ca ipostaze ale 
aceleiași dinamici a contrariilor, 
aspectele grave ale vieții, momen
tele-, stările-limită cînd umbra se 
profilează amenințător la orizontul 
existenței sint surprinse dintr-o 
penspectivă simbolic revelatoare, a- 
mintind întrucitva (și nu numai 
aiei) de poezia lui Marin Sorescu. 
(„Camera de gardă", „L-am văzut" 
etc.). Alteori, timbrul grav cedează 
locul umorului discret sau tonului 
subtil ironic, intenția autorului fiind 
să dezvăluie inautenticul ce se 
pretinde contrariul său, aparența 
deghizată în ’esență („Mica •publici
tate", „Linia de plutire", „Din pia
ța de legume", „Necrolog pentru 
adulteri" etc.). Substratul etic al a- 
cestor versuri le sporește forța de 
sugestie.

întîlnim în cuprinsul volumului 
și poezii de mai rarefiată tensiune 
lirică, care nu se articulează an
samblului („Dar, oare", „Oameni la 
riu" ete.). Ele nu afectează însă 
unitatea de structură a acestei cărți 
care, atit ca substanță poetică cît 
și 6ub raport expresiv, marchează 
un moment nou in evoluția liricii 
lui Darie Novăceanu, argumentind 

crezul artistic 
crezut că tre-

A desluși semnificația titlu
lui — la prima, vedere de
rutant — al ultimului volum 
de versuri semnat de Darie 
Novăceanu e echivalent cu discer
nerea sensurilor de viață, a mesa
jului tonifiant către care ee con
centrează, afirmîndu-le. meditația 
sa lirică. Corolarul ei ni ee dezvă
luie ca o gravă, responsabilă ple
doarie pentru puritatea valorilor 
morale și spirituale, a sentimente
lor înalt umane, pentru tot ceea ee 
nu obturează desfigurînd solara 
imagine a lucrurilor și a vieții. 
Umbră și luminozitate — iată doi 
termeni antitetici, ce capătă aici o 
semnificație simbolică, din a căror 
permanentă alternanță și confrun
tare (luptă a contrariilor, cum am 
putea defini-o în plan filozofic — 
materialist) rezultă de fapt mișca
rea dialectică, impetuoasă a vieții, 
mecanismul intern al dezvoltării 
oricărui proces sau obiect. Umbra 
ar reprezenta tocmai acel element 
deformator care, prin contrast, po
tențează luminozitatea, fiind nociv 
implicată în însăși dăinuirea sa. sau, 
cum însuși autorul o spune, sitnu- 
lînd parcă rigoarea limbajului știin
țific : „umbra / nu-i decit expresia 
teoretică / A tendințelor obiective 
ale luminii".

In sens metaforic, una din marile 
surse de luminozitate ce i se re
velă și către care gravitează ființa 
poetului e tărimul patriei, senti
mentul apartenenței la „țara pe 
care-o trăiești, n-o vizitezi" fără de 
care existența și-ar pierde o di
mensiune fundamentală : „Cei care 
trăiesc altfel sint numai amurguri, / 
Nu suflă prin arterele lor decît de
părtare / Și pling uneori, noaptea 
in vis, ca niște copii, / Că nu se 
pot răzlma, măcar o clipă, de cerul 
patriei" („Ca un copac"). Această 
vibrație patriotică profundă, deloc 
patetic-discursivă în accente, con
stituie de altfel unul din leit-mo- 
tivele tematice ale volumului. Sen-» 
timentul acesta e decantat cu sim
plitate și vigoare expresivă, și lu
minat în temeiurile sale adinei în 
poezii ca „Un timp albastru" - — 
una dintre cele mat izbutite din vo
lum — „Departe", „Cantilenă la 
Verona", „Destin știut", „Aminti
re", „într-o joi", „Versuri pe care

Actualul studiu, referi- 
' tor la anii maturității, 
strînge la un loc, încă 
o dată, datele largi ale 
vieții și operei, însoțite 
de descripții ale unor lu
crări făcute cu volupta
tea autorului care iubeș
te mai mult o pictură sau 
un desen decît altele, 
pentru că în ele artis
tul a întrebuințat nu 
știu ce amestec inefabil 
de culori sau a avut o 
siguranță de un anumit 
tip a creionului.

Lansînd teză că Gri
gorescu înseamnă sfirși- 
tul academismului în 
arta românească, George 
Oprescu nu a avut in
tenția de a raporta crea
ția lui Grigorescu la fa
zele evoluției picturii de 
pe alte meridiane și nici 
ele a releva valoarea ei 
în raport cu ele. Anii la 
care se referă studiul a- 
părut în editura MERI
DIANE coincid pe plah 
mondial cu sfîrșitul im
presionismului, cu pictu
ra fovă, cu zorii expre
sionismului. Aria de ma
nifestare a picturii ro
mânești rămîne nedeli
mitată și credem că a- 
cum, cînd știm totul des
pre Grigorescu, grație- 
și cărților apărute sub 
semnătura istoricului de 
artă George Oprescu, o 

preocu- 
proble- 
necesa-

Cuvintele care

Grigore ARBORE Adrian ANGHELESCU

DE ARTĂ

viitoare lucrare 
pată de această 
mă va aduce o 
ră împlinire.

r7‘f

GEORGE OPRESCU

te concrete despre auto
rul ei, despre condițiile 
în care s-a împlinit.

Cu Grigorescu in istoria 
artei noastre, problema 
se pune intr-un fel mai 
special. Talentul său ar
tistic a impresionat atit 
de mult incit a eclipsat 
multă vreme contempo
rani de valoare, iar is
toria de artă a conside
rat, eronat, că pictura ro
mânească de șevalet in

unilor și mai mult prin 
ea insăși. La ora actua
lă, știm tot despre Gri
gorescu și mai puțin des
pre ce este împrejur, des
pre raportul ei valoric și 
temporal cu arta univer
sală. Iar dacă opera sa 
s-a răspindit atîta, în 
rindul publicului nostru, 
aceasta se datorește și 
entuziasmului cu care ' 
mari amatori de artă, al 
căror șir începe cu Via-

tru cea de-a doua opțiu
ne, despre care vorbeam 
mal înainte, e împinsă 
insă pînă la apogeu. La 
aceasta a contribuit, de
sigur, interesul iscoditor 
al colecționarului. însuși 
George Oprescu se pare 
că a fost conștient de 
semnificația întreprinde
rilor sale, privindu-le ca 
pe o etapă in cunoaște
rea operei acestui mare 
artist.

în mod remarcabil
al autorului: „Am __  __ ...
buie alese / Numai cuvintele care 
numesc adevăruri, / Cuvintele care 
nu se sting"... Crez pe care, decan- 
tîndu-și emoția, veghindu-și mai 
atent autenticitatea expresiei, și-l 
poate sluji cu noi și substanțiale 
creații.

Institutului.de


/

SCINTEIA — vineri 9 octombrie 1970 PAGINA 5

ÎNTÎLNIRE
LA C. C. AL P. C. R.
Joi după-amiază, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu tovarășul P. RamamurLi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist (Marxist) din

India, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită in țara noastră. A par
ticipat tovarășul Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirea a decurs intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

Festivalul de poezie 

„Mihail Eminescu"
IAȘI (corespondentul „Scînteii"). 

— In cea de-a clncea zi a festiva
lului de poezie „Wțihail Eminescu", 
organizat la Iași, manifestările s-au 
polarizat la Casa de cultură a ti
neretului, unde, în cadrul ..Clubului 
artelor", s-a desfășurat un concurs 
de poezie al membrilor cenaclurilor 
literare din liceele din Iași. Seara, 
in sala de festivități a aceleiași case 
de cultură a tineretului, a avut loc

un recital de poezie susținut de poe
ții participant la festival. Cu pri
lejul acestui recital s-a procedat și 
la decernarea premiului festivalului 
acordat de Comitetul de stat pentru 
cultură și artă (in valoare de 10 000 
lei) pentru cel mai bun volum de 
debut. Acesta a revenit poetului ie- 
șaan Mihai Ursachi pentru volumul 
„Inel cu enigmă".

Manifestări dedicate aniversării* 

nașterii lui Gheorghe Doja
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj a avut loc joi după-amiază o 
adunare comemorativă închinată îm
plinirii a 500 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Doja. Despre persona
litatea conducătorului războiului ță
rănesc din 1514 au vorbit prof. dr. 
docent Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", și confe
rențiarul universitar dr, Iosif Kovacs. 
Expunerile au fost urmate de un 
program artistic prezentat de actorii

Teatrului Național, Teatrului ma
ghiar de stat, de membrii ansam
blului sindicatelor C.F.R. și echipa 
de dansuri a căminului cultural din 
Gheorghieni.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni de știință și cultură, stu- 
denți, oameni ai muncii din institu
țiile și întreprinderile municipiului, 
țărani români și maghiari din satele 
din jurul Clujului.

(Agerpres)

700 de ani de activitate minieră
ORADEA (prin telefon). Se împli

nesc 700 de ani de la atestarea docu
mentară a punerii in valoare a zăcă
mintelor de minereu din bazinul Băi- 
ța-Bihor. Evenimentului îi este con-

sacrată o sesiune științifică jubiliară, 
ale cărei lucrări au început ieri, 8 
octombrie, și vor continua încă două 
zile în orașul Dr. Petru Groza.

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Cronica zi

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu, a primit jo' 
la amiază pe John A. Hali, director 
general-adjunct al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică, care 
se află în vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, a participat 
prof. Ion Ursu, președintele Comiten
tului de stat pentru energia nu
cleară.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol comercial 
privind* schimbul de mărfuri 

pe perioada 1971-1972 
intre România și Pakistan

în urma tratativelor purtate la 
București între delegațiile Ministeru
lui Comerțul Exterior al Republicii 
Socialiste România și Ministerului Co
merțului din guvernul Republicii Is
lamice Pakistan, joi s-a semnat un 
protocol comercial pe perioada 1971— 
1972, privind schimbul de mărfuri în
tre cele două țări și listele de mărfuri 
pe anul 1971.

Documentul prevede livrarea de 
către România de mașini și utilaje, 
printre care instalații de foraj, echi
pament pentru construcții rutiere și 
civile, mașini-unelte, echipament e- 
lectrte, precum și rulmenți, produse

chimice și farmaceutice, uleiuri mi
nerale și unele produse laminate.

Partea .pakistaneză va livra iută și 
produse din iută, fire din bumbac, di
ferite țesături textile, covoare și alte 
produse manufacturate, piei și zahăr.

Din partea română documentele au 
fost semnate de Mircea Bădică, se
cretar general al Ministerului , Co
merțului Exterior, iar din partea pa
kistaneză de M. Masud Zaman, prim
adjunct al secretarului de stat al Mi
nisterului Comerțului din guvernul 
Republicii Islamice Pakistan.

(Agerpres)

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Spyros Ky- 
prianou, ministrul afacerilor străine 
al Republicii Cipru, pentru felicitările 
adresate cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a independenței Republicii 
Cipru.

★
Delegația Partidului Comunist din 

Canada, formată din tovarășii Alfred 
Dewhurst și Normand Freed, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Canada, care a făcut 6 vizită in țara 
noastră la invitația Comitetului Cen
tral aii Partidului Comunist Român, 
a părăsit joi Capitala.

• ★
La București au început joi dimi

neața tratativele. între delegațiile Mi
nisterului Transporturilor din Repu
blica Socialistă România și Ministe
rului Transporturilor și Problemelor 
Poștale din R.F. a Germaniei. Tratati
vele au drept scop realizarea unei 
convenții bilaterale în problema 
transporturilor rutiere.

★
Noul ambasador al Republicii Is

lamice Pakistan în Republica Socia
listă România, Raziur Rahman Noore, 
a depus joi o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Consiliului popular al

municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

★
Joi la amiază s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Oficiului Național 
de Turism condusă de tov. Alexan
dru Sobaru — președintele O.N.T., 
care a participat la lucrările Adu
nării generale extraordinare a Uniunii 
Internaționale a Organismelor Ofi
ciale de Turism — U.I.O.O.T. — des
fășurate în capitala Mexicului.

★
Joi dimineață a sosit în țară o de

legație sovietică, condusă de G. T. 
Al'teniuk, ministrul ameliorațiilor și 
gospodăririi apelor al R.S.S. Moldo
venești, care va avea convorbiri cu 
delegația Departamentului de îm
bunătățiri funciare și gospodărire a 
apelor, condusă de Nicolae Mantz, se
cretar general in Ministerul Agricul
turii și Silviculturii.

★
Răspunzînd unei vizite de priete

nie făcută în R. P. Bulgaria de an
samblul „Marama" al UCECOM, a 
sosit în țara noastră ansamblul ar
tistic „Balcan" din orașul Treavnea, 
județul Gabrovo. Joi seara, oaspeții 
bulgari au prezentat in sala Teatru
lui de stat din Sibiu un spectacol 
folcloric. în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde in țara noastră, 
ansamblul „Balcan", laureat al unor 
concursupi ale formațiilor de amatori 
din țara vecină, va prezenta specta
cole la Brașov și București.

(Agerpres)

cinema

Lucrările simpozionului
„Educație și limbaj"

Construcția parcajului auto subteran și a pasajului 
din Piața Bălcescu din Capitală, in faza finală

După reuniunea rectorilor universi
tăților europene și Sesiunea științi
fică pe tema „Matematica, instru
ment de cunoaștere in științele natu
rale și în științele social-umaniste", 
Universitatea din București a inițiat 
ol nouă manifestare dedicată Anului 
internațional al educației : Simpozio
nul intitulat „Educație și limbaj", ca
re a incepuiț joi dimineața în Aula 
Facultății de drept din București.

Simpozionul a fost deschis de rec
torul Universității, prof. dr. docent 
Jean Livescu.

Au fost prezentate apoi următoa
rele comunicări : „Temele perene ale 
educației în lumina teoriilor limba
jului" de Mircea Malița, „Edu-

cație și limbaj" de Miron Nicoles* 
cu, „Logos și paideia" de Athanase 
Joja, „Rolul educativ al limbaju
lui matematic" de Gr. C. Moisil, 
„Comunicare pentru educație și edu
cație pentru comunicare" de Tatiana 
Slama-Cazacu și „Elogiul retoricii" 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

Lucrările simpozionului continuă 
în secții de specialitate privind lim
bajul și gindirea logică, rolul educativ 
al limbajului literar, folclorul, lim- 
bă-gîndire-cunoaștere, semiotica și 
pedagogia și rolul educativ al studie
rii limbii române și a limbilor 
străine.

Lucrările de construcție la parca
jul auto subteran și pasajul din Piața 
Bălcescu au intrat în faza finală. La 
parcaj se execută finisaje interioare 
și sint acoperite ultimele porțiuni ale 
rampelor de acces, astfel îneît,odată 
cu inaugurarea hotelului „Interconti
nental", să se asigure pentru exploa
tare cel puțin o pătrime din supra
fața marelui garaj subteran. Au în
ceput' totodată lucrările pregătitoare 
amenajării drumurilor de acces spre 
rampele pasajului, precum și a celor 
aferente Teatrului Național și hote
lului „Intercontinental". La pasaj se

toarnă structura de beton armat la 
ultima intrare situată lingă Muzeul 
de istorie a orașului București. Con
comitent, constructorii au început în 
ritm intens acoperirea rampelor de 
acces la parcaj și amenajarea părții 
carosabile a bulevardului și pieței. Po
trivit prevederilor, circulația rutieră 
și pietonală în această zonă de trafic 
intens va intra în regim normal con
comitent cu darea în folosință a clă
dirii hotelului, eveniment ce se va 
produce încă înainte de sfîrșitul a- 
oestui an.

(Agerpres)

(Agerpres)
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FOTBAL 17-18 octombrie, la patinoarul „23 August"

vremea

lerl In țară î Vremea a fost frumoasă 
șl a continuat să se încălzească ușor 
în cea mal mare parte a țării. Cerul 
a fost mai mult senin, exceptînd Do- 
brogea și sudul Moldovei, unde a fost 
variabil. In cursul dimineții ceața a 
persistat în sudul șl estul Transilvaniei 
și Bărăgan. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura la ora 14 oscila între 8 grade 
la Joseni și 24 de grade la Gurahonț, 
Caransebeș. Lugoj șl Moldova Veche. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
dar dimineața ceața a persistat. Vîrittn

a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 octombrie. In țară : Vreme căl
duroasă la început, apoi în răcire ușoa
ră începînd din nord-vestul țării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în Oltenia, Banat., Crișana și Ma
ramureș, unde vor cădea burnițe și 
ploi locale. In rest, ploile vor fi izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 5 și 19 grade, iar ma
ximele între 12 și 22 de grade, izolat 
mai ridicate la început. în București : 
Vreme călduroasă și în general fru
moasă în prima parte a intervalului. 
Ulterior <se vor produce înnorări mai 
accentuate, situația atmosferică va de
veni favorabilă ploii slabe. Vînt slab 

vpîrtă la potrivit. Temperatura va scă
dea ușor spre ^fîrȘitul intervalului.

Reprezentativa Finlandei
a sosit la București

Spectacol de patinaj artistic
cu participarea 

mondiali și
unor campioni 
europeni

Ieri după-amiază a sosit în Capi
tală reprezentativa de foțbal a Fin
landei. Fotbaliștii finlandezi au venit 
de la Praga, unde, după cum se știe, 
miercuri după-amiază au reușit o 
meritorie comportare, terminînd la 
egalitate — în cadrul campionatului 
european — cu reprezentativa Ceho-

slovaciei. Ceea ce face cu atît mai 
atractivă partida România—Finlanda, 
ce se va desfășura duminică in cadrul 
aceleiași competiții.

La sosirea in Capitală, delegația 
sportivă finlandeză a fost întîmpinată 
de către reprezentanți ai F.R. Fotbal, 
ziariști etc.

Joc de verificare a lotului nostru

După cum s-a mai anunțat, 
patinoarul acoperit „23 August" 
va găzdui la sfîrșitul săptăminii 
viitoare un mare spectacol da 
patinaj artistic. își vor da con
cursul, printre alții, campionii 
mondiali și europeni în proba 
de perechi, Irina Rodnina și 
Aleksei Ulanov (U.R.S.S.), cam
pionii mondiali universitari în 
proba de dans, Diana Skotnika

și Martin Skotnikl (Cehoslova
cia), campionul R.D.G. Zoller 
GUnter, medaliat cu bronz la 
campionatele mondiale și euro
pene, Tatiana Voitiuk și Via- 
ceslav Jigalin, vicecampioni ai 
U.R.S.S. in proba de dans etc. 
Patinajul artistic din țara noas
tră va fi reprezentat de Bea
trice Huștiu și Gheorghe Faze- 
kaș, campioni naționali.

național
îeri, la Snagov, lotul de fotbal al 

țării noastre a susținut un joc de ve
rificare, întîlnind formația de tineret 
Petrolul-Ploiești. Meciul a cuprins 
trei reprize a cite

a
30 minute. Sedec-

. ționabilii au obținut victoria cu sco
rul de 4—2 (0—0, 3—-1, 1—1) prin 
punctele înscrise de Dumitrache (3) 
și Florian Dumitrescu. •

Clubul Medicina - București organizează

CÎTEVA RÎNDURI
avut loc tragerea• La Belgrad a

la sorți a grupelor „Cupei campio
nilor europeni" la polo pe apă. For
mația Dinamo București va juca în 
grupa de la Marsilia, alături de 
echipele Dinamo Moscova, O.S.C. 
Budapesta, Ol. Marsilia și Istanbul. 
Iată componența celorlalte grupe : 
Grupa Atena: Kosice (Cehoslova
cia), Graz (Austria), Szczecin (Po
lonia), Barceloneta (Spania) și cam
pioana Greciei. Grupa Sofia : Mla- 
dost (Iugoslavia), Lugano (Elveția), 
Helsinki, Politehnica Londra și Aka- 
demik Sofia. Grupa Belgrad : Pro 
Recco Genova, Anvers (Belgia), 
Stockholm, Partizan Belgrad.

(antrenor Mihai Simion). Pe primele 
trei locuri la individual s-au clasat : 
C. Hîrjescu (Brăila), V. Budea (Bra
șov), Cr. Caimer (Brăila). în clasa
mentul individual al juniorilor mici : 
V. Hoța (Tg. Mureș), A. Ciobanu 
(Ploiești), V. Ilie (Brăila). Cu această 
ocazie a avut loc și „lansarea pe 
șosea" a primei biciclete românești 
de semicurse „Pegas-20", fabricată 
la uzinele din Zărnești. Concursul 
demonstrativ s-a desfășurat pe un 
circuit in centrul orașului, la el par- 
ticipind circa 50 de juniori, toți pe 
biciclete „Pegas".

„CUPA SEMICENTENARULUI**
După reușita demonstrație în fa

voarea voleiului făcută de veteranii 
echipei Medicina și adversarii lor 
tradiționali de la A.N.E.F., Academie 
și Drept, Clubul sportiv Medicina se 
pregătește pentru o altă competiție 
sportivă studențească, la care par
ticipă șapte instituții de învățămînt 
superior din Capitală cu un număr 
de șaisprezece echipe reprezentative.

„Cupa semicentenarului Clubului 
sportiv Medicina-București (1920— 
1970) începe in cursuil acestei săptă
mîni la următoarele ramuri de sport: 
volei (m) : Medicina. Universitatea, 
A.S.E., Construcții ; baschet (m) :

Medicina, A.S.E., Universitatea, 
I.P.G.G. ; baschet (f) : Medicina, 
Universitatea, Politehnica, Arhitec
tura ; fotbal : Medicina, A.S.E., Con
strucții, I.P.G.G.

Fiecare competiție este dotată cu 
„Cupa semicentenarului" și se des
fășoară sistem turneu, pe durata a 
trei săptămîni.

.între 10—12 octombrie se dispută 
turneul internațional de volei femi
nin, la care participă echipele Me
dicina, I.E.F.S., Universitatea Cra
iova și A.Z.S. Varșovia, turneu dotat, 
de asemenea, cu „Cupa semicente
narului".

0 largă gamă de produse

cercetări fruc- 
de specialiștii 

laboratoarele u-

La Combinatul chimic Craiova

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
b; 12,45; 16,30; 20,15.
• Hibernatus : LUCEAFĂRUL — 
b; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11; 12,45; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3391), ARENELE ROMANE — 
19,15, GRADINA DOINA — 18,15.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19,15.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8;’10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRADINA FESTIVAL

— 18,15, STADIONUL DINAMO — 
19.
• Aurul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI VIȚA — 
18,15; 20,30.
• Canarul și viscolul : GRIVIȚA
— 16, CENTRAL — 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : CEN
TRAL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45.
• Hei, tu ! LUMINA — 9,30—16 în 
continuare ; 18,30; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Călugărița (ambele serii) : DOI
NA — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Hatarl : TIMPURI NOI — 9—20 
in continuare.
• Cavalerul fără lege : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11; 13;
15; 17; 19; 21.
• Păsările : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — 19, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină —
19.
• Patricia și muzica ; EXCEL
SIOR — 9; 11,30; 15.30; 18; 20,15, 
GLORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Omul, orgoliul, vendetta : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Urmărirea î BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Dragoste și viteză : DACIA —
8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18, GRADINA
PROGRESUL-PARC — 19,45.
• Degetul de fier : BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Catifeaua neagră i UNIREA —
15.30.
• Expresul colonelului von Ryan t 
UNIREA — 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• My fair Lady : LIRA — 15,30;
18, la grădină — 20.
• Gaudeamus igitur i DRUMUL 
SĂRII — 15,30.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare t 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
• Tiffany memorandum : FE
RENTARI — 15,36; 18; 20,15.
• Mayerling (ambele serii) ; GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VIITORUL
— 16; 19,15.
• întâlnirea : MIORIȚA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
• Alfa-Romeo și Julieta : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19.
• Rio Bravo s POPULAR — 17,45;
20.30.
• Clipa de libertate i POPULAR
— 15.
• Ultimul drum : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Petrecerea : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul se însoară : PACEA
— 15,45; 18; 20.
• Numai mortul va răspunde : 
FLACARA — 16; 18; 20. CRlNGAȘI
— 15.30; 1&; 20,15.
• Străinii : RAHOVA — 18, la 
grădină — 20.
• Flacăra olimpică ; RAHOVA —
15.30.

teatre

(Urmare din pag. I)

• In cadrul unui concurs atletic, 
desfășurat la Zug (Elveția), Meta 
Antenen a terminat învingătoare în 
două probe de sprint : 100 m in 
ll”8/10 și 100 m garduri în 13”8/10 
și s-a clasat pe primul loc în proba 
de săritură în lungime cu 6,40 m.

în cel de-al 
ligii engleze la 
cu următoarele 
— Bristol 0—1 ;

• Cunoscutul campion italian de 
motociclism Giacomo Agostini a ob
ținut o nouă victorie internațională, 
clasîndu-se pe primul loc în cursa 
de la dasa 500 cmc din cadrul con
cursului desfășurat pe circuitul de 
la Brands Hatch (Anglia). Agostini, 
care a condus o motocicletă „M. V. 
Agusta", a realizat o medie orară de 
140,500

Partidele disputate 
treilea tur al „Cupei 
fotbal" s-au soldat 
rezultate ; Blackpool 
Bolton Wanderers — Leicester 1—1 ; 
Chelsea — Middlesbrough 3—1 ; Crys
tal Palace — Lincoln City 4—0 ; 
Derby County — Millwall 4—2 : 
Manchester United — Portsmouth 
1—0 ; Norwich City — Bristol Ro
vers 1—1 ; Tottenham Hotspur — 
Sheffield United 2—1.

km.
Helsinki, In campionatul eu- 
de fotbal pentru echipe de 
(jucători pînă la 23 de ani),

• La 
ropean 
tineret 
selecționatele Finlandei și Cehoslo
vaciei au terminat 
(1—0). Au marcat 
li char.

Rezultatele din campionatul vesl- 
german de fotbal : Bayern Miinchen 
— Kaiserslautern 3—1 ; Duisburg — 
Rotweiss Essen 1—0 ; F.C. Koln — 
S.V. Hamburg 3—0 ; Stuttgart — Bo
russia Dortmund 6—1 ; Werder Bre
men — Borussia Moenchengladbach 
1—1. în clasament conduce Borussia 
Moenchengladbach cu 14 puncte.

la egalitate 1—1 
Toivonen și Me-

i
încheiat competi- 
juniori și tineret 

7 
Brașov, Cluj, 

Tg.-Mureș și

• I.a Brăila s-a 
ția ciclistă pentru 
„Cupa orașelor". Organizată în 
etape (la București, 
Constanța,* Ploiești, 
acum la Brăila, cu participarea se
lecționatelor orașelor respective), în- 
treoerea a însumat 1 000 de km. Ca 
și la edițiile trecute, s-au remarcat 
din nou tinerii cicliști din Brăila

Cea de-a 9-a etapă a turului ciclist 
al Bulgariei, Sliven — Stara Zagora 
(70 km), a fost cîștigată de iugosla
vul Ciubrici cu timpul de lh 35’58”. 
în același timp au sosit Daehne (R.D. 
Germană) și Dimov (Bulgaria).

. clasamentul general individual 
tinuă să conducă olandezul 
Hertog.

în 
con- 
Den

Garmisch-Partenklrchen, înLa
„Cupa Alpilor" la hochei pe gheață, 
echipa iugoslavă Olympia Liubliana 
a învins cu scorul de 8—1 (0—1, 2—0, 
6—0) formația vest-germană S.C. 
Risersee.

puțin ieșită din comun. Iar alteori, 
chiar cind ea poate fi întrevăzută 
ușor, demonstrată convingător, spre 
a o însoți pe drumul lung de la sta
diul de prototip experimental la 
practica industrială curentă, se cer, 
în planul unor procese automati
zate, schimbări tehnologice și orga
nizatorice de tot felul, echivalente 
uneori cu tot atitea complicații, 
riscuri. Dar oare nu șl asemenea 
riscuri, înțelese ca inițiative clarvă
zătoare, mobile, elastice, de a per
fecționa din mers sînt atribute ale 
gîndirii și tehnicii modeme ? La a- 
ceastă întrebare am primit un una
nim răspuns afirmativ. Șl, totuși...

— Era in sesiunea științifică din 
1968 a Facultății de mecanică agri
colă, cind am comunicat lucrarea 
„îmbunătățirea sistemului hidrostatic 
de la nivelatorul NT 4,2", — ne po
vestește ing. Pavel Babiciu, șef de 
lucrări, autor a încă 9 invenții, din
tre care una a obținut Medalia de 
aur la Salonul internațional de la 
Vlenâ, din martie 1970. Era o co
municare ce-și propunea să ofere 
soluția unei instalații hidrostatice ori
ginale pentru nivelatorul NT 4,2, 
superioară din punct de vedere teh
nic și economic celei existente care 
necesită un costisitor import de 
materiale. Cercetarea noastră, intrucît 
utiliza o schemă tehnico-științifică 
mult mal suplă, îngăduia să se ob- , 
țină, din construcția fiecărei mașini 
în parte, economii de peste 19 mii 
de lei. Lucrarea a fost depusă la O- 
ficiul de stat pentru invenții și, cu 
girul acestei instituții, a început un 
drum lung prin ministere și între
prinderi, beneficiind pretutindeni de 
laude, dar de nici un sprijin concret 
spre a putea fi introdusă în fa
bricație.

— Am observat adeseori — ne 
apunea ing. Ștefan Mladoveanu, di
rector tehnic la întreprinderea de 
prototipuri de mașini pentru agri
cultură (I.P.M.A.) — că cele mai 
multe neajunsuri de acest gen pro
vin din dificultățile unei selecții au
torizate. O selecție de argumente, de 
viziune, dar mai ales de soluții con
crete. Dacă din consiliul științific al 
întreprinderii noastre ar face parte 
și cadre didactice universitare și

»

Combinatul chimic din Craio
va livrează în acest an pentru 
nevoile economiei naționale și 
pentru export un volum de pro
duse organice și anorganice a 
căror valoare va trece de o ju
mătate de miliard lei. In pre
zent, combinatul are peste 7 000 
de beneficiari, ponderea în pro
ducție deținînd-o cele trei sorti
mente de îngrășăminte ce se li
vrează agriculturii. Alte 17 sorti
mente, fabricate aici, sînt utili
zate ca materii prime la obține
rea unor produse în alte unități 
ale industriei noastre chimice.

Din cele arătate de către di
rectorul general al combinatului, 
ing. Iustin Rogoz, rezultă că în 
acest an aici s-au obținut produ
se peste plan în valoare de circa 
16 milioane lei. Pînă la sfîrșitul 
anului, colectivul chimiștilor cra- 
ioveni și-a propus să-și depă
șească sarcinile realizînd în plus 
o producție ce» va trece de 30 
milioane lei.'

Concomitent cu preocupările 
desfășurate în direcția asigurării 
unor produse de calitate superi-

oară, livrării lor în termen, 
scurtării timpilor afectați lucrări
lor de reparații și intervenții, spo
ririi permanente a productivității 
muncii, colectivul combinatului 
pregătește temeinic, de pe acum, 
producția anului viitor, cît și di
versificarea, cu o eficiență eco
nomică mai mare, a acesteia. De 
asemenea, se creează de pe a- 
cum condițiile optime pentru ma
terializarea unor noi și impor-terializarea unor 
tante investiții.

în urma unor 
tuoase, efeotuate 
combinatului în 
nității, în 1971 vor fi asimilate 
produse noi, de un mare interes 
pentru economie, care se vor rea
liza pe baza valorificării unor 
subproduși rezultați în sectorul 
organic, și care pînă acum erau 
neutilizați. Urmează să se mai 
fabrice noi sortimente de poliace- 
tat de vinii, cu o întrebuințare 
largă în industriile de vopsele, 
coloranți, textile, în construcții 
etc., precum și noi îngrășăminte 
chimice cu o eficiență mai mare 
pentru producția agricolă.

• Tilarmonlca de Stat ,,George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solist : Michael Ponti 
(R.F. a Germaniei) — 20.
• Opera Română : Giselle — 19,30. 
o Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) • Nepotul lui Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) ; 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul Giulești : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17; (sala din str. 
Academiei) : Amnarul — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș** — 19,30.

t V

traote. Contractul ca atare este, pe zi 
ce trece, tot mai mult un instrument 
puternic de legare a științei de pro
ducție, de creștere a eficienței cer
cetării. Cu condiția, firește, ca re
glementările și obligațiile prevă
zute in contract să aibă un ca
racter stimulatoriu și să includă, 
în componența lor, diferențierile or
ganice specifice fiecărui domeniu al 
cercetării. Sînt, oare, întotdeauna 
respectate aceste cerințe fundamen-

Fi

Cercetarea științifică

universitară
cercetători din alte institute ale Aca
demiei și dacă in organismele lor 
de consultare am fi prezențl și noi, 
atunci cind s-ar dezbate o temă im- 
plicind elemente constructive nova
toare ar putea fi prezentate 
multe puncte de vedere, din 
s-ar alege cel mai bun.

Tocmai în această perspectivă _ __ 
adoptat măsuri pentru organizarea și 
funcționarea in regim economic a 
unităților de cercetare științifică, iar 
sarcinile cuprinse în planurile de 
activitate științifică a catedrelor să se 
realizeze prin încheierea de con-

mai 
care
s-au

tale ? Am in față contractul Încheiat 
la 30 aprilie 1969 intre Institutul 
politehnic din București și Stațiunea 
experimentală stuficolă „Delta Du
nării", prin care se fixează ca obiec
tiv studiul proprietăților tizico-me- 
canice ale stufului și realizarea unul 
aparat de recoltat stuf cu indici ca
litativi superiori. La capitolul al 
IV-lea se stipulează : „Valoarea pre
zentului contract este de 400 mii de 
lei, iar plata se va face în termen 
de 30 de zile de la predarea lucrării, 
în contul Institutului politehnic 
București".

—' Am parcurs toate fazele teo
retice premergătoare prototipului fi
zic al instalației care ne-a fost soli
citată. Dar realizarea lui întârzie și va 
mai întîrzia multă vreme. De ce ? 
Pentru că nu putem obține fondurile 
necesare pentru construirea modele
lor experimentale. Tocmai in acest 
sens mi s-ar părea binevenită con
stituirea, în cadrul Ministerului învă
țământului, a unui fond de rulment 
care să poată fi avansat în scopul rea
lizării' de cercetări prevăzute în con
tracte și restituit după ce, prin înde
plinirea acestora, am intra in posesia 
fondurilor prevăzute — este de pă
rere conf. dr. ing. Marcel Segărceanu, 
decanul Facultății de mașini agricole.

Punctele de vedere pe care le-am 
consemnat pot părea discutabile. Și 
sint, desigur, pentru că însuși 
racterul cercetării științifice 
învățămîntul superior, modul
care ea își găsește aplicarea se 
pretează pe larg dezbaterilor, for
mulării unor opinii mult mai bogate 
și mai diverse decît cele amintite in 
rîndurile de față. Dincolo însă de 
diversitatea elementelor care confi
gurează problematica importantului 
potențial universitar 
(sub 
tului 
circa 
însă 
tale, 
greșului al X-lea al partidului care 
cer să se ia toate măsurile necesare 
pentru ca atît cercetările fundamen
tale, cit și cele aplicative, să se sol
deze cu o înaltă eficiență socială. 
Sînt imperative în a căror sferă de 
acțiune se regăsesc înmănuncheate 
cercetarea și producția, două no
țiuni corelative, două valori sociale 
in a căror fuziune dezvoltarea socie
tății noastre își află un principal 
generator.

18,00 Deschiderea emisiunii • Su
marul serii • La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto.

18.20 Căminul.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Tinerețe fără 

bătrînețe — film românesc.
21,35 15 minute cu Joan Baez.
21.50 Mal aveți o întrebare ?. știm 

să ne creștem copiii 7 Partl- 
ticipă : prof. dr. Paul Popes- 
cu-Neveanu, conf. dr. Gheor
ghe Tănăsescu, dr. Constan
tin Păunescu, Fred Mahler. 
Prezintă Ion Petru.

22.50 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

ca- 
din 

în

de cercetare 
egida Ministerului învățămîn- 
Iși desfășoară astăzi activitatea 

14 000 de cercetători), stăruie 
citeva imperative fundamen- 
derivind din directivele Con-

SPECIALITĂȚILE 
CASEI

ÎȘI AȘTEAPTĂ 
CONSUMATORII
„ZAHANA" — iată un cu- 

vînt care mai ales toamna îm
bie la un popas plăcut. Unita
tea cu acest nume, din Cluj, 
poate oferi zilnic consumato
rilor un bogat meniu din spe
cialitățile casei: ciorbă clu
jeană și tuslama, diferite spe
cialități de carne la grătar — 
cotlet special, mușchi de pită 
și de porc, ficat, măduvioară,* 
rinichi și alte asemenea bună
tăți servite cu garnituri de le
gume și zarzavaturi. Bineînțe
les că însoțite de diferite vi
nuri, bere sau băuturi răcori
toare.



viața internațională______
BOLIVIA

Larg sprijin popular 
pentru noul guvern 

al generalului Torrez
• GĂRZI MUNCITOREȘTI, ȚĂRĂNEȘTI Șl STUDENȚEȘTI ÎNARMATE ASI
GURA ORDINEA ÎN ÎNTREAGA TARA e DOCUMENTUl-PROGRAM AL 

CENTRALEI MUNCITOREȘTI BOLIVIENE

Patrule militare din forjele fidele guvernului revoluționar condus de gene
ralul Torrez, pe străzile orașului La Paz

Telefoto A.P.-AGERPRES

0 EXPRESIE 
A SENTIMENTELOR 
DE PRIETENIE FATA DE 

POPORUL ROMÂN
NEW YORK 8. — Trimisul spe

cial Agerpres. Adrian lonescu trans
mite : Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a înminat reprezentantului 
permanent al României la Națiunile 
Unite, ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, un cec reprezentind valoarea 
contribuției personalului Secretariatu
lui O.N.U. in sprijinul populației ace
lor localități din țara noastră care 
au fost afectate de inundații. In 
cursul sgurtei ceremonii care a avut 
loc cu această ocazie, U Thant a 
declarat că aceasta reprezintă „o 
contribuție simbolică, dînd expresie 
sentimentelor de compasiune ale per
sonalului Secretariatului O.N.U. față 
de cei care au avut de suferit, pre
cum și dorinței organizației de a 
sprijini eforturile poporului român 
pentru înlăturarea pagubelor prici
nuite de calamități".

Asigurînd de sincera gratitudine a 
guvernului român, ambasadorul Gh.- 
Diaconescu și-a exprimat convinge
rea că gestul membrilor secretaria
tului simbolizează sentimentele sta
telor pe care le reprezintă in acest 
organism al Națiunilor Unite față de 
România și poporul ei.

DIALOGUL INTEREUROPEAN

• Vizita președintelui 

Pompidou in
MOSCOVA 8 (Agerpres) — Cea 

de-a treia zi a vizitei oficiale pe care 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, o întreprindă în Uniunea So
vietică a fost consacrată unei călă
torii prin țară. Joi dimineața, preșe
dintele Pompidou, însoțit de Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pre
cum și de Maurice Schumann, minis
trul afacerilor externe al Franței, a 
părăsit Moscova la bordul unui avion 
special. In cursul vizitelor efectuate 
joi, președintele Pompidou și cele
lalte personalități nu au fost însoțiți 
de ziariști. Se relevă că în programul 
oficial al zilei era prevăzută și o vi
zită a oaspetelui francez la cosmo- 
dromul de la Baikonur.

Vizita lui Georges Pompidou In 
Uniunea Sovietică continuă să se 
afle în atenția presei franceze. „Fran
ța, scrie oficiosul „La Nation", s-a

U. R. S. S.
declarat in mod oficial favorabilă 
conferinței țeneral-europene in pro
blema securității. Nu trebuie să ui
tăm situația din Europa, care, din 
păcate, continuă să fie divizată dato
rită războiului și regimurilor politi
ce diferite. în consecință, o întîlnire 
la care ar participa toate statele eu
ropene, fără excepție, ne pare plină 
de posibilități". La rîndul său, „Pa
ris Jour" scrie : „Așa cum a spus 
președintele Pompidou, trebuie mtii 
ales să se facă un nou pas înainte 
spre o înțelegere mai strînsă între 
Franța și Uniunea Sovietică, pentru 
început pe plan economic". „Este de 
bun augur — scrie ziarul „L’Huma- 
nite" — faptul că Pompidou se decla
ră favorabil proiectului unei confe
rințe asupra securității europene și 
apreciază că pregătirea acestei con
ferințe poate să intre acum într-o 
fază activă".

• Convorbiri iugoslavo- 

belgiene

agențiile de presă

(De la corespondentul nostru). — 
Trupele și gărzile populare comanda
te de generalul Juan Jose Torrez nu 
au întîmpinat miercuri nici o rezis
tență la ocuparea palatului „Que
mado", unde junta militară consti
tuită în ajun și-a prezentat cu anti
cipație demisia. De la balconul 
palatului guvernamental, Torrez a 
rostit un discurs improvizat în fața 
mulțimii care îl ovaționa. El a anun
țat că va trece în curînd la formarea 
unui guvern popular sprijinit pe 
muncitori, țărani, studenți și militari. 
„Vom crea o unitate indisolubilă și 
vom impune o linie patriotică, revo
luționară, de apărare a resurselor ță
rii — a spus Torrez. Eu sînt dintr-o 
familie săracă și cunosc ce înseamnă 
foamea, de aceea vreau să-mj con
sacru viața eradicării sărăciei ce a- 
pasă poporul bolivian. Dacă voi șo
văi în misiunea mea, să mă alungați 
din acest palat". Torrez a depus apoi 
jurămintul solemn în fața mulțimii în 
calitate de președinte al Boliviei.

Centrala muncitorească' ! boliviană, 
cea mai puternică organizație sindi
cală, care și-a declarat sprijinul în 
cursul recentelor evenimente pentru 
generalul,Torrez, i-a prezentat aces
tuia un document intitulat' „’Manda
tul forțelor populare". Este vorba ,de 
un document care formulează prin
cipalele puncte ale viitorului program 
de guvernare ; între ele figurează : 
preluarea de către stat a minelor de 
zinc „Matilde", suspendarea indem
nizației către firma nord-americană 
„Gulf Oil" (un decret în acest sens

a fost aprobat recent sub guvernul 
Ovando Candia), aprofundarea refor
mei agrare, o politică externă inde
pendentă și stabilirea de relații nor
male cu toate țările, inclusiv cu cele 
socialiste.

In capitala boliviană, La Paz, a fost 
restabilită ordinea. Populația con
tinuă să manifesteze pe străzi in spri
jinul guvernului revoluționar. Gărzi 
muncitorești, țărănești și studențești 
înarmate, venite din diverse regiuni 
ale țării, și militari ai unităților fi
dele noului președinte asigură liniș
tea capitalei. Se anunță că în La Paz 
a’luat ființă „Comitetul popular 
pentru apărarea muncitorilor", în 
fruntea căruia se află cunoscutul om 
politic Juan Lechin și expreședin- 
tele Suazo.

Agențiile de presă transmit că si
tuația din celelalte orașe boliviene și 
provincii este în general'calmă. Sin
gurul incident mai important, produs 
in cursul nopții de miercuri spre 
joi, s-a înregistrat în localitatea mi
nieră Oruru, situată la aproximativ 
250 km sud de capitală. Unitățile 
militare ale garnizoanei locale, co
mandate de ofițeri rebeli, au deschis 
focul asupra unor coloane de munci
tori și studenți care organizaseră o 
demonstrație de sprijinire a regimului 
generalului Torrez. Potrivit primelor 
informații, șapte demonstranți au fost 
uciși și citeva zeci au fost răniți. Ge
neralul Torrez, înștiințat de aceste in
cidente, l-a destituit pe comandantul 
garnizoanei.

Obiectivele politicii 
externe a R.A.U.

DECLARAȚIILE 
LUI ANWAR SADAT

CAIRO 8 (Agerpres). — După ce 
Adunarea Națională a R.A.U. a apro
bat propunerea Comitetului Execu
tiv Suprem al Uniunii Socialiste 
Arabe ca Anwar Sadat să fie pre
ședinte al țării pe următorii șase ani 
(propunere caro urmează să fie con
firmată in cadrul unui referendum 
național), noul candidat la postul de 
președinte a expus liniile generale 
ale politicii pe care o va urma Egip
tul.

Menționind hotărîrea sa de a urma, 
în acest domeniu, politica inițiată de 
fostul președinte, Gamal Abdel 
Nasser, Anwar Sadat a precizat că 
lupta pentru eliberarea tuturor teri
toriilor arabe ocupate, precum și 
pentru asigurarea drepturilor popu
lației palestinene, constituie un 
obiectiv de bază al politicii externe 
a R.A.U. De asemenea, el s-a pro
nunțat ppntru unitatea tuturor țărilor 
arabe.

Exprimind adeziunea țârii sale la 
politica de nealiniere, Anwar Sadat 
a precizat că pentru R.A.U. aceasta 
înseamnă „o aliniere la indepen
dență, libertate, pace și progres, 
lupta Împotriva tuturor celor ce 
amenință aceste valori, precum și 
prietenia cu Uniunea Sovietică și cu 
țările socialiste".

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, care se află într-o vizită 
oficială în Belgia, a avut joi con
vorbiri politice cu primul ministru 
belgian, Gaston Eyskens, la care au 
participat și miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări. Președinte
le Tito a scos în evidență — arată a- 
genția Taniug — bunele relații exis
tente între cele două țări. El a ară
tat, de asemenea, că a constatat. în 
cursul convorbirilor „o largă iden
titate de vederi asupra tuturor ma
rilor probleme internaționale".

Referindu-se Ia probleme europe
ne, primul ministru al Belgiei a sub

liniat — potrivit agenției citate — 
că țara sa este interesată în convo
carea unei conferințe europene asu
pra securității, menționind că aceas
ta trebuie să fie bine pregătită.

LA 11 OCTOMBRIE, ÎNTRE
VEDERE TITO-BRANDT

BRUXELLES 8 (Agerpres). — A- 
genția Taniug informează din Bru
xelles că președintele R.S.F, Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, se va In- 
tilni și va avea convorbiri cu cance
larul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, la 11 octombrie.

transmit:
Ion Popescu-Puțuri, mcm' 

bru al C.C. al P.C.R., directorul Insti
tutului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., a 
făcut între 28 septembrie și 8 octom
brie o vizită în R. D. Germană, la 
invitația Institutului de marxism-le
ninism de pe lingă C.C. al P.S.U.G. 
Cu acest prilej a fost discutat pla
nul de colaborare pe anul 1971 dintre 
oele două institute.

„Cosmos-368". Uniunee 
Sovietică a fost lansat satelitul arti- 

. ficial al Pămîntului „Ooismos-S68" 
destinat cercetărilor biologice. La bor
dul lui este instalat aparataj științi
fic pentru încercarea sistemelor ex
perimentale de asigurare a activită
ții vitale a animalelor de laborator, 
precum și aparataj pentru studierea 
influenței factorilor zborului cosmic 
asupra organismelor vii.

Forțele de rezistență 
populară din Cambodgia 
au lansat joi un atac asupra poziții
lor deținute de trupele administrației 
Lon Noi în orașul Taing Kauk, la 83 
kilometri nord de Pnom Penh, și în 
împrejurimile localității Prak Ham. 
Agenția Reuter menționează că este 
cea mal puternică acțiune ofensivă 
lansată de forțele patriotice cambod
giene de la declanșarea luptelor în 
această țară.

• Președintele Svoboda 

în Finlanda

INTERPOLUL ÎN FATA 

UNOR PROBLEME 

DE ORDIN DEOSEBIT
Pirateria aeriană, delincventa ju

venilă, stupefiantele... Acestea sint 
punctele principale înscrise pe or
dinea de zi a lucrărilor celei de-a 
39-a adunări generale a Interpolu
lui, ce se desfășoară in aceste zile 
in capitala Belgiei.

Creat în 1923 la Viena, sub forma 
unui centru de stringere și sistema
tizare a informațiilor susceptibile 
de a interesa polițiile diferitelor 
țări, Interpolul a fost complet re
organizat după război, in 1946, la 
Paris, pe baza unui nou statut. 
Creierul Interpolului se află acum 
in suburbia pariziană Saint-Cloud, 
unde iși desfășoară activitatea cei 
nouăzeci de detectivi ai săi, sub 
conducerea secretarului general al 
organizației, Jean Nepote. Aici, la 
Saint-Cloud, radioul, telefonul, te
lexul sint intr-o permanentă legă
tură cu centrele naționale de poliție 
din cele aproape o sută de state 
mqmbre. Tot aici, intr-o ordine ri
guroasă, sint indosariate 1 500 000 
de fișe de infractori, 85 000 de am
prente digitale și mai multe mii de 
fotografii ale unor „criminali spe
cializați", clasificate după anul naș
terii, după înălțime și după un sis
tem de măsurători faciale, căruia in
fractorii nu i se pot sustrage nici 
cu ajutorul celor mai reușite ope
rații de chirurgie plastică.

După cum arată Jean Nepote, în 
raportul prezentat cu prilejul amin
titei adunări de la Bruxelles, nu
mai anul acesta au fost puși sub 
urmărire 650 000 de infractori, au 
fost operate 450 de arestări, s-au 
transmis 140 000 de mesaje-radio și 
au fost examinate 9 000 de cazuri, 
dintre care 3 300 legate de afaceri 
cu stupefiante.

De altfel, această problemă consti
tuie obiectul de studiu al unei co
misii speciale, formată in cadrul 
prezentei adunări. Comisia a și e- 
laborat un proiect de rezoluție care 
stabilește măsurile menite să fri- 
neze consumul de stupefiante, mai 
ales in rîndurile tineretului. O altă 
comisie, cea însărcinată cu studie
rea actelor de „sechestrare a avi
oanelor", va supune la vot adună
rii generale a Interpolului proiec
tul de rezoluție privind măsurile 
de prevenire a pirateriei aeriene.

Rămine de văzut dacă „infailibi
lul" Interpol va reuși să infringe, 
de astă-dată, nu abilitatea unor in
fractori de talie internațională, ci 
niște fenomene sociale tot mai în
grijorătoare.

D. M.

Întîlnire Ciu En-lai — 
Couve de Murville

PEKIN 8 (Agerpres). — Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, s-a intîlnit joi la Pekin cu 
fostul prim-ministru francez Maurice 
Couve de Murville, care face o vizi
tă în R.P. Chineză, la invitația gu
vernului acestei țări. La convorbire 
au participat. Li Sien-nien, vicepre- 
rnier al Consiliului de Stat, Lo Kuei- 
bo, ministru adjunct al afacerilor ex
terne, și alte oficialități chineze, pre
cum și ambasadorul francez la Pekin, 
Etienne Manac’h, și alți membri ai 
ambasadei.

Premierul Ciu En-lai a avut o con
vorbire prietenească cu Couve de 
Murville și cu celelalte personalități 
franceze, informează agenția China 
Nouă.

★
Li Sien-nien, vicepremier al Con

siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
oferit un dineu în cinstea lui Maurice 
Couve de Murville.

Salutind, in numele guvernului 
R.P. Chineze, pe fostul premier al 
Franței, Li Sien-nien a exprimat con
vingerea că această vizită va contri

bui la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări, la înțele
gerea reciprocă dintre popoarele chi
nez și francez. „Există o prietenie 
tradițională între popoarele chinez și 
francez. Datorită grijii și eforturilor 
personale ale președintelui Mao Tze- 
dun și ale generalului de Gaulle, 
China și Franța au stabilit bune re
lații cu peste șase ani în urmă. In 
ultimii ani, țările noastre au menți
nut și au dezvoltat aceste bune re
lații", a spus vicepremierul Li Sien- 
nien. în continuare, el a relevat spri
jinul acordat de Couve de Murville 
cauzei restabilirii drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în O.N.U.

în cuvintul de răspuns, Couve de 
Murville a relevat că relațiile dintre 
Franța și R.P. Chineză sînt excelente 
în toate domeniile și că în țara sa se 
manifestă un mare interes pentru tot 
ceea ce privește R.P. Chineză. El a 
arătat în continuare că R.P. Chineză 
nu este numai o țară mare, dar și o 
țară care se dezvoltă, inaintînd 6ub 
conducerea guvernului său și a preșe
dintelui Mao Tzedun.

HELSINKI 8 (Agerpres). — Aflat 
în vizită oficială in Finlanda, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, s-a întors joi seara la Hel
sinki, după o călătorie de două zile 
in orașele Turku și Jyvaskyla. în 
timpul vizitei sale in cele două orașe 
menționate, președintele Svoboda a 
fost însoțit de președintele Urho' 
Kekkonen,

Jan Marko, ministrul afacerilor

Negocierile polono- 
vest germane

BONN 8 (Agerpres), — La 7 oc
tombrie, la Bonn s-au încheiat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. F. a Germaniei convorbirile din
tre delegația guvernamentală polo
neză, condusă de Jozef Winiewicz, 
adjunct al ministrului de externe, și 
delegația guvernamentală vest-ger- 
mană, condusă de Georg Ferdinand 
Duckwitz, secretar de stat la M.A.E. 
Delegațiile au făcut un schimb de 
păreri in probleme de interes reci
proc și au continuat activitatea în 
direcția alcătuirii unui proiect de 
acord privind bazele normalizării re
lațiilor dintre cele două țări.

Avindu-se în vedere progresul în
registrat in cursul convorbirilor, 
relatează agenția P.A.P., s-a confir
mat că miniștrii de externe ai celor 
două țări se vor intilni in primele 
zile ale lunii noiembrie la Varșovia. 
Sosirea lui Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R. F. a Germa
niei, în capitala poloneză este prevă
zută pentru 2 noiembrie 1970.

externe al R.S. Cehoslovace, care 11 
însoțește pe președintele Svoboda în 
vizita sa în Finlanda, a conferit joi 
cu ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, V. Leskinen. După cum 
menționează agenția C.T.K., cel doi 
miniștri au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
internaționale, în special la convo
carea conferinței in problema securi
tății în Europa.

Inundații catastrofale 
la Genova

GENOVA 8 (Agerpres). — Ploile 
torențiale care s-au abătut miercuri 
asupra Genevei și a localităților din 
împrejurimi au continuat în tot 
cursul zilei de joi, provocând inunda
ții catastrofale. Străzile Genevei și 
ale localităților din jur — Acqua- 
santa, Vofltri, Varazze, Pra și Pegli — 
sint invadate de torente de apă și 
noroi. Nivelul apelor a atins In unele 
zone înălțimea de doi metri.

Pînă joi seara au fost găsiți 16 
morți și peste 20 de răniți. Cercetă
rile continuă mai ales pe plajă, unde 
au fost tîrîte de ape zeci de automo
bile. în prima zi, inundațiile au pro
vocat pagube materiale în valoare de 
1 miliard de lire.

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze 8 Primit delegația Asociației 
de schimburi culturale Japonia—Chi
na, condusă de Kenzoo Nakajima, și 
a avut o convorbire cordială, priete
nească cu membrii delegației, infor
mează pgenția China Nouă.

Convorbiri Abrassimov- 
Schiitz. Ambasadorul Uniunii So
vietice în R. D. Germană, Piotr 
Abrassimov, a făcut miercuri o vizită 
lui Klaus Schiitz, primarul Berlinu
lui occidental, la invitația acestuia, 
informează agenția A.D.N. Convor
birile ce au avut loc cu acest prilej 
s-au referit la probleme de interes 
bilateral. P. Abrassimov a fost prirmt 
joi la cererea sa de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, pe care l-a informat 
eu privjre la întilnirea avută cu pri
marul Berlinului occidental, transmi
te agenția A.D.N.

Noul ambasador al 
U.R.S.S. în R.A.U. ^zidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. l-a nu
mit pe Vladimir Vinogradov, adjunct 
al ministrului de externe, ambasador 
al Uniunii Sovietice în Republica 
Arabă Unită, informează agenția 
T.A.S.S.

CONTRIBUȚIA 
PARLAMENTELOR 
IA DEZVOLTAREA 

COLABORĂRII SI ÎNTĂRIREA

înalte distincții românești 
înmuiate unor personalități franceze

Joi seara a avut loc la 
sediul Ambasadei ro
mâne din Paris solem
nitatea inminării unor 
înalte distincții acordate 
de către Consiliul de 
Stat al României unor 
personalități ale vieții 
politice și culturale fran
ceze pentru merite deo
sebite in domeniul strin- 
gerii și dezvoltării legă
turilor de prietenie și a 
colaborării româno-fran- 
ceze. Astfel, a fost de
cernat ordinul „Meritul 
cultural" clasele II și III 
unor personalități ca 
Henry Flammarion, di
rectorul general al edi
turii franceze cu același 
nume, Andră Fontaine, 
redactorul-șef al coti
dianului „Le Monde",

regizorul de cinema 
Henry Colpi, care a 
semnat regia filmelor 
„Codin" și „Steaua fără 
nume" — coproducții ro- 
mâno-franceze — scrii
torul Robert Sabatier, 
director literar al editu
rii „Albert Michel", 
Pierre Brain, titularul 
catedrei de filozofie de 
la Universitatea din Di
jon, publicistul Jacques 
Campbel și regizorul de 
teatru Jacques Grecault, 
realizatorul unor spec
tacole de succes cu pie
se din dramaturgia lui 
I. L. Caragiale.

Felicitindu-i pe cei 
decorați in numele Con
siliului de Stat, Constan
tin Flitan, ambasadorul 
României îp Franța, le-a

urat succese in eforturi
le lor pentru promova
rea continuă a priete
niei româno-franceze, 
pentru o tot mai profun
dă difuzare a artei și 
culturii românești în 
Franța. A răspuns 
Jacques Campbel, care a 
adresat calde mulțumiri 
Consiliului de Stat al 
Romăniei, personal șe
fului statului, Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta 
onoare care li s-a acor
dat, văzind în aceasta un 
important stimul moral 
pentru a contribui în 
continuare la dezvolta
rea legăturilor de prie
tenie dintre Franța și 
România.

I. GR.

HAGA 8. — Trimisul special A- 
gerpres M. Moarcăș transmite : In 
cadrul lucrărilor celei de-a 58-a con
ferințe a Uniunii interparlamentare, 
desfășurate sub președinția condu
cătorului delegației române. Mihail 
Levente, vicepreședinte al sesiunii, 
delegații au luat în discuție proiectul 
de rezoluție intitulat „Contribuția 
parlamentelor la întărirea securității 
pe plan regional și mondial", pre
zentat de delegatul finlandez J. Vi- 
rolainen, și proiectul de rezoluție 
„Parlamentul și cooperarea econo
mică regională", prezentat de dele
gatul român Tudor Drăganu.

La acest punct al ordinii de zi a 
luat cuvintul delegatul român Ilie 
Rădulescu. Vorbitorul a declarat că, 
după părerea delegației române. 
Uniunea interparlamentară. parla
mentarii tuturor țărilor ar putea să 
aducă o contribuție mult mai activă 
la respectarea în relațiile dintre state 
a principiului dreptului internațio
nal. la promovarea metodelor politice 
in soluționarea problemelor liti
gioase.

In cadrul aceluiași punct al ordinii 
de zi, ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Joseph Luns, a declarat, 
printre altele, că „primatul forței tre
buie definitiv înlocuit în viața po
litică internațională prin primatul 
dreptului". Reprezentantul Turciei, 
A. Aganoglu, a arătat că țara sa de
pune eforturi susținute pentru dez
voltarea de relații prietenești cu 
țările învecinate — U.R.S.S., Româ
nia, Bulgaria și Iugoslavia, Parla
mentul Turciei — a spus el — se 
declară receptiv la orioe inițiativă 
de natură să întărească colaborarea 
regională pe baza respectării prin
cipiilor suveranității fiecărui stat, și 
neamestecului în treburile interne.

Astăzi se împli
nesc opt ani de la 
proclamarea inde
pendenței Ugandei. 
Aflat în plin efort 
pentru lichidarea 
grelei moșteniri 
coloniale, poporul 
ugandez luptă pen
tru dezvoltarea e- 
conomiei, valorifi
carea resurselor 
naturale ale țării, 
lărgirea învățămin- 
tului și îmbunătă
țirea asistenței sa
nitare.

Cu prilejul Zilei 
naționale, poporul 
român urează po
porului Ugandei noi 
succese pe calea 
consolidării inde
pendenței, pentru 
prosperitate și pace.

în fotografic : o 
stradă din Kam
pala, capitala U- 
gandei.

„Acum, cind s-a realizat unitatea 
dintre popor și forțele sale armate, 
făgăduim să fim demni de speran
țele țării, de sensul istoric al revo
luției care are drept responsabili
tate să cucerească a doua indepen
dență și justiția socială pentru toți 
peruanii... Sintem angajați intr-un 
proces de transformare națională 
profund și ireversibil". Aceste cu
vinte au fost rostite de președintele 
Republicii Peru, Juan Velasco Alva
rado, in fața a circa 150 000 de per
soane adunate în „Piaza de Las 
Armas" cu prilejul implinirii a doi 
ani de la venirea la putere a ac
tualului regim.

Seria prefacerilor a fost inaugu
rată -la numai o săptămină după 
preluarea puterii de către actuaiul 
regim, prin exproprierea, la 9 oc
tombrie 1968, a jirmei „International 
Petroleum Company", subsidiară a 
lui „Standard Oil of New Jersey", 
care timp de peste patru decenii 
exploatase neîngrădit petrolul pe
ruan. Cazul lui „International Pe
troleum" era un exemplu din cele 
mai flagrante de spoliere monopo
listă a resurselor unei țări menți
nute in chingile dependenței și de 
aceea data de 9 octombrie a fost 
proclamată „Ziua demnității națio
nale".

Un al doilea pas'important l-a 
constituit legea reformei agrare din 
24 iunie 1969, destinată să modifice 
radical regimul posesiunilor agrico
le și distribuirea veniturilor in acest 
sector vital al economiei. Nici un 
guvern anterior nu s-a încumetat să 
proclame — și cu atit mai puțin să 
înfăptuiască — lichidarea marilor 
latifundii, din simplul motiv că cei 
ce făceau legile erau înșiși moșierii 
sau interpușii lor. Proprietatea a- 
grară din Peru, ca și din aproape 
toate țările latino-americane, era 
astfel concentrată în miinile unui 
număr foarte redus de moșieri, care 
exploatau munca a milioane de ță
rani posesori ai unor miei parcele 
de teren sau lipsiți cu totul de pă
mânt. Sfera de cuprindere a refor
mei decretate de guvernul președin
telui Alvarado și ritmul de aplicare

sint deosebit de semnificative. A- 
ceastă lege afectează aproape 700 000 
kilometri pătrați (din cei 1 285 215 
kmp, cit reprezintă suprafața totală 
a țării) și la numai un an de la 
promulgare se afla de acum sub 
acțiunea reformei aproape 65 la 
sută din aria vizată. Un element 
caracteristic : s-a început cu cele 
mai valoroase păminturi, și nu cu 
înălțimile aride ale Anzilor, cum 
preconizau proiectele anterioare,

Casa Grande, Paramonga, Cartavio, 
Catavi, Chiclin etc.). Prin crearea 
acestor cooperative se evită scăde
rea randamentului agricol, inerentă 
în cazul fărimițării fostelor lati
fundii din zona litoralului. Pe su
prafețele cooperativizate lucrează 
zeci de mii de foști ztlieri, in rîn
dul cărora indicii nivelului de trai 
erau de-a dreptul dramatici, com
parabili doar cu situația minerilor 
de pe înălțimile Anzilor. Aplicarea
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cind prin reforma agrară se ințete- 
gea mai ales colonizarea unor su
prafețe nerentabile pentru proprie
tari, pe care guvernul le plătea la 
un preț de citeva ori mai mare față 
de valoarea 
apoi de pe 
mas tot atit 
șitul acestui , . . . ......
de împroprietărire urmează să a- 
jungă la 76 000, socotind capii de 
familie. Și nu e vorba doar de sim
pla împroprietărire, ci și de spriji
nirea eficientă a țăranilor prin cre
dite guvernamentale.

Paralel cu distribuirea de proprie
tăți individuale, au fost create așa- 
numitele complexe agroindustriale, 
organizate pe baze cooperatiste, în
deosebi pe suprafețele fertile care 
înainte aparțineau „regilor zahăru
lui" (plantațiile cu trestie de zahăr

reală, recuperindu-l 
spinarea țăranului râ
de sărac. Pină la sfir- 
an, numărul titlurilor

legii de reformă agrară (completată 
cu indispensabila naționalizare a tu
turor surselor de apă) urmărește 
eliberarea țăranului de exploatarea 
moșierească și implicit oprirea exo
dului spre centrele urbane.

Transformările au continuat, în 
ordine cronologică, cu reforma sis
temului bancar, menită să „peruani* 
zeze" finanțele țării și să pună ca
păt scurgerii de debize spre exte
rior. Alte sectoare importante ale 
economiei au trecut sub controlul 
statului : minele și industria pes
cuitului, care, împreună, asigură 60 
la sută din volumul exporturilor. 
Mai recent, între cele mai grăitoare 
confirmări ale dinamismului pro
ceselor înnoitoare din sfera econo
mică s-a înscris „legea industriei", 
promulgată la începutul lunii au
gust, care stabilește trecerea în pro

prietatea exclusivă a statului a ra
murilor industriale de bază — in
dustria de mașini și mașini-unelte, 
chiniică și petrochimică, energetică, 
siderurgică, metalurgică, construc
țiile navale și aeronautice, industria 
de echipament minier și agricol, de 
mijloace de transport, îngrășăminte, 
ciment, hirtie. Firmele particulare 
care operează în aceste sectoare 
urmează să încheie contracte cu sta
tul acceptînd condițiile și terme
nele de predare a proprietăților in 
schimbul unui preț eșalonat. In ce 
privește firmele străine, ele sînt 
obligate să semneze contracte pen
tru a stabili cu exactitate termenele 
de recuperare a capitalurilor, la 
expirarea cărora li se îngăduie o 
participare de maximum o treime 
din capital.

Prin reformele menționate, statul 
ți-a rezervat o puternică sferă de 
control economic, creind premisele 
pentru noi restructurări în alte do* 
menii esențiale pentru progresul 
economic și social al țării. Desigur, 
rămin încă destule sectoare care 
așteaptă să fie abordate în profun
zime. Guvernul înțelege însă că 
pentru a consolida și amplifica aria 
înnoirilor este nevoie să-și asigure 
un larg suport politic, fără de care 
învingerea rezistențelor va fi tot 
mai dificilă. Dacă pină acum pro
cesul transformărilor era opera ex
clusivă a guvernului (alcătuit în în
tregime din militari) și conta doar 
pe aprobarea populară, acum se ur
mărește trecerea la o nouă etapă : 
aceea de mobilizare a poporului la 
o participare activă. „Clasa munci
toare trebuie să-și ocupe locul cu
venit în procesul revoluționar" — 
subliniază intr-un document „Fe
derația națională a muncitorilor mi
neri și metalurgiști". Mobilizarea 
populară devine acum cuvintul de 
ordine, prevăzindu-se crearea de 
„comitete ale revoluției" ca instru
mente de participare civilă la vii
toarele transformări, cu caracter 
progresist.

Rio de Janerio
V. OROS
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