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consumului industrial
Justificare riguroasă

de combustibil
și energie!

ancheta economică

opinii

competitiv rezultatul
cercetării științifice ?

Producția modernă presupune neapărat combustibil și energie, sub va,;jate forme — electrică, termică, aer comprimat etc. — elemente care asigură temperaturile și presiunile reclamate de procesul tehnologic, pun în mișcare utilajele și mecanismele. Tendința firească de creștere a ponderii acestor elemente de cheltuieli în prețul de cost al producției materiale — datorită adîncirii proceselor de prelucrare și valorificare a materiilor prime, sporirii gradului de dotare cu mecanisme și aparatură — este tot mai mult contracarată în întreprinderi de efortul cadrelor tehnice și economice, al altor specialiști pentru gospodărirea rațională și reducerea normelor de consum de combustibil și e- nergie, ca una din pîrghiile de creștere a eficienței activității economice. Acest efort se înscrie pe linia sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea și subliniate din nou de planul de stat pe anul 1969, privitoare la necesitatea Unui sever regim de eco’ urnii, îndeosebi Ia combustibilii- JisL^. • valorificării tuturor resurselor energetice primare și secundare.Este suficient de bine organizată intervenția cadrelor din întreprinderi pentru micșorarea consumurilor specifice de combustibil și energie — și, mai ales, se obțin pe această bază rezultatele pe care le dorim și pe care le permite nivelul tot mai ridicat al tehnicii din industria noastră socialistă ?Răspunsul la această întrebare l-am căutat, mai întîi, în unități din industria petrolieră, un producător de bază, dar și un important consumator de combustibil. Sînt fapte care atestă că în această ramură a crescut preocuparea pentru punerea cît mal largă în valoare a posibilităților de micșorare a consumurilor, acțiune în care cadrele din întreprinderi colaborează tot mai strîns cu specialiști din cercetare și proiectare. Pornind de la o analiză a situației existente, a fost elaborat, cu mai bine de doi ani în urmă, un program de măsuri extins în perspectiva cîtorva ani. cu obiective concrete pentru fiecare întreprindere de foraj, schelă de extracție și rafinărie. Cu ce s-a soldat aplicarea acestui program, în timpul scurs de la precizarea măsurilor respective ? Ne răspunde ing. Petre

Gheorghe, director tehnic în Ministerul Petrolului.— O bună parte a prevederilor din planul de măsuri și-a găsit rezolvarea practică. în schele și întreprinderi de foraj s-a trecut la regruparea bateriilor de cazane de abur, la scoaterea din funcțiune si transferul unor cazane cu uzură avansată si randamente scăzute. în rafinării s-a căutat să se înlăture risipa de abur, de energie termică în general, prin eliminarea neetanseită- tilor și izolarea conductelor si rezervoarelor de produse, recuperarea condensului, precum și — cu o mai mică eficacitate totuși — prin îmbunătățirea proceselor de ardere în instalațiile tehnologice.Referindu-se la eficiența măsurilor respective, interlocutorul a a- în rafinării s-a re- norma de consum tehnologic cu cî- pe tona de țițeidăugat că numai dus anul trecut de combustibil teva kilograme prelucrat, realizîndu-se o economie de. 27000 tone combustibil. îrțsem- fiâte; economii srau realizat si se realizează în continuare la rafinăria de pe Valea Trotușului. între măsurile luate aici în acest scop se numără și recuperarea gazelor reziduale care înainte se iroseau degeaba, captîndu-se astfel circa 1 tonă combustibil pe oră. La primavedere s-ar părea că economia aceasta — de o tonă combustibil pe oră — este mică. Dar ea înseamnă într-un an aproximativ 8 000 tone, cantitate din care se pot încălzi a- proape 3 000 de apartamente în cursul unei ierni. Acțiuni interesante au fost întreprinse și la Rafinăria Brazi, la schela de extracție Ciurești, intervenindu-se eficace, potrivit specificului fiecărei secții și instalații, pentru diminuarea necesităților tehnologice de combustibil și energie, pentru valorificarea unor resurse energetice secundare.Din păcate problema economisirii combustibilului și energiei nu se află pe un prim plan al preocupărilor în alte întreprinderi și ramuri ale industriei: în industria siderurgică, a îngrășămintelor azotoase, în industria construcțiilor de mașini, în producția de energie electrică. în cadrul anchetei noastre ne-am oprit îndeaproape asupra situației dintr-o serie de uzine constructoare de ma-
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membru în Biroului Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului

Alegerile de la 2 martie — eveniment politic major în viața tării — constituie nu numai actul de înaltă responsabilitate al desemnării reprezentanților poporului în forul suprem al puterii de stat si în consiliile populare. Reprezintă în a- celași timp afirmarea opțiunii ferme a tuturor cetățenilor patriei noastre pentru socialism, a hotărîrii de a apăra și consolida cucețirile istorice obținute de poporul nostru în ultimii 25 de ani, de a da viață programului însuflețitor elaborat de Partidul Comunist Român pentru progresul multilateral al patriei socialiste. căci asa cum se subliniază în Manifestul Frontului Unității Socialiste „în conștiința poporului s-a întipărit adînc convingerea că socialismul este unica orînduire care îi a- sigură bunăstarea și fericirea". Pentru progresul neîncetat al patriei socialiste va vota la 2 martie și tineretul.Tinerii alegători de azi sînt năs- cuți în anii puterii populare, ai începerii epopeii construcției socialiste ; ei au crescut în condițiile e- forturilor depuse de întregul popor

Să fie oare exagerată părerea exprimată de exporti din diverse țări că astăzi creșterea productivității muncii — indice ce reflectă cu fidelitate nivelul dezvoltării industriale și economice a unei țări — se datorează în proporție de 50 la sută factorilor de progres tehnic ? Nicidecum ! Acești factori, în momentul de fată cu o pondere aproximativ egală, sînt cercetarea științifică și învătămîntul, perfectionarea conducerii întreprinderilor și studiul pieței. Se apreciază chiar că rolul activității savantilor va deveni esențial în ceea ce privește încadrarea țărilor în competiția tehnico-econo- mică mondială. Unele analize de perspectivă opinează că în jurul anului 2000 nu numai că cercetătorii vor reprezenta o categorie cialiști predominantă, dar

prof. ing. Gheorghe SILAȘ, 
prorector al Institutului Politehnic 

din Timișoara

de spe- că nu-(Continuare în pag. a III-a)

Utilajele abandonate 
trag greu în balanța

cleele de luare a deciziilor din fabrici și uzine se vor muta, de fapt, în universități și institute științifice. întrecerea pe terenul cercetării va deveni astfel hotărîtoare pentru progresul uneia sau alteia dintre țări — competitivitatea în știință reprezentînd încă de pe acum o cerință de neevitat.După părerea mea. expresia competitivitate în știința actuală reflectă nevoia imperioasă ca fiecare din cercetările și rezultatele științifice și tehnice obținute — fie ele sub formă de soluții, teorii sau instalații — să tindă a se apropia și a se menține la nivelul etalonului superior, impus de știința și tehnica mondială în- tr-un sector sau altul. Aceasta este una dintre căile de ridicare rapidă a nivelului economiei și al științei naționale, de participare în condiții avantajoase la schimbul international de valori tehnice și științifice. Este, de altfel, și orientarea statornicită în ultimii ani în activitatea rețelei noastre științifice prin indicațiile și măsurile preconizate de documentele de partid și de stat.Ca urmare a aplicării ulterioare a unui șir întreg de măsuri, a intensificării eforturilor oamenilor de știință, în multe domenii s-a reușit să se sporească apreciabil numărul soluțiilor și produselor competitive. Sînt edificatoare, în acest sens, suc-

de extracție a țițeiului, al unor produse chimice șilarg consum, la realizarea cărora știința a participat cu rezolvări tehnice superioare din punct de vedere calitativ. Cît de importantă pentru creșterea potențialului tehnico-eco- nomic al tării noastre, pentru reducerea importului și sporirea exportului; pentru solutionarea la un nivel superior a propriilor nevoi este această orientare o dovedesc și unele rezultate obținute în cuprinsul județului nostru. Astfel, cu directa participare a cercetării științifice, u- zina „Electromotor" din Timișoara a reușit. în acest an. să fabrice, de pildă, mult mai multe micromotoare (de 0,25—1,1 Kw) decît în anul trecut — produse care se încadrează normelor internaționale nu numai în ceea ce privește concepția și fabricarea, dar și sub aspectul prețului de cost. Cererea la export în 1969 a sporit la aceste produse de cinci ori, comparativ cu anul trecut, în același timp, finalizarea promtă a cercetărilor proprii necesitate de dicarea nivelului găsește expresia un nivel superior terne diverse.Subliniind însă în ce mai strînsă a științei noastre pe calea sprijinirii directe și operative a industriei și agriculturii, nu trebuie să uităm că în unele sectoare se mai resimt încă efectele unor ră- mîneri în urmă ale cercetării. Pe de altă parte, calitatea produselor, o însușire în continuă evoluție, comportă — mai ales în domeniul științei — o accelerată „uzură morală", astfel că orice întîrziere sau pierdere a tempo-ului poate face uneori inutil efortul de cercetare întreprins

bunuri de

acestui produs în satisfacerea a unor cerințe ri- își la in-angrenarea din ce

Pentru a satisface cît mai deplin și în condiții optime cerințele cumpărătorilor, unitățile comerciale au fost dotate, după cum este cunoscut, cu numeroase utilaje. Numai în ultimii trei ani s-au alocat, în acest scop, fonduri de investiții în valoare de peste 200 milioane lei.în mod firesc, preocupării permanente, eforturilor considerabile depuse pe linia înzestrării tehnice a comerțului trebuie să le corespundă un susținut spirit gospodăresc, o rațională și intensivă folosire a utilajelor. Care este situația în această privință ? — iată întrebarea la care ne-am propus să dăm răspuns în articolul de față. Să precizăm, mai întîi, că sub egida ministerului de resort s-a organizat anul trecut, la 30 noiembrie, un inventar al utilajelor nefolosite. Dar nici pînă acum n-au fost prelucrate, analizate și interpretate datele furnizate de către direcțiile comerciale județene. Este motivul pentru care specialiștii ministerului nu ne-au putut preciza care este valoarea utilajelor nefolosite. Acest lucru nu l-am putut afla

nici de la direcțiile comerciale județene vizitate și, adesea, nici măcar de la întreprinderile comerciale. La minister nu s-a putut afla răspunsul prelucrarea făcut ; iar comerciale că, pur și simplu, nu aveau nici o situație a utilajelor nefolosite. (în această pri-
dorit, întrucît datelor nu s-a de la organele locale pentru

sintetică, centralizată, cel puțin una descriptivă, enu- merativă a utilajelor nefolosite.dețului număr tuație, O.C.L.
Privim situația ju- Prahova : un mare de utilaje, după si- zac nefolosite. La Alimentara — Plo- o vitrină frigorifică nemontată de 60 de zile ; o casă de marcat așteaptă să fie redistri-

RAID PRIN CÎTEVA
MAGAZINE

vință instrucțiunile primite de la minister fuseseră categorice : „situația utilajelor nefolosite să se elaboreze într-un singur exemplar". Și pentru că s-a cerut un singur exemplar, multe din organizațiile comerciale au alcătuit un singur exemplar pe care l-au expediat la minister).Cu toate aceste deficiente, să le zicem organizatorice, formularele de inventar aflate la minister ne-au oferit, dacă nu o imagine

buită de... 120 de zile ; un dulap frigorific este defect de 120 de zile etc. La T.A.P.L. — Ploiești de 360 de zile (un an I) două case de marcat sînt... disponibile ; o tigaie electrică basculantă este defectă de 2 160 de zile I Exemplele ar putea continua încă mult, importantă fiind însă nu enumerarea lor, ci concluzia care se desprinde : gospodarii dovedesc uneori nepăsare față de folosirea u- tilajelor din dotare, fată de

raționala lor distribuție. Șefii serviciului administrativ din cadrul întreprinderilor citate, confirmă pe deplin această ipoteză : „Ce să facem, asta-i situația — ne-au spus — o să luăm măsuri". Cînd, cum ? —greu de precizat de vreme ce nu ne-au putut prezenta măcar o situație fermă a utilajelor nefolosite din rețea. Și astfel, de luni, uneori chiar de ani de zile, pe numeroase utilaje — dintre care o parte din import — se depune rugina fără să se fi luat măsuri pentru introducerea lor în circuitul comercial. S-ar putea crede că imobilizările de utilaje sînt proprii numai județului Prahova. Dar specialiștii ministerului ne mai indică și alte județe ; dintre acestea menționăm : Vaslui și Iași.Iată și un alt aspect al problemei : intrînd în mai multe magazine alimentare din Ploiești am zărit așezate la locuri mai ferite, strălucind de curățenie.
George POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

cesele pe care tara noastră le obține sau diminua mult în orice caz vane piața mondială în domeniul fabricării tractoarelor și al utilajului (Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI în numele poporului Cubei, al Partidului Comunist și al guvernului revoluționar vă transmitem Dumneavoastră, poporului român, partidului comunist și guvernului Republicii Socialiste România profunda noastră gratitudine pentru mesajul frățesc pe care ni l-ați trimis cu ocazia celei de-a X-a aniversări a revoluției cubaneze.Adresîndu-vă la rîndul nostru aceleași cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, vă exprimăm urările noastre pentru fericirea și progresul poporului și guvernului român.Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune,

Dr. OSVALDO DORTICOS 
TORRADO 

Președintele Republicii Cuba

Comandant
FIDEL CASTRO RUZ 

prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
prim-ministru 

al Guvernului Revoluționar

pentru edificarea societății noi, înconjurați de grija și atentia neprecupețită a partidului și guvernului, a întregii noastre societăți pentru pregătirea și formarea lor multilaterală. în bilanțul realizărilor obținute de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, tinerii văd cu satisfacție imaginea limpede, însufletitoare a mersului ascendent al societății noastre.Marile realizări dobîndite în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea forțelor de producție și perfectionarea relațiilor socialiste, afirmarea tot mai largă și consecventă a principiilor democrației socialiste. îmbunătățirea formelor și metodelor de conducere și organizare a societății, reflectarea acestor înfăptuiri în creșterea bunăstării poporului, în consolidarea coeziunii națiunii noastre socialiste — sînt mărturia avantajelor și forței socialismului, a inepuizabilelor sale posibilități de progres.Dar pe lîngă înfăptuirile generale care își pun amprenta pe realitățile țării și viața poporului — tînărâ noastră generație poate face cu prilejul alegerilor și bilanțul unor realizări legate de coordonatele specifice dezvoltării sale. Cîteva date din domeniul învățămîntului sînt semnificative pentru ilustrarea posibilităților create' tineretului de a se pregăti și a-și pune în valoare capacitățile : peste patru milioane de copii și tineri învață în școlile de toate gradele ; în cele 16 centre universitare ale tării studiază aproape 150 000 studenti, de cinci ori și jumătate mai mult decît în anul 1938 ; numărul locurilor în căminele studențești a crescut în perioada 1966—1968 cu 7 500, iar în cantine cu 5 000, aproape două treimi din numărul stifdentilor beneficiind de burse, care în ultimii ani au fost mărite. Pentru tineretul nostru a devenit de la sine înțeles că toti fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, să dispună de largi po-, sibilități de a se instrui potrivit aptitudinilor, iar la absolvirea învăță- mîntului profesional, tehnic si su-
(Continuare în pag. a Vil-a)

a respon

Sute de cetățeni din satul Cerneteaz, județul Timiș, s-au întîlnit cu prof. univ. dr. Dan I. Papuc, candidatul Frontului Unității Socialiste în circum-
(Continuare în pag. a VII-a) <

afirmare

Actuala campanie electorală se caracterizează printr-o intensă activitate politică — expresie pregnantă a profundului democratism al orînduirii socialiste, în întreaga tară continuă întîl- nirile dintre candidați și alegători, iau amploare manifestările culturale închinate alegerilor. Cele peste 7 000 de adunări cetățenești și întîlniri electorale, care au avut loc pînă în prezent, cu participarea a aproape o jumătate de milion de alegători, sînt grăitoare demonstrații ale profundului sentiment de responsabilitate civică al cetățenilor patriei noastre fată de bunul mers al treburilor obștești. Desfășurate sub semnul înaltelor semnificații politice sintetizate în Manifestul Frontului Unității Socialiste. întîlnirile prilejuiesc o trecere în revistă a importantelor realizări obținute în toate domeniile economiei, științei și culturii, dezbat cu exigentă. în spirit constructiv, probleme de ordin gospodăresc, ilustrînd atotcuprinzătorul interes al oamenilor muncii pentru ■ viitorul patriei, pentru perspec- < tivele fiecărui județ șl fiecărei < localități, hotărîrea lor de a tra- < duce în fapte mărețul program < elaborat de partid de desăvîrșire < a construcției socialiste.
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Proiectul „NORDEK44

contradictorii1
CORESPONDENȚA DIN HELSINKI DE LA SEPPO HALMINEN

în ultimul timp, capitalele țărilor, nordice cunosc o intensă activitate politică : este vorba de întîlnirile și schimburile de vederi care au ca scop crearea unei uniuni economice a Scandinaviei, intitulată „Nordek", din care ar urma să facă parte Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda. Proiectul unei astfel de uniuni nu este nou. El datează încă din anii ’50, o dată cu înființarea Consiliului Nordic. Cu toate acestea, ideea a fost abandonată pe parcurs, din cauza constituirii Asociației europene a liberului schimb (A'.E.L.S.). Anul trecut. în aprilie, la Copenhaga o reuniune a primilor miniștri ai celor patru țări menționate a hotărît să desemneze un comitet pentru a examina posibilitățile de creare a unei uniuni economice a Nordului. Ulterior, Ia începutul lunii în curs, o nouă întîlnire a primilor miniștri a discutat la Stockholm proiectul de creare a „Nordek“-u!ui. După epuizarea acestei runde de negocieri, se poate aprecia că planurile „Nordek" suscită prea puțin optimism în țările scandinave.în ce constă, de fapt, proiectata u- niune economică ? Ea ar urma să se traducă practic prin crearea unei uniuni vamale și formarea unei „pieti comune" agricole. Dintre, aceste obiective se pare că problemele sus-

citate de agricultură constituie obstacolul cel mai serios în calea „Nor- dek“-ului. Fiecare tară nordică are interese diferite în ce privește agricultura : Danemarca — avantajată de prețul de cost redus al produselor sale agricole — încearcă să creeze o piață liberă, în vederea găsirii u- nor noi debușee ; pe ' norvegieni îi preocupă pescuitul și plasarea producției de pește; Suedia și Finlanda se tem de o „invazie agricolă" daneză în țările lor; agricultura finlandeză ar putea cu greu să facă fată unei astfel de concurențe. Preturile mai scăzute cu care carnea, ouăle sau grîul danez ar urma să fie vîndute pe piața finlandeză ar submina agricultura finlandeză. Finlanda nu poate accepta ideea de a-și reduce propria producție agricolă în avantajul altei țări nordice, în speță Danemarca. Ministrul finlandez al agriculturii, Marti Miettunen, a subliniat în legătură cu aceasta că „agricultura finlandeză nu poate fi lăsată fără mijloace de apărare". Economia unei întregi țări ar urma să fie păgubită pentru a da curs liber afacerilor comerciale ale unor monopoluri.în concepția Finlandei, o uniune economică a Nordului va trebui să se țină departe de orice tendință de in-
(Continuare în pag. a VII-a)
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„PUNTEA SUSPINELOR"

a celorlalți

CU BEC DAR FARA LUMINAnostru , este de mult electrificat, dar lumina pe

ARHIVA LA D.C.A.!

ÎNSEMNĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID LA SATEponderea'cea

AMINTIȚI-I REGULA I

APA ESTE DAR... NU CURGE

îie' cenușii

Rodica ȘERBAN

expunere a Comitetului

întărire coope- inimoși, de pro-

de de

DILEMA IN FAȚA

Gh. ZAMFIR 
Nistor TUICU

• de utilaje zac din mai multe
și chiar a ce- se preconizează a

des-mobilizatoare propriei lor

stat, con- studiere a ale între- stat, de

îndeobște cunoscut că ele- : care determină in- cursanților față de învăță- de partid și, in ultimă ineficienta acestuia, îl repre-

atenția ne-a imediat captată de fluxul idei, de argumente desfășu- de către propagandist cu

să plătesc și dobîndă pentru ea.
Gheorghe BĂCUEȚI
str. Gheorghe Doja nr. 27 Deva

progresele în lucrărilor în unită- a amintit

bucureșteană. înaintea de Ge-

de 
a 
a

și rii“ intense la

EROARE CU... DOBINDA

NUANȚELOR DE GRI

posibilități educative pe care le -o- feră învățămîntul de partid din mediul sătesc să fie pe' deplin fructifi-r cate.

MIEZUL PROBLEMELOR
AGRICULTURII SOCIALISTE

Ramură economică cu un rol de frunte în formarea venitului național, 
agricultura primește an de an, conform planurilor științific elaborate 
de partid pentru dezvoltarea ei intensivă, multilaterală, substanțiale 
fonduri materiale, imense energii omenești, contribuind la satisfacerea 
nevoilor crescînde ale economiei, ale întregului popor. Este întru totul 
firesc ca sutele de mii de comuniști care muncesc în agricultură, milioa
nele de lucrători ai ogoarelor să fie permanent și temeinic înarmați cu 
principiile învățăturii marxist-leniniste, cu linia politică a Partidului 
Comunist Român. Raidul întreprins prin cîteva județe — Vrancea, Brăila, 
Galați, Dîmbovița și Gorj — și-a propus să surprindă unele aspecte ale 
modului concret în care învățămîntul de partid organizat în' mediul sătesc 
contribuie la pregătirea politico-ideologică a comuniștilor și 
oameni ai muncii.Este ?aentul hotărîtor eresul cursanți mîntul ■tanță, zintă noutatea s’, forța de convingere a ideilor pe care el le vehiculează, ancorarea sa în actualitate, în problematica stringentă a vieții. Investigațiile noastre ne-au prilejuit o seamă de constatări îmbucurătoare în acest sens. Am avut ocazia să a- sistăm — în toate cele cinci județe — Ia activități ideologice bogate în idei, care, reliefînd liniile directoare ale politicii agrare a partidului, au pătruns, totodată, în problemele esențiale ale vieții unităților a- gricole respective. Demn de remarcat este faptul că, imediat după apariția în presă a cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, numeroase cercuri de studiu au trecut la dezbaterea principalelor idei cuprinse în cuvîntare, prinzînd concluzii pentru îmbunătățirea activități.Forma de bază, cu _ mai mare în învățămîntul de partid de la sate, este lecția. Asistând, de pildă, la lecția privind folosirea cu eficiență maximă a fondurilor de a- cumulare, ținută de ing. Dumitru Musceleanu, secretarul Comitetului de partid al comunei Gemenele, județul Brăila, în cadrul cercului de studiere a organizării producției în cooperativele agricole, fost 

de rate claritate și autentică pasiune. Pentru că problema extinderii irigațiilor condiționează în mod hotărîtor creșterea producției agricole în a- ceastă cooperativă, ale cărei pămîn- turi se află nu departe de Dunăre, miezul lecției l-a constituit tocmai pledoaria convingătoare a propagandistului pentru alocarea unor sume Bporite din venitul net la fondul de acumulare, în vederea extinderii lucrărilor de irigare la întreaga suprafață de teren . a cooperativei.Ideea legăturii directe ce. există între sporirea acumulărilor dih valoarea nou creată pentru lărgirea producției și întărirea economică a cooperativelor, creșterea continuă a veniturilor țăranilor cooperatori, a format și miezul lecției privind apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, ținută de propagandistul Cor- neliu Cazacu, într-un cerc de studiere a organizării producției în cooperativele agricole, din C.A.P. Fol- tești, județul Galați. Valoros în expunere a fost faptul că ea a raportat problema la situația din cooperativă, arătând că tocmai nerepartiza- rea în anii trecuți a unor sume corespunzătoare pentru întărirea a- verii obștești a determinat o slabă dezvoltare a acesteia, cu mult sub posibilitățile reale de care dispune. Remediul la această situație l-ar putea aduce adunarea generală a coo- Îierativei ce urmează să aibă loc zi- ele acestea — prin hotărîrea ei de a se aloca fonduri sporite pentru investiții ; s-ar crea astfel condițiile materiale pentru realizarea unor proiecte privind extinderea plantațiilor de vie, construirea unui grajd pentru vaci etc. Propagandistul a demonstrat prin calcule economice eficienta unor asemenea ții, ținîndu-se seama de

subliniată și în recenta secretarului general al Central al partidului nostru la Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. întrebarea adresată, la un moment dat, de către propagandist — care este, în același timp, și președintele cooperativei respective— „Oare am privit noi toți cu simt 
de răspundere sectorul zootehnic ?“ a impulsionat scoaterea la lumină, în timpul discuțiilor, a unor defecțiuni de organizare, evidențierea unor căi mai fertile de acțiune în direcția dezvoltării sectorului zootehnic.Lucruri bune — în consens cu notele pozitive evidențiate mai sus — putem relata și despre activitatea desfășurată în cercurile de studiu din

caȘi de Se-

prinderii comunale, de nenumărate ori. Practic, nu s-a luat nici o măsură. La începutul acestui an, am primit , . . totuși un răspuns, în care se arată că „alimentarea cuachitat _^pnn apg potabilă (a blocurilor noastre — n.n.) se efectueazăm - normal" ! Dar, ni se spune, în concluzie, că „alimentarea cu apă... va putea fi efectuată în condiții optime în- cepînd cu sfîrșitul semestrului I 1969, cînd va fi terminată amplificarea uzinei de apă". Iată un mod de a rezolva, fără să se rezolve nimic !
Asociația de locatari nr. 10 
sir. Bodor Peter nr. 8
Tg. Mureș

Anul trecut, în luna august, am iagenția C.E.C. din orașul Reșița, conform chitanței nr. 0494630, suma de 50 lei, reprezentînd o taxă de timbru pentru Notariatul de stat din aceeași localitate. Cu toate acestea, în registrele secției financiare a Consiliului popular al municipiului Reșița, eu figuram ca debitor. i în consecință, s-a intervenit la Secția financiară a municipiului Deva, pentru a-mi reține suma amintită. Le-am arătat chitanța celor de la secția financiară din Deva, dar ei mi-au spus că nu-i interesează decît... adresa pe care au primit-o de la colegii lor din Reșița ! Am trimis imediat secției financiare din Reșița o scrisoare prin care ceream să îndrepte ei greșeala. N-am primit nici un răspuns. Pesemne că, în loc . să-și îndrepte eroarea, au de gînd să mă anunțe că . trebuie

tovarășul Ion Fatu, secretarul Comitetului comunal de partid Măică- nești — județul Vrancea. Deși programată, lecția n-a mai avut loc. Cauza ? Fixarea la aceeași dată și în jurul aceleiași ore a încă două activități — adunarea generală a membrilor cooperativei de consum și adunarea generală a femeilor din comună. După ce a condus cele două adunări generale, tovarășul secretar ----- „_______________  ___  .. _ n-a mai avut posibilitatea să-și exer- rințelor unii lectori, ca de exemplu cite și atribuția de propagandist al -_____i__________________________________________ ’ invățămîntului de partid, pentru simplul fapt că cursanții n-au mai putut prelungi așteptarea de la ora 13 la 17,15... L-am rugat să ne explice cum e posibilă o astfel de programare. Am primit un răspuns care ne scutește de orice comentarii: „Așa s-a întâmplat..." Ne întrebăm la rîn- dul nostru : întâmplarea guvernează activitatea respectivului comitet de partid ? Este normal ca învățămîntul de partid să fie „sacrificat" pe altarul „întâmplării" ?De altfel, în multe alte comune secretarii comitetelor de partid manifestă o delăsare totală față de desfășurarea învățămîntului de partid. Din păcate, nici locțiitorii lor nu-i ajută prea mult în acest sens, limi- tîndu-și, de fapt, atribuțiile la activitatea în cadrul căminului cultural...Desigur, multe din aceste umbre ar fi putut fi înlăturate dacă din partea birourilor comitetelor județene ar fi existat o preocupare mai susținută pentru controlul și îndrumarea conținutului învățămîntului de partid la sate, pentru înlăturarea formalismului în instruirea propagandiștilor, a deficiențelor manifestate în stilul de muncă al cabinetelor de partid. Deși în județul Gorj, de pildă, există carențe serioase în aceste domenii, membrii biroului comitetului județean de partid, activiștii secției de propagandă, lectorii cabinetului județean de partid se deplasează și participă foarte rar la cercurile și cursurile de la sate. Atunci cum pot tovarășii respectivi să-și facă o părere cît de cît apropiată de realitate, cum pot să întreprindă măsurile cele mai potrivite care să ducă la îndreptarea lucrurilor ?Este de datoria comitetelor județene de partid ca. în perioada pînă la închiderea acestui an de studiu să urmărească cu atenție ca problemele deosebit de însemnate privind dezvoltarea agriculturii expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor- Agricole de : Producție să fie dezbă-

centrate și mobilizate cunoștințele și energia tuturor comuniștilor, tuturor lucrătorilor din I.A.S.. Și asemenea probleme există în această întreprindere.în comunele Brănești, Țînțăreni și altele din județul Gorj, am întâlnit! situații cînd propagandistul ori lectorul se rezuma la citirea unor expuneri pe care le primise de la cabinetul de partid. Cum să fi localizat problematica generală a confe-tovarășul Nicolae Volintiru, din comuna Plopșor, cînd, numai cu o zi înainte, el nu cunoștea nici tema pe care o avea de expus ?Firește, este dificil ca într-o sin-' gură expunere să fie epuizată problematica vastă circumscrisă de politica partidului în domeniul dezvol-, tării continue a agriculturii. De aceea: nici nu-i reproșăm propagandistului Eugen Ionescu din C.A.P. Grădiștea/ județul Brăila, că nu a realizat acest obiectiv în lecția — avînd ca subiect tema de mai sus — pe care ar fi trebuit s-o tină conform programei. Am scris, „ar fi trebuit s-o tină", pentru că expunerea mo- nologată a propagandistului n-a fost o lecție care să vehiculeze idei, să aducă argumente, să convingă. în loc de lecție, propagandistul a fă-

■ Satul nostru, este de mult electrificat, dar lumina pe ’ ulițe arde destul de rar. Uneori curentul electric se ; întrerupe și cîte 3—4 zile. Alergăm la consiliul popu- j Iar, se dau telefoane la secția de întreținere a rețelelor . electrice din Buzău, însă, becurile, neascultătoare, re- • fuză să se aprindă. Și uite-așă, deși cu fir și instalații electrice pe ulițe și în locuințe, stăm mai mult în întu- ’ neric. Cum spun sătenii, becurile noastre sînt... cu ■ cîntec.Să ne facem din nou provizii de petrol lampant, to- . varăși de la secția de rețele Buzău ?
Ion N. BARBU
comuna Pietroasele, satul Clondiru, județul Buzău

VINE SAU NU VINE AUTOBUZUL ?în multe privințe orașul Timișoara a cunoscut în ultimii ani un amplu proces de modernizare. Numai despre transportul în comun nu se poate spune același lucru. Deficiențele cele mai mari persistă îndeosebi, în cartierele mărginașe în care s-au construit numeroase blocuri de locuințe. în cartierul Fratelia locuiesc acum mii de muncitori. Aceștia ajung cu greu ia serviciu căci autobuzul de Chișoda, fiind aglomerat, nu mai oprește în stație. Sîntem nevoiți șă plecăm cu cîte două ore mai devreme de acasă pentru a ajunge la timp la lucru. Tot atât de defectuos circulă și unele tramvaie. Mereu se întâmplă cîte ceva pe traseu. Pentru salariații . Uzinelor'textile Timișoara, circulă din Piața Unirii autobuzele liniei 7, dar nici acestea nu-și respectă programul. Oare conducerea întreprinderii de transport Timișoara nu vede și nu aude nimic despre toate acestea ?

Sînt mai bine de zece ani de cînd s-au adunat, prin contribuție voluntară, bani pentru construirea unei punți peste rîul Amaradia, la Tg. Logrești; S-au cumpărat atunci și materialele necesare. Dar puntea pe care oamenii o numesc în glumă „a suspinelor" n-a fost făcută nici pînă astăzi. De aceea, îi rugăm pe tovarășii de la județ să se facă.., luntre și punte și să impulsioneze executarea acestei lucrări de folosință publică.
Mai mulți cetățeni
din satul Berlesti, județul Gorj

Alexe I. Dîaconescu din Crasna, județul Gorj, ’ ne-a semnalat cu cîtva timp în urmă faptul că , serviciul de personal de la fabrica de ciment „Ideal"► din Cernavodă, unde a lucrat cîtiva ani, nu-i eliberează► o adeverință de vechime, necesară Ia întocmirea dosar► rului de pensionare. Am înaintat această scrisoare con- ‘ ducerii fabricii în cauză. Dar, din răspunsul conducerii' , fabricii, aflăm că cererea lui nu poate fi soluționată,► deoarece o parte din arhiva fabricii a fost predată► acum cîtiva ani la... D.C.A. Faptul pare incredibil. Cum ’ecu putință să fie predate, cu bună știință, drept de-* șeiiri niște documente oficiale, acte, care trebuie păs-* trate obligatoriu în fiecare arhivă ?cut, de fapt — pe un ton repezit, total inadecvat — o „muștruluială" cursanților pentru neîndeplinirea unor sarcini concrete din cooperativă, ca și cum ar fi fost o ședință operativă de analiză a muncii cu- rențe.Datorită faptului că mulți propagandiști conduc în același timp și cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă și nu fac efortul să le deosebească, în practică se ajunge uneori ca cele două genuri distincte de activități să se suprapună, să se confunde una cu alta. în programul cercului de organizare a producției, de la C.A.P. Bărăganu, de pildă, figurau asemenea teme : metode de sporire a producției-animale ; căi de ...... ■ . . , </creștere a producției vegetale etc. — . tete în. mod aprofundat în toate , '"care, evident, sînt teme’ tipice-• ale prircurife: și cursurile îpvătămîntului:-:/• învățămîntului agrozootehnic și nici- de'partid de la sate,- să - tot; ce-• ••■

S-A PIERDUT UN SACMedgidia mi-a trimis pentru nevoile1968, prin mesageria C.F.R., un sac cuFiul meu din casei, la 28 iulie grîu, cu destinația stația C.F.R. Cîmpulung-Muscel. Am tot așteptat sosirea sacului, dar n-a ajuns nici pînă azi la destinație. Așa, bătrînă cum sînt, am fost de zeci de ori la gară, am reclamat cazul și Direcției regionale C.F.R.-Craiova, dai- degeaba. .Sacul n-a ajuns nici pînă astăzi.- Nu se știe unde este. De înghițit nu cred că l-a înghițit pămîntul. Cred mai degrabă că l-a ‘ „înghițit" vreun salariat C.F.R. incorect. Sau... cine știe ?
Maria TĂTARU
comuna Albești, satul Bughea de Sus, 
județul Argeș

comunele Corbii Mari, Gura Ocniței ș.a. — din județul Dîmbovița, și despre multe alte cercuri cursuri ale învățămîntului partid din județele amintite,crețul reușitei rezidă în faptul că propagandiștii care le conduc, fiind specialiști în agricultură care lucrează efectiv în producție, sînt, ca atare, buni cunoscători ai problemelor specifice pe care le ridică — în fiecare loc — procesul de economico-organizatorică a rativelor agricole; oameni ei probează și în activitatea pagare a învățăturii partidului nostru aceeași dăruire de care dau dovadă în întreaga lor activitate profesională.. .^©ih pătate,; în contest.cu sericizita-tea cu care lucfează^’âsemeheă’ propagandiști se află formalismul, avlipsa <‘ . ‘ ,/ ,/..le de totală neglijență și nepăsare față de desfășurarea învățămîntului de partid la sate de care dau dovadă unii factori răspunzători de acest sector al muncii de partid.în județele amintite sînt și un șir de cooperative agricole mai slab dezvoltate, a căror situație economică necorespunzătoare se datorește unor neajunsuri existente în organizarea producției și a muncii, insuficientei preocupări pentru sporirea averii obștești. în unele din aceste unități — C.A.P. Băleni, Adînca, Produlești, Petrești, „Puțul cu salcia" (comuna Mătăsaru), Crînguri, Hulubești — din județul Dîmbovița, învățămîntul de partid nu este folosit ca un mijloc de dezbatere a acestor probleme, nu este transformat într-o școală vie de înțelegere aprofundată a căilor înlăturării neajunsurilor existente.Legătura cu viața este înțeleasă, uneori, într-un mod formal, simplist. De exemplu, în expunerea despre rolul și sarcinile fermelor și întreprinderilor agricole de ducătorul cercului de problemelor economice prinderilor agricole de la I.A.S. Tichilești, județul Brăila, a considerat că a răspuns acestei exigențe, dacă s-a referit de cîteva ori- la întreprinderea respectivă. în- fătișînd, de pildă, mecanizarea țile agricole de stat, conștiincios numărul tractoarelor, al combinelor și al celorlalte mașini agricole primite în dotare în ultimii ani de I.A.S. Tichilești. Acesta este însă un mod formal, superficial, de a realiza legătura cu viața, cu activitatea cursanțiloi*. O legătură reală cu viața ar fi realizat, într-adevăr, propagandistul dacă ar fi făcut efortul să desprindă din viață problemele principale de care depinde îmbunătățirea activității în întreprinderea respectivă, acele probleme- cheie pentru a căror rezolvare optimă este imperios necesar să fie con-

, Magazinul alimentar de pe strada Buzăului din Ur-• zicerii — situat, vizavi de clădirea I.M.A. — a fost> transformați. în ultimul timp, de către gestionar, într-o ’ adevărată, cîrciumă. în loc să stea la dispoziția popu- / lației și -să vîndă mărfuri alimentare, gestionarul se , îndeletnicește mai tot tâmpul cu fierberea și vînzarea . țuicii și a vinului, la pahar. Aceasta, în timp ce cetă- ■ țenii veniți'după diferite cumpărături sînt nevoiți să• facă..., cale-ntoarsă, pentru că gestionarul refuză să-i ’ servească. Unitatea are dreptul să vîndă băuturi al- ’ .fioolice/nurnai Ia"‘ăticlă, nu la pșhar. Dar gestionarul a , . hîtat' îdd'acăâS'(iS?regulă. Poate'/se; găs^t'e/cinevă,:să iyb
multi
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Utilajele abandonate(Urmare din pag. I)

Noi construcții
turistice

de răspundere!? șr;?-<aspecte- ■.scdvcUnî! ale îrivătămîntufuis^^pfîdS.: deț>îfiâb iîe ele pentru ca: O observație mai generală ce se evidențiază este aceea că nu peste tot se respectă graficul de desfășurare a învățămîntului. Am dorit, de pildă, să asistăm la cercul de studiere a statutului P.C.R. condus de
Previziunile meteorologice, potrivit cărora încă nu au luat sfîrșit zilele cu viscol și zăpadă abundentă sînt, după cum se vede, de data aceasta confirmate. Ceea ce nu se putea prevedea de către meteorologi erau, firește, măsurile pentru preîntîmpînarea efectelor condițiilor atmosferice deosebite, în vederea desfășurării normale a activității social- economice, a vieții orașului. Imaginile surprinse ieri pe străzile Capitalei de foto-reporterui nostru M. Cioc, din care publicăm secvențele de față, par să confirme că în bună măsură aceste prevederi s-au aflat în atenția edililor orașului, a cetățenilor înșiși. Iată de ce am dori ca aceste secvențe să fie multiplicate, să poată fi întîlnite pretutindeni.

Din toamna anului 1967, cînd s-au dat în folosință blocurile în care locuim, alimentarea lor cu apă potabilă Și apă caldă lasă de dorit. La început, întreprinderea comunală din oraș a promis că problema se va rezolva și, ca o primă măsură, la fiecare bloc a fost montat cîte-un contor. Curînd s-a dovedit însă că toate contoarele erau defecte și — chiar dacă ar fi fost bune —' nu aveau ce înregistra, pentru că pe instalațiile respective, zile și săptămîni în șir, nu curgea nici un strop de apă. Am semnalat această situație conducerii între-

CAIETE CU DEFECTEPe adresa redacției a sosit o scrisoare din partea tovarășului Costache Grecu, maistru Ia Grupul șan- tiere-Tecuci (județul Galați). Autorul sesiza între altele că fiul său, Valentin, elev la Școala generală nr. 5 din Tecuci, cumpărînd de la o librărie cîteva caiete de matematică, a găsit în ele un numai- exagerat de mare de file cu liniaturi defecte, strîmbe, îndoite la colțuri etc., deci nefolosibile. Sesizat de ziar. Comitetul municipal de' partid Bacău a întreprins o anchetă la întreprinderea producătoare — Fabrica de celuloză și hîrtie „Letea“-Bacău, Răspunsul primit confirmă justețea sesizării, enumerînd totodată măsurile întreprinse în unitate în vederea eliminării deficiențelor. Printre altele, a fost întărit controlul de calitate, reinstruite muncitoarele din secția respectivă ș.a.

investi- faptul că sumele cheltuite sînt recuperabile în numai cîțiva ani. Un merit al acestei expuneri l-a .constituit demonstrația convingătoare privind necesitatea participării a tuturor o condiție esen- valorificareative la muncă peratorilor, ca țială pentru nă a pămîntului, dezvoltarea economică a cooperativei și, ca urmare, sporirea veniturilor personale ale țăranilor cooperatori.Aceeași grijă de a trage maximum de învățăminte pentru activitatea practică a străbătut lecția ținută de propogandistul ing. Ion Grama în cercul de studiere a organizării producției, din C.A.P. Cotești, județul Vrancea. Ne-a reținut atenția priceperea cu care conducătorul cercului i-a atras pe cursanți într-o vie discuție asupra posibilităților de a crea un sector zootehnic în această unitate — importantă sarcină trasată de partid, puternic

mașini de tăiat mezeluri. Curățenia se datora nu unui deosebit spirit gospodăresc, ci nefolosirii lor, deși toate erau în stare de funcționare.— De ce nu sînt utilizate ?— Dacă, mai știi, își prinde cineva mîna !, se justifică responsabilul unității 255. Și în alte locuri primim explicații asemănătoare.Așa se face că utilaje moderne, de mare productivitate, datorită atitudinii rutiniere sau a unor concepții învechite sînt sustrase folosirii lor în rețeaua comercială,Firește, comerț modern înseamnă nu numai unități și utilaje noi, perfecționate, ci și pregătire corespunzătoare, concepții noi din partea lucrătorilor comerciali, capacitatea lor de a mînui aceste utilaje, încrederea în ele. Este de datoria organelor comerciale locale și centrale de a asigura instruirea, pregătirea și e- ducarea lucrătorilor. Ni s-a sugerat ca o soluție însușirea chiar din scoală de către viitorii lucrători comerciali a ’’iadului de 
folosire a utilajelor e-

xistente lor care _ _ . fi introduse în viitor.Investigațiile anchetei noastre au vizat și rețeaua comercială Aici, cu mult inventarului inițiat M. C. I., Direcția nerală Comercială a municipiului a organizat o analiză amplă a. situației utilajelor pe baza unor metode matematice și a normativelor în vigoare.„S-au stabilit cu această ocazie — ne spune tov. ing. Gh. Culea, director generai adjunct — starea tehnică, eficienta, existentul și necesarul, diferentele în plus sau în minus, pe unități Și organizații comerciale. Rezultatele au fost surprinzătoare. S-au constatat, de pildă, la O.C.L. Alimentara nr. 1, aproape 20 de vitrine frigorifice în Plus peste necesar, iar la. O.C.L. Alimentara nr. 5 șl 8. cîte 18 bucăți. La unele organizații comerciale numărul caselor

de marcat aflate în rezer- . ganizații comerciale nrau! luat nici o măsură, pentru mai buna folosire a utilajelor. Ba, deși n-aveau nevoie, au mai cerut utilaje în plus. Iată cum justifică, directorul de la O.C.L. Alimentara nr. 1 o asemenea situație : „Studiul e- fectuat de D.G.C. este foarte bun. îl considerăm binevenit. dar e.„ prea matematic. Noi cunoaștem mai bine realitatea". Cum, pe ce bază cînd mașinile, utilajele nu sînt folosite la întreaga lor capacitate ? Nu ni s-a putut răspunde. O asemenea motivare este menită, mai curînd, să subtilizeze lipsa de preocupare consecventă, interes susținut fată zestrea tehnică aflată în dotare. Consecința : folosirea ineficientă a utilajelor și deci umflarea artificială a cheltuielilor de circulație.Ancheta noastră a evidențiat că, la ora actuală, în rețeaua comercială un

vă depășea pe al celor în funcțiune. O asemenea situație era de-a dreptul dăunătoare ; ea deforma necesitățile reale, supunea economia la eforturi suplimentare nejustificate, inutile.Iată de ce, în urma analizei efectuate am stabilit măsuri pentru folosirea judicioasă a utilajelor, pre- văzînd transferarea celor constatate în plus la unități cu dotare insuficientă. Multe din organizațiile comerciale au înțeles importanta unor asemenea măsuri, rolul lor în îmbunătățirea deservirii cetățenilor, și rezultatele n-au în- tîrziat să se arate : utilajele sînt folosite intensiv, la întreaga lor capacitate, în condițiile în care se desfac mai multe mărfuri, cu același utilaj e limpede că și cheltuielile de întreținere și exploatare sînt mai mici".Sînt în București și or-

mare număr nefolosite < motive : unele au fost comandate fără a se tine seama de necesitățile reale ale întreprinderii, altele stau nereparate perioade mari de timp, și, în sfîrșit, o a treia categorie, cele considerate disponibile cu lunile. Asemenea fenomene negative au fost favorizate, așa cum am constatat, pe lîngă stabilirea arbitrară, nefundamentată a necesarului de utilaje șl de absența (la unele organizații comerciale) a unei evidențe stricte care să permită cunoașterea operativă a imobilizărilor, gradul lor de utilizare. Iar eficienta inventarului lnitiat de M.C.I. este încă minimă, inoperantă.întrebuințarea judicioasă, cu maximum de eficientă a utilajelor comerciale și a suprafețelor de prezentare și desfacere constituie o problemă esențială pentru toate întreprinderile și organizațiile comerciale. Ea este impusă de necesitatea sporirii volumului desfacerilor, de creșterea productivității muncii, continua îmbunătățire activității comerciale și deservirii cumpărătorilor.

■■ -<• yy- ■ ; •Pe agenda turistică a anului 1969, Banatul se înscrie cu noi obiective menite să sporească gradul de confort oferit celor care vor poposi. în această parte a țării. Astfel, modernului hotel cu 6 etaje din Timișoara, recent dat în folosință, i se va adăuga, în sezonul estival, un motel cu 80 de locuri, spatii de parcare și spălare a autoturismelor. De altfel, la Timișoara. începutul acestui an a marcat amplasarea și terminarea documentației pentru ' ’ cu 300cu nu- deser- cu 250 ridicat curînd
construcția unui hotel central de locuri, care va fi prevăzut meroase servicii auxiliare de vire a turiștilor. Un alt hotel de locuri, cu restaurant și bar, la Arad, își va deschide în ușile în fața turiștilor de pretutindeni. Noi hoteluri și complexe de odihnă se află, de asemenea, în construcție la Reșița și Băile Herculane, iar la Timișoara, Lugoj, Șagu-Timișeni, Caransebeș. Vinga și. în alte localități; din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin se vor amenaja noi. căsuțe și corturi în campingurile exiștente. precum și spatii de parcare și întreținere a mașinilor.

alcătuirea unei palete coloristice. potrivită cu exigentele a- notimpului ce se apropie. in pofida perseverentei zăpezii, tricotajele au un rol însemnat. Motiv pentru care, atît industria cît și comerțul de specialitate s-au străduit să aleagă mai ales nuanțele pastel, culorile luminoase care să se armonizeze cu intreg ansamblul îmbrăcămin- ții de primăvară. Iată însă că echilibrul dintre culori se clatină. Culoarea cenușie este pe cale să se instaleze peste aproximativ o treime •jin volumul tricotajelor ce se produc în acest trimestru, întreprinderile comerciale cu ridicata texti- le-încăltăminte din toată tara au început să primească, încă din primele zile ale lunii ianuarie, tot felul de scrisori, una mai categorică decît alta, de la fabricile de tricotaje în care se cere acceptarea unor modificări în clauzele contractelor abia semnate. în 11 ianuarie fabrica .„Someșul" din Cluj trimite celor 21 de baze comerciale din tară o adresă în care propune schimbarea culorilor contractate la 23 de articole — . scampolouri, jachete etc. Sînt înșirate apoi, pe două coloane, propunerile. Acceptarea lor ar însemna înlocuirea culorilor verde, bordo. bleu, galben si altele cu gri, gri închis, bleumarin si negru. Nefiind deloc dornici să-și în- dolieze rafturile, reprezentanții comerțului local nu au dat curs acestor adrese.Din cele de mai sus s-ar putea înțelege că

doar fabrica „Sorrie-.. țitelor adrese îl, uită ? șui" este în culpă. Ihe- ,Xși iau factorii compe- xact. 7 ” ; ’ *' ' “ " .....................expansiune ale cenușiului, sînt,, după cum se vede, cultivate și de alte fabrici. La Direcția generală de i'e- • sort, din ■' Ministerul .: Comerțului Interior-: am luat cunoștință -de o adresă Venită, de la Ministerul Ușoare, în care se : a- rată că, din cauza u-, judicia planul, nor greutăți de apro- ■ treprinderilor de tri- vizionare, Ia anumite colaje le stau la dispo- l'ire, nu se pot respec- zitie fie fire albe, neta prevederile con- vopsite, fie cenușiitractuale în ce priveș- dintr-un. stoc de circa te culorile. Se pot li- 140 de. tone vra, în schimb, culori- fără îndoială,le gri, gri-maroh Lalb. „Prin acceptarea culoare. Din acestor culori, se spu-\ ne în adresă,' între- ____ _prinderile de tricota- . M.I.U. a reieșit că a- je vor putea respecta cest stoc trebuind să îp acest fel. cantitățile; fie epuizat, și. în tri- totale .contractate". . mestrul următor vor trebui să se producă tricotaje de culoare gri în cantități mai mari. Deci, „perspective" sînt și pentru la... vară..Fără a. nega tența de permitem factorilor tori din trebarea :____ _tați. nu erau cunoscute cu aproximativ o lună-două în urma cînd s-au încheiat contractele ? Apoi, nu ar fi mai util ca presiunile ce se exercită a- supra ■ bazelor comerciale să fie îndreptate spre cei de care depinde intrarea în producție la termenul fixat a ațelor capacități J-’ vopsire ?Credem că o atare optică ar putea avea urmări mai bune în a- provizionarea popu- . lației. . '

Tendințele Ide tenii din M.I.U. răspunderea și riscul de a-i explica acest ciudat „fenomen" de metamorfozare a culorilor spre .cenușiu ? în fond, despre explicații e vorba ? numite vopsireIndustriei intre Pentru capacități întîrzie în funcțiune, a nu-și pre- în-
datorat, „cere- această _______ ___ _ discuțiile purtate între reprezentanții M.C.I. și

totale j________ ____  .Se anexează un tabel din care rezultă că 9 fabrici.de tricotaje solicită derogări de. la b- bligațiile asumate.în final, -dintr-un total de 980 000 de tricotaje din fire p.n.’a. 36/1, 135 000 se oferă în culoarea gri iar din alte 1 550 000 din fire p.n.a. 36/2 cam 160 000 de bucăți să fie suplimentate la culoarea albă. De reținut că a- ceste culori figurau în . contract, dai- în proporția potrivită. Ceea ce se solicită este în- groșarea disproporționată a cantităților acceptate inițial. Ar în- semna ca din trei pulovere unul copii două albă.în cazul aplicării acestor propuneri, din curcubeul vitrinelor primăverii ? Si, mai a- les, ce va zice cuhipă-r rătorul, acest factor pe care autorii sus-amin-

ca din bărbătești să fie gri, iar la. și adolescenți din piese una să fia Ce s-ar : alege,

exis- uhor greutăți aprovizionare ne să punem răspunză- M.I.U. în- aceste greu-

fabrici.de
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Este limpede pentru oricine că fiecare zi cîștigată prin scurtarea termenului de punere în funcțiune a noilor obiective industriale grăbește mersul nostru înainte. Reducerea acestor termene. în condi
țiile. respectării indicilor de calitate, reprezintă: una din principalele sarcini trasate de conducerea de partid si de stat proiectanților. constructorilor. beneficiarilor de. investiții.Am insistat asupra aspectului calitativ deoarece tocmai el asigură eficienta deplină a realizărilor, iar neglijarea lui — în contextul complexității ecorojniei noastre naționale, al intercond ționărilor strînse dintre diferitele ramuri și unități economice— poate compromite nu numai realizarea unui obiectiv, ci prin efectele adeseori neașteptate ale sale poate avea serioase consecințe negative asupra unor zone întregi de activitate. Se știe, de exemplu, ce urmări a avut punerea în funcțiune a unor obiective industriale înainte de terminarea stațiilor de epurare, asupra calității apei unor rîuri importante cum ar fi Mureșul sau Oltul și cîte dificultăți a produs în alimentarea cu apă a unor orașe, în amplasarea și buna funcționare a u- nor însemnate unități productive, dificultăți asupra cărora ziarul nostru a atras . atenția la timpul. cuvenit. Sînt, de asemenea, cunoscute efectele neglijării unor lucrări aparent secundare, cum ar fi cele de sistematizare verticală, adică nivelarea și ta- luzarea terenului în conformitate cu indicațiile din proiect, menite printre altele să împiedice infiltrarea a- pelor spre fundația construcției. în cazul terenurilor nerezistente la înmuiere — des întîlnite Ia noi_-= a....... ceasta „omisiune" a provocat nu o dată tasăr' compromițînd însăsi stabilitatea firilor și reîlâftiîiid 'i/Ă- medieri. ■ costisitoare.Iată de ce considerăm că nu se poate admite ca, pe motivul respectării sau al scurtării unor termene de punere în funcțiune, obiective industriale să fie luate în primire de către beneficiar fără să existe garanția executării integrale și de 
bună calitate a lucrărilor proiectate, ceea ce ar pune mai presus interese locale și de moment față de interesele majore, de largă perspectivă. Și singura garanție corespunzătoare în a- ceSt sens o oferă actul recepției, așa cum este el reglementat de Hotărî- rea Consiliului de 1003/1964. „Lucrările montaj, se spune în predau de executant— pentru a se da în după caz, pentru efectuarea probelor tehnologice și intrarea în funcțiune
— numai în cazul admiterii recep
ției provizorii". Considerarea formală a acestei prevederi fundamentale, ocolirea ei. nu poate decît să favorizeze un climat de nejustificată tolerantă în relațiile dintre beneficiar și constructor. O confruntare cu realitatea ne obligă să constatăm că lipsa de disciplină în sectorul analizat este cîteodată destul de răspîndită.Anul trecut, recepția unui număr de 42 obiective industriale dintre cele mai importante urma să fie verificată de comisii de specialiști instituite și aprobate de către Consiliul de Miniștri. Pînă în prezent au putut să fie verificate numai patru dintre acestea !. S-a constatat însă că, din totalul de 34 de obiective care erau puse în funcțiune, jumătate fuseseră preluate în mod cert de beneficiar de la constructor fără efectuarea recepției provizorii. Am întreprins un sondaj la serviciile de investiții din trei importante direcții generale ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Din nouă obiective analizate. numai două fuseseră predate de constructor cu îndeplinirea recepției provizorii. Cum este posibilă o asemenea stare de lucruri ? Explicația este foarte simplă : H.C.M. — 1 003 prevede ca: 
„în cazuri cu totul excepționale, în care beneficiarul este interesat să preia un obiect cu unele lucrări de construcții-montaj neterminate, pentru a-1 pune în folosință sau a începe problele tehnologice, aceasta se poate face numai pe motive bine justifi
cate și cu acordul conducerii orga
nului central care are în subordine pe beneficiar și executant. în aceste cazuri, obiectul respectiv se predă beneficiarului cu proces verbal de predare-primire; această predare nu înlocuiește recepția provizorie". Iată deci că în viziunea conducerii unor ministere, cazurile „cu totul excepționale" devin regulă, iar regula este aplicată doar în cazuri... cu totul excepționale. Mai mult, cînd în mod fortuit, preluarea se face fără recepția provizorie, acest act trebuie să se producă în termen cel mult 6 luni. pentru șansa apariției unor defecțiuni din cauza exploatării să fie minimă și răspunderile constructorului să poată fi precis delimitate. Aflăm la Inspecția de Stat în Construcții din C.S.C.A.S. că, la un sondaj efectuat la sfîrșitul anului trecut, s-au semnalat obiective importante ale Ministerului Metalurgiei care funcționau de mult timp fără să fi fost receu- ționate: laminorul de tablă groasă Galați — de aproape doi ani, noua fabrică de aglomerare și oțelăria Martin II din Hunedoara — de peste patru ani 1 Oare, dacă beneficiarul ar mai avea de gînd să le recepționeze, cum mai pot fi delimitate răspunderile constructorului de ale sale pentru eventualele deficiente ?Spuneam că excepția și regula au fost inversate. Acest proces s-a petrecut cu aprobarea conducerii or-

Miniștri nr. de construcții articolul 11, se beneficiarului exploatare sau,

de ca

ganelor centrale respective. Firesc ar fi ca, dată fiind gravitatea răspunderii pe care o atrage, chiar și o singură „derogare" de acest tip, evidența lor să fie strict urmărită, e- fectuarea recepției în termenul legal să fie riguros controlată de către cei care dau aprobările. Cum decurge acest control la Ministerul Metalurgiei rezultă din exemplele de mai sus. La Ministerul Industriei Construcției de Mașini am întreprins unele cercetări pentru a da de urma unei asemenea evidențe. Dar răspunsurile primite ne fac să credem că adesea beneficiarii sînt lăsați să se controleze singuri...în favoarea „generalizării excepției" ne-au fost prezentate numeroase argumente, a căror inconsistență poate fi ușor dovedită. Ni s-a spus că atunci cînd „trebuie să dai producție" nu poți lăsa mașinile nefolosite pînă constructorul termină „toate mărunțișurile". Că mărunțișuri nu pot să existe în această privință. am arătat încă de la început. Mai mult. însuși termenul de „recepție provizorie" presupune înregistrarea unor lucrări de mai mică utilitate ce urmează a fi efectuate ulterior.O categorie de argumente justifică nerespectarea termenelor și graficelor de execuție.prin așa-zisele dificultăți obiective ale constructorului.. Oare pînă cînd neajunsurile organizatorice ale constructorilor vor fi admise ea argumente obiective ? Ținînd seama că. de cele mai multe ori. proiectantul, constructorul și beneficiarul țin de același for tutelar, că își trec reciproc cu vederea încălcările disciplinei contractuale, se poate spune că, și în acest caz, o mînă spală pe alta. Ceea ce • explică .mult mai bine preluarea fără recepție â'unor lucrări de cOiistruc- ții-montaj decît toate cauzele obiective luate la un loc. Iată de ce. considerăm că alături de eforturile organizatorice, de controlul respectării legislației economice, este posibil și necesar să se întreprindă măsuri decisive pentru ca veriga recepției — garanția calității — să devină de neocolit. Hotărîtor în a- semenea măsuri ar fi o maî exactă nominalizare a excepțiilor în vederea micșorării situațiilor cînd se ia în primire un obiectiv fără aprobarea recepției provizorii. Impunerea cu autoritate și răspundere a actului recepției va determina- o reconsiderare a raporturilor dintre e- xecutant și beneficiar, va întări disciplina contractuală.

Reșițaz ■> •>
■: t ‘

REȘIȚA (corespondentul 
„Scînteii"). — La combinatul 
siderurgic Reșița a fost dat în 
funcțiune noul laborator cen
tral. Clădirea cu 10 etaje, cu 
o suprafață de 5 000 mp, va 
centraliza o serie de labora
toare care erau dispersate în 
combinat. Aici își vor desfă
șura activitatea laboratorul de 
metalografie, laboratorul fizic, 
secția analize fontă-oțel, secția 
analize feroaliaje minereuri, 
laboratorul de. toxicologie și 
altele. Tot în această clădire 
va fi și serviciul de cercetări 
metalurgice.

Prin intrarea în funcțiune a 
noilor laboratoare se va îm
bunătăți radical calitatea a- 
nalizelor, se va scurta durata 
lor, ceea ce va contribui la 
sporirea producției de metal și, 
în mod deosebit, la îmbunătă
țirea calității lui.

Darea de seamă prezentată de ing. Tiberiu Grecu, directorul general al Uzinei de mașini grele din Capitală, în fața adunării generale a reprezentanților salariaților din întreprindere, a oglindit succesele cu care colectivul acestei tinere unități Industriale a încheiat anul 1968. La producția globală și producția marfă vîndută și încasată planul a fost îndeplinit în proporție de 101,8 la sută și, respectiv, 101,1 la sută. Aproape întreg sporul de producție al anului trecut a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, sarcina planificată la acest indicator fiind depășită cu 1,7 la sută. Spre satisfacția întregii asistențe, darea de seamă a menționat că 1968 este primul an în care uzina și-a îndeplinit toți indicatorii de plan, trecînd în rindul unităților rentabile ale Capitalei.Reflectînd succint succesele, un însemnat spațiu din darea de seamă a fost rezervat examinării critice a unor probleme de acută importanță pentru evoluția viitoare a uzinei. A- naliza clară și bine susținută cu calcule și exemplificări, făcută de comitetul de direcție, a întins o punte trainică spre un dialog fructuos în cadrul adunării generale.Este de remarcat că spiritul analitic, de lucru, al dării de seamă s-a regăsit și în cuvîntul muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și economiștilor, care au supus dezbaterii o largă paletă de probleme, de la cele care țin nemijlocit de activitatea strict productivă, pînă la cele de ordin social. Oricît de felurite au apărut ele la prima vedere, pregnant s-au detașat cîteva' laturi ale activității uzinei care în acest an vor trebui să fie mult îmbunătățite.între acestea pe loc de frunte s-a aflat problema disciplinei, sub multiplele ei aspecte: disciplina în muncă, disciplina tehnologică și disciplina contractuală. „Importante cantități de producție s-au pierdut anul trecut din cauza unor încălcări ale disciplinei de plan — a remarcat în cuvîntul său ing. Mircea Popovic!, directorul tehnic. Sînt încă șefi de servicii, sau secții care se mișcă greu din loc, care comentează sarcinile de plan, se abat nejustificat de la disciplina tehnologică. Anul acesta, cînd sarcinile sînt mult sporite, nu mai pot fi tolerate asemenea manifestări. Orice tărăgănare în- tr-un sector sau altul înseamnă producție pierdută și. în condițiile uzi-

nei noastre, cu proces continuu, recuperarea devine adesea aproape imposibilă". Referindu-se la aceeași problemă, tov. Ștefan Hîrza, turnător șef la oțelăria electrică, a localizat-o în cazul serviciului de aprovizionare, „compartiment în care deficientele se țin lanț. Arareori ne-a putut oferi anul trecut aprovizionarea tot ceea ce era necesar pentru realizarea unor

desfăștirat lent în anul 1968, fenomen care s-a resimțit direct și hotărîtor în menținerea unui volum ridicat de rebuturi și producție declasată Numai pierderile generate de rebuturi s-au ridicat la aproape 10 milioane lei, echivalentul a 2,6 procente din volumul producției marfă. „Consider că este o pierdere mult prea însemnată. care în acest an trebuie oricum
- f

ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR 
DE LA UZINA DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI

rețete corecte de fabricație. Creșterea calității oțelurilor în acest an impune de urgență ca comitetul de direcție să pună ordine în acest serviciu".După cum s-a subliniat în adunare, măsuri eficace se impun a fi luate și pe linia întăririi disciplinei în muncă. O recomandă în primul rînd situația existentă anul trecut cînd numărul absentelor nemotivate, al învoirilor a crescut de la lună la lună, ajungînd în ultimul trimestru să fie de trei ori mai mare decît în primul trimestru.Cu aceeași responsabilitate a fost analizată și activitatea de calificare și ridicare a calificării cadrelor, problemă cardinală în această nouă uzină constructoare de mașini. S-a subliniat că procesul de pregătire profesională a forței de muncă s-a

diminuată. Acest lucru vom reuși să-1 realizăm neîntîrziat, în primul rînd prin ridicarea calificării unei bune părți din numărul muncitorilor, prin repartizarea celor mai puțin pregătiți, pe lîngă cei cu o calificare superioară, prin respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice — remarca ing. Adrian Ioncscu, șeful secției turnătorie.O mare parte a dezbaterilor din adunarea generală a salariaților a fost consacrată analizei aspectelor ce Ie ridică în acest an activitatea de investiții, relevîndu-se că întreaga preocupare trebuie să fie concentrată în direcția realizării stadiilor fizice. „Anumite necesități ale economiei, apărute în ultimii ani, impun revizuirea ordinei în care s-a stabilit anterior execuția anumitor obiective — a atras atenția ing. Glieorghe

Bratu, șeful serviciului investiții. O- perația nu poate suferi amînare. De aceea, ar trebui alcătuit de urgență un colectiv compus din cei mai buni specialiști ai uzinei care, în funcție de programul actual și de perspectiva imediată a fabricației, să precizeze această ordine de execuție, ca și adausurile de lucrări ce trebuie făcute la unele obiective care au fost cpnstruite".Deși nota caracteristică a dezbaterilor din adunarea generală a constituit-o seriozitatea și profunzimea discuțiilor, nu poate fi trecută du vederea o anumită tendință de alunecare-pe deasupra lucrurilor în alte chestiuni, de mare importanță pentru ----—>-«uzinei, seamă trecut, derile . .consumurilor specifice — mai bine de o jumătate de milion de lei S-a irosit numai prin depășirea consumului de electrozi — era de așteptat că aceste aspecte vor polariza atenția multora dintre participanți. Nu numai că cei care s-au oprit asupra lor au fost puțini.ca număr, dar aprecierile lor au fost doar pur constatative. Ușurința cu care s-a trecut peste aceste probleme ca și peste altele — cea a rebuturilor, bunăoară — l-a determinat pe tov. Gheorghe Victor, secretar al Comitetului de partid din sectorul 5 al Capitalei, să afirme în cuvîntul său că, la anumite capitole, angajamentele luate în întrecerea socialistă pe 1969 nu reflectă posibilitățile actuale ale uzinei. „Numai reducerea cu un procent a actualului volum de rebuturi ar aduce un spor de producție fizică de două ori mai mare decît s-a prevăzut prin planul acestui an; la grupa oțel Iată o sursă de creștere a producției pe care angajamentul nu o oglindește" — a spus vorbitorul.Apreciind justețea acestor observații, în încheierea adunării generale a salariaților tov. Grigore Cîr- jan, secretarul comitetului de partid al uzinei, a subliniat că este de datoria specialiștilor, a comitetului de direcție să procedeze la o reevaluare a angajamentelor luate în sensul cuprinderii mai ample a tuturor rezervelor interne existente în întreprindere, propunere pe care cei pre- zenți la adunare au aprobat-o în unanimitate.

consolidarea economică a După ce în darea de s-a arătat pe larg că, anul o parte consistentă din pier- uzinei s-au datorat depășirii
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Uno din modernele stațiuni de incubajie aflate la întreprinderea de stat „Avicola"-Brăila scoate anual sute de 
mii de pui. în fotografie : una din halele de creștere a puilor

© O® V © ©Sacrificări impuse
Sesizarea primită de redacția ziarului nostru suna aproximativ în felul următor : „Luați legătura cu E- carîsajul. Aici, de cîteva zile, se înregistrează un fenomen cu totul ieșit din comun, care nu poate să nu indigneze. Din diferite colturi ale Bărăganului sosesc camioane pline cu animale moarte. Nu-i păcat ca. în loc să ajungă în măcelării. animalele respective să fie transformate în făină de carne ?"Iată-ne la Ecarisaj-Bucuresti. Directorul instituției, tov. Dan Trepcea, confirmă exactitatea informației primite.— Din ziua de 7 ianuarie si pînă la 11 ianuarie — ne spune dînsul — am preluat 1 027 vite tăiate ca să nu moară singure, adică, așa cum se spune, sacrificate din necesitate. Toate provin din trei întreprinderi agricole de stat: Giurgiu. Grădiștea și Ciulnița.Analizele întreprinse arată că. în marea majoritate a cazurilor, vițeii au suferit de bronhopneumonie. a- dică de o boală datorată în principal condițiilor nesatisfăcătoare de adăpostire și furajare. în sezonul rece, apariția ei și. implicit, a u- nui anumit procent de mortalități nu constituie ceva ieșit din comun. Ca să-ti. piară însă atîtea animale și numai în cîteva zile este cu totul altceva. Practic, pentru economia națională, aceasta reprezintă o pierdere de cîteva milioane de lei. Care este explicația ?în trimestrul patru al anului trecut și, îndeosebi în luna decembrie, întreprinderile agricole de stat au achiziționat de la bazele de recepție ale Ministerului Industriei Alimentare un număr foarte mare de animale tinere, necesare populării în- grășătoriilor de taurine — ne spune dr. Oprea Nicolae, director în Departamentul I.A.S Multe din acestea au fost animale slabe, întîrziate în creștere, provenite din zonele afectate de secetă".în legătură cu aceasta, într-o discuție avută la I.A.S. Ciulnița s-a acreditat ideea — susținuță și la Departament — că intrările masive din ultima parte a anului fost cauzate și de fa .nu a putut onora în*

lunile anterioare, cererile întreprinderilor agricole de stat. „Au fost cazuri. — ni se spunea — cînd s-au trimis delegați, dar bazele M.I.A. n-au putut oferi marfă". Furnizorul este însă de altă părere.„în decembrie — ne spunea tov. A. Muși, director în Ministerul Industriei Alimentare — trebuia să livrăm întreprinderilor agricole de stat 23 000 de bovine. Ele au ridicat însă doar 17 600. Cifra este. deci, sub propriile prevederi ale I.A.S. Menționez că nici în lunile anterioare nu Atît în octombrie, cît și în noiembrie. numărul de viței pe care puteam să-i preluăm, potrivit termenelor scadente ale contractelor, a fost
au lipsit animalele.

„O parțe din animalele preluate au fost subnutrite, debile, au prezentat (lucru stabilit cu precizie după sacrificare, prin analize) afecțiuni pulmonare. La aceste loturi am avut necazurile cele mai mari".Fără a exclude posibilitatea existenței unor cazuri ca cele prezentate mai sus, tovarășul director Muși ne spunea :„Animalele au intrat în baze, de la producătorii cu care aveam contracte. însoțite de certificate de sănătate. ceea ce presupune că ele erau sănătoase. Este adevărat însă că din punct de vedere al potențialului biologic au fost si vitei, care deși depășiseră vîrsta de doi ani, aveau doar 150—200 kg. Și asemenea
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DE ANIMALE ÎN UNELE ÎNGRĂȘĂTORII
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I.A.S. — din lip-transport, anima-

mai mare decît sarcinile de livrări pe care le-am avut. Am invitat în nenumărate rînduri Departamentul. I.A.S.-urile să preia animalele fiindcă acestea, stînd mari aglomerări, tate".Deci. în n-au găsit au căutat, Rezultă prin urmare că în relațiile statornicite între unitățile M.I.A. și ale Departamentului există încă fisuri, care nu permit eliminarea operativă și peste tot a defecțiunilor ce apar în preluarea și predarea vițeilor pentru îngrășătorii.Așa cum arătam anterior, pierderile înregistrate în unele îngrășătorii sînt puse și pe seama stării de sănătate a animalelor preluate. Referindu-se la acestea, tov. Alexandru Epureanu, tehnologul șef al Intre- ’--1~ do fif.At. Ciulnița.

în baze, produceau nierderi în greu-ce unii susțin cătimp . . .suficiente animale cînd alții afirmă contrariul.

animale pot si trebuie să fie îngrășate. chiar dacă sînt mai puțin economicoase. deoarece asimilează .mai greu".După cum se vede, este foarte greu de stabilit cîte din animalele primite de I.A.S. au fost tarate, slabe și mai ales bolnave, partea de vină ce revine pentru această stare de lucruri unităților respective sau bazelor de recepție. Fapt este însă că, în unele cazuri, nu s-a acordat atenția- cuvenită nici la recepția a- nimalelor de la producători — așa cum se apreciază la Departament, u- neori, cu toate certificatele eliberate, animalele au prezentat afecțiuni — și nici la preluarea bovinelor necesare pentru îngrășătorii. Or, aceste neglijențe costă.Neajunsurilor provocate de subnutriția unora din animalele preluate, de starea lor de sănătate, uneori, nesatisfăcătoare. li s-au adăugat altele, 
abilii i șic'W-cfea tov. • .»ît

din Departamentul să de mijloace de lele recepționate au sosit la Ciulnița, Giurgiu și în alte unități după 5, 7 și chiar 12 zile, timp în care, datorită condițiilor proaste de hrănire, vițeii au scăzut în greutate cu 15 la sută. Toate aceste întîrzieri au debilitat și mai mult organismul — și așa destul de șubred — al unor animale, au acutizat afecțiunile pulmonare ale acestora, conducînd. în final, la mari pagube.Este o situație inadmisibilă. Evident cererile de vagoane și autocamioane sînt mari. A nu ține seama însă de faptul că se lucrează cu organisme vii, a nu asigura transportul operativ, cu precădere al acestora, este o mare greșeală care, după cum se vede, provoacă pierderi însemnate. Este o chestiune care ar trebui reglementată de comun acord de către Ministerul Căilor Ferate și Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, precum și Departamentul I.A.S. astfel îneît situații de acest fel să nu se mai repete.între cauzele care au dus la sacrificarea unui număr atît de mare de animale sînt unele care aparțin în exclusivitate întreprinderilor agricole de stat. Cea mai importantă dintre acestea este neaplicarea în unele unități, la anumite loturi de animale, a unei reguli elementare și a- nume preconditionarea vițeilor in- trați în îngrășătorii, obișnuirea lor cu noul regim de furajare. Rezultatul ? în primele zile, animalele nu s-au atins de furajele administrate, ceea ce a întirziat începerea procesului de redresare.După cum se vede, pentru această importantă pagubă adusă economiei naționale au partea lor de vină atît unitățile Departamentului I.A.S. cit și ale Ministerului Industriei Alimentare. Este absolut necesar să fie luate măsuri energice împotriva a- celora care s-au făcut vinovați de pierderea unei însemnate avuții a statului, precum și pentru înlăturarea pe viitor a cauzelor ce au provocat sacrificarea multora din existente în îiîgrășătoriile derilor aprirnln an stat bovinele întreprin-

șini. La Uzina mecanică Buzău, spre exemplu, consumul de combustibil la 1 000 lei producție globală a fost anul trecut cu 3.61 kg mai mare fată de norma admisă, iar Ia Șantierul naval din Tr. Severin cu 16,2 kg superior prevederilor: la această din urmă întreprindere s-au consumat în plus, din această cauză. 3 165 tone combustibil. O mare inegalitate prezintă în diferite uzine consumul de combustibil pentru cuptoarele de forjă și tratamente termice, variind.— în unitățile din Direcția generală de utilaj petrolier și minier — de la 360 kg pe tona de piese la uzina din Tîrgoviște, la 700 kg pe tona de piese la uzina „Independenta“-Sibiu. Explicația : în anumite uzine nu se urmărește utilizarea cîț mai .judicioasă a cuptoarelor respective, nu se întreprind măsuri pentru modernizarea lor, nu se fac sistematic analize pentru a vedea dacă procesul de ardere' decurge în condiții optime.Există și o altă cauză, care tine de viziunea existentă în această ramură privind coordonarea activității energetice. Este bine cunoscut. că problemele cu acest specific prezintă o mare complexitate într-o uzină constructoare de de re de . . __________ __  _____acestea, de activitatea energetică se ocupă în medie 3—4 maiștri, tehnicieni și ingineri cu pregătire de specialitate ; într-un mare număr din întreprinderile acestei ramuri nu au fost create servicii energetice, deși o parte dintre ele îndeplinesc condițiile din normativele în vigoare pentru organizarea acestor compartimente.Consecințele insuficientei munci organizatorice și de coordonare tehnică în domeniul consumului de combustibil și energie se reflectă și pe planul elaborării și urmăririi normelor de consum. „Se constată ’ în unele uzine tendința de a umfla an de an normele de consum, de a le ajusta în funcție de realizări, pentru a nu avea „bătaie de cap" în realizarea lor — ne spunea tov ing. Dimitrie Petrescu, inspector șef în cadrul Inspecției energetice regionale București. Un exemplu : cînd s-au făcut propunerile de norme de consum pe 1969. conducerea Fabricii de elemente de automatizare a estimat un consum cu peste 25 Ia sută mai mare decît nevoile reale ale producției. Uzina „Grivița roșie" realizase la centrala termică un consum de 162 kg combustibil pentru o Gigacalorie și a propus pentru 1969 un nivel de 175 kg/Gcal. Propuneri de norme care nu țineau pe deplin seama de posibilitățile de care dispun au făcut și conducerile uzinei „23 August", I.P.'t.S. Băneasa ș.a."Nu puține sînt întreprinderile în care normarea și urmărirea normelor de consum de combustibil și energie se bazează pe apioximatii. pe date statistice și nu pe o examinare atentă a rezervelor existente. Și aceasta dintr-un motiv ce pare minor la prima vedere, dar de maximă însemnătate pentru gospodărirea exigentă a surselor energetice : lipsa aparaturii de măsură și control, cu ajutorul căreia să se cunoască sistematic, nu numai la nivel de întreprindere, ci și pe fiecare secție în parte, pe principalele instalații și agregate, nivelul consumurilor, spre a se lua măsuri operative acolo unde risipa își face locul. Aproximația în elaborarea și urmărirea normelor de consum este prezentă și datorită metodologiei actuale de elaborare a acestora. Propunerile de norme pe anul următor și avizarea lor încep din luna iulie precedent.. pe baza unor a■jcart ' ■ —v>’ce!

mașini. în care sînt instalate sute motoare electrice, zeci de cuptoa- consumatoare de combustibil, mii puncte pentru iluminat. Cu toate

se schimbă ulterior. în asemenea condiții, este firesc ca noile norme să nu reflecte posibilitățile reale din întreprinderi. O revizuire a acestei metodologii a devenit, deci, absolut necesară.O mențiune aparte se cuvine să facem în legătură cu consumul de carburanți. începînd de anul trecut, în toate ministerele economice s-au introdus norme de consum de benzină obligatorii pe tona-kilometru de materiale și produse transportate Aceste norme nu au fost nici pe departe respectate. Unitățile aparți- nînd de Direcția generală electronică și. automatizării, din M.I.C.M., de pildă, în loc de 110 kg benzină, a consumat 167 kg benzină la 1 000 tone-kilometru. Din acest motiv, s-au consumat' în plus, în unitățile din această direcție generală, zeci de mii de litri de benzină. Similar s-au petrecut lucrurile și în alte uzine constructoare de mașini, ca și în întreprinderi subordonate altor ministere.Se acreditează de unele cadre din uzine și din ministerul amintit ideea că aceste depășiri s-ar datora faptului că normele de consum sînt nereale, că ele nu țin seama de specificul ramurii. Care specific ? Că autocamioane de 3 și chiar de 5 tone circulă pe șosele de la o uzină la alta cu cîteva sute de kilograme de piese sau. pur și simplu, goale, pentru că numai la ducere sau la întoarcere sînt încărcate? Că depozitele nu sînt judicios amplasate pentru a asigura distanțe minime de transport ? Din discuția cu cadre din minister am reținut un exemplu elocvent: un ■ autocamion de 3 tone al unei uzine din Capitală s-a deplasat recent tocmai la Arad pentru a aduce o cantitate mică de rulmenți. Iată cum costul rulmenților respectivi a fost cu mult majorat de cheltuielile de transport. Am întrebat: dacă • reperele respective erau absolut necesare producției — acest „absolut necesar" fiind, desigur, consecința proastei cooperări și lipsei de ritmicitate în producție — de ce nu s-a trimis după ele un autoturism de teren, care are consum mult mai redus de benzină ?— Pentru că autoturismele au consum lunar strict normat, ce nu poate fi depășit, pe cînd autocamioanele nu au limită de consum — ne-a răspuns ing. Liviu Lazăr, șef de serviciu în Direcția mecano-energetică a M.I.C.M.Cum poate fi apreciată această practică, cu o foarte mare frecvență în unele întreprinderi, altfel decît ca o eludare . a măsurilor luate de stat pentru reducerea consumurilor de combustibil ? „Astfel de lucruri se întîmplă pentru că depășirea normelor de consum nu atrage după sine nici o consecință materială asupra factorilor de conducere responsabili din întreprinderi — ne spunea ing. Jean Gayraud, șeful Inspecției energetice regionale București. Cred că va trebui și în acest sens să se intervină în viitor, pentru că altfel actele de risipă nu vor fi curmate definitiv".Subscriind la această propunere, conchidem cu părerea, formulată și de alți specialiști, că numai printr-o convergentă a eforturilor cadrelor din întreprinderi și ministere, printr-o mai științifică- activitate de normare. prin întărirea controlului șl creșterea răspunderii materiale, se va putea asigura o folosire rațională a combustibilului și energiei in fiecare întreprindere în parte. Pozițiile nereceptive ale unor cadre față de această cerință economică, tărăgănarea unor măsuri importante se cer eu tărie combătute, pentru că gospodărirea cu răspundere a resurselor de combustibil și energie nu reprezintă o chestiune privată a uneî întreprinderi sau alta, ci o problemă de maximă însemnătate pentru în» •- —-lx......... j .
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Orice capitală, orice o- raș mai mare ori cu suficientă personalitate are o literatură a sa. în diferite istorii literare naționale, literatura capitalei ocupă capitole speciale, atrăgînd atenția prin titluri foarte limpezi. In multe țări, literatura capitalei e constituită ca un subiect foarte serios al dezbaterii critice, i se dedică monografii, devine centrul unor anchete și colocvii, se vorbește despre o tradiție a reflectării capitalei în textul literar, despre întreținerea sau modificarea acestei tradiții în operele mai recente etc. Personalitatea unui mare oraș, cu istoria lui, cu peisajul lui arhitectonic și u- man, cu spiritul lui reverberează firesc în artă (mai cu seamă în literatură și plastică) și nici un artist nu poate rămîne indiferent la decorul ce-i înconjoară existența și opera.Străvechi adevăruri, valabile desigur și pentru capitala noastră, în vîrstă de o jumătate de mileniu, populată de aproape două milioane de locuitori. A- tît de valabile si de recunoscute încît foarte putini se gîndesc să cerceteze dacă ele, practic, cunosc e- coul cuvenit în literatura noastră. Zilnic apar poeme și nuvele, schițe și romane, piese de teatru și scenarii cinematografice, eseuri și studii critice, pe marginea cărora se pot face tot felul de constatări, și în primul rînd aceea că avem artiști și opere. Dar în aceste scrieri apare prea puțin viața marelui oraș ce concentrează o bună parte din instituțiile culturale de prestigiu ale tării, oraș în care trăiesc majoritatea artiștilor noștri notabili de azi, oraș puternic angajat în opera de edificare socialistă.
Căci un fapt e de netăgăduit ; cei mai multi scriitori români trăiesc în București (deși dintre ei numai puțini s-au născut aici, și mai puțini provin din familii stabilite în Capitală de mai mult de două generații). Trăiesc în București, scriu în București, își publică opera în București, bucureștenii sînt primul lor public, cunosc în București succesul sau insuccesul, prin urmare îsi consumă în București destinul lor de artiști și de oameni.O elementară gratitudine față de acest oraș ar trebui să-i împingă pe scriitorii noștri să scrie mai mult despre el. în paginile contemporane există cuprinderi directe și indirecte, dar încă nu există o realitate literară autentică si masivă consacrată Capitalei. cu toate remarcabilele excepții. Ca decor natural sau ca problematică. Bucureștiul e departe de a fi epuizat, ci. din contră.Unde e literatura Bucu- reștiului ?în „Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent" G. Călinescu surprindea foarte exact literatura urbană, degajînd-o la jumătatea secolului XIX din restul producției literare, descriindu-i momentul căpătării conștiinței de sine, constituirea o dată cu societatea burgheză modernă, rotunjirea în diferite curente succesive (simbolism, romanul „prous- tian", modernism, orientări de avangardă), ca să noteze sub secțiunea „Momentul 1932“ — „noul roman citadin". Prin urmare „noul roman citadin" (deși nici aici nu avem de-a face cu o inovație, ci cu o continuare), roman citadin care se si

tua aproape în unanimitate în Capitală, reluînd un roman bucureștean mai vechi. Iată că un remarcabil istoric literar român acorda mare atenție unei asemenea literaturi, ba chiar tradiției ei. Perspectiva se închidea pe un ton încrezător, în anul 1941. Normal era ca după război literatura Bucureștiului să reapară, să refacă legătura cu propria ei tradiție, să crească într-un oraș care creștea și el. Azi. orășenii în general și bucureștenii în special se pot bucura de puține cărți care să abordeze și să încerce să dea un răspuns problemelor lor.Mulți scriitori care locuiesc în București au sosit în Capitală la o vîrstă tînără, au terminat liceul în Capitală, au urmat o fa-

azî obiect de infantilă surpriză și bucurie pentru cititor și scriitor și sînt tratate fetișist de către unii critici. Ce să mai spunem atunci despre un alt aspect, de o modernitate mult mai reală, care e industria Bucureștiului ? Ca să folosim niște cuvinte mari, dar pe deplin justificate, în a- cest context, Bucureștiul este pentru restul țării o cetate a viitorului. Lărgirea spațiului industrial în toată tara are într-un fel un model în Capitală, orașul cu cea mai mare pondere industrială, adăpostind o bună parte din muncitorii, tehnicienii, inginerii României. Despre acest bucureștean, „homo indus- trialis", nu prea putem citi deocamdată în literatura noastră mare lucru. Golul se simte cu atît
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puncte de vedere
mniiimiiim m M .....................    u. fuicultate în Capitală, și-au desăvîrșit personalitatea, au ales definitiv o anume direcție a existenței lor în Capitală. Versurile lor, proza lor continuă însă să fie localizate într-o lume vagă a metaforelor convenționale. Rezultatele estetice pot fi de interes, însă nu sînt suficiente cititorilor din București, cititori care au frămîntări si bucurii proprii, constituind o abundentă sursă de inspirație literară, în clipa de fată neglijată de majoritatea creatorilor. Dacă în societatea modernă se extinde conștiința orășenească și industrială, a- tunci nu e firesc să reprezentăm modernitatea cres- cîndă a societății noastre mai puțin decît au făcut-o, de pildă, artiști români interbelici, într-un stadiu inferior de dezvoltare a conștiinței noastre orășenești.Lăsînd la o parte realitatea Bucureștiului ca un complex istoric și cultural (perceptibilă prea adeseori numai în datele pitorești, ca imagistica străzii și oamenilor), realitate mai greu de definit și la care mă gîndesc să revin altădată, aș vrea să evoc acum numai cîteva aspecte strict contemporane ale Bucureștiului. în treacăt fie zis. nici măcar semnele cele mai exterioare ale orașului modern (gen blocuri noi, circulație densă de automobile) nu au fost încă asimilate firesc în pagina literară. Ele sînt și

mai mult cu cît această populație industrială a Bucureștiului e în mare parte alcătuită din tineret. Fiindcă veni vorba, să recunoaștem că Bucureștiul devine tot mai mult un oraș al tineretului. în mediile industriale sau universitare acest tineret trăiește, lucrează, gîndește. Și despre asta deocamdată prea puține pagini. în afară de bucureșteanul o- cupat în industrie, e- xistă bucureșteanul din ceea ce se numește în sociologia muncii „sectorul terțiar" (cu alte cuvinte funcționarul). Apoi există bucureșteanul intelectual (artist, medic, om de știință, inginer, și tehnician) — a cărui existență se află într-o strînsă legătură cu aspectul " 'cel mai modern , al Capitalei. cel industrial. 'Tot acest București nou, rezultat al transformărilor socialiste, spațiu al marilor probleme și al marilor eforturi, reclamă cu atît mai firesc expresia literară cu cît el e centrul construirii noii societăți românești. Salturile demografice înregistrate în Capitală după război, lărgirea perimetrului, compunerea peisajului, cu toate efectele lor fizice și psihice. concrete si abstracte, sînt subiecte prea generoase ca să nu dea, naștere unor opere literare viabile. Bucureștiul pune în circulație idei noi. le confruntă. le validează sau le

infirmă, le alătură celorlalte idei care se nasc și circulă în toată aria spirituală a tării. Există aici o bogata substanță intelectuală pentru o serie de romane noi. a căror șansă de a fi inteligente si cerebrale nu poate fi cu nimic micșorată de teme, dimpotrivă. De ce oare, de exemplu, un roman cu subiect muncitoresc nu ar putea fi atît o expresie a eurilor nerepetabile, a a- fectelor și stărilor, cît și un sediu de dezbatere intelectuală ? Există numai riscul micșorării și falsificării unor subiecte și teme, nu și acela al explorării profunde, al descoperirii și înnobilării lor. Revenind la Bucureștiul modern, mă gîndesc din nou că o bună parte a modernității lui trebuie căutată în sectorul industrial. Tradiția prozatorilor care au început portretul muncitorimii bucureștene ar putea fi astfel reluată azi. în condițiile unei populații industriale sporite. cu tradiții îmbogățite în timp, a cărei creștere numerică e si una psihică și intelectuală. Se spun atîtea despre o literatură de idei, se deplînge raritatea ei, ca și cum o a- semenea literatură s-ar putea scrie din senin, nedeterminată autoritar de a- numite condiții. O literatură urbană ar putea diversifica mult literatura de idei, o literatură a Bucureștiului ar lărgi „intelectualitatea" literaturii. Un sănătos roman citadin ar repune în drepturi și subiectul, și personajele (dintre perso
najele posibile am evocat adineauri numai cîteva), fără să stînienească modernitatea. dimpotrivă, dîn- du-i cîmp nebănuit de acțiune prin multiplicitatea situațiilor și rezolvărilor. S-ar crea astfel și o nouă înfățișare stilistică a prozei. un bun stil ..urban". Ar reapărea. în orice caz. îmbogățit și complicat cu elemente noi. unul din cele mai interesante personaje ne care le-a dat pînă acum proza noastră modernă, sinteză umană care ar putea face cu succes concurentă oricărei figuri simbolice ne care a produs-o literatura lumii în ultimele decenii : bucureșteanul.De la valorificarea Bucureștiului ca scenă concretă (atmosferă, specific, înnoiri) și ca arie socială, umană și intelectuală, s-ar putea trece la o încercare de transcriere a conștiinței bucureștene a apartenenței sufletești a consubstanțialității orașului și oamenilor lui, a spiritului acestui mare cuib omenesc. Ar fi punctul de plecare al unei literaturi de meditație. Căci Bucureștiul e un oraș cu ființă simbolică, o enciclopedie a existentei și istoriei poporului., nostru.Dar ne lovim de un fapt mai trist decît celelalte : de pasivitatea pe care o manifestă în această chestiune tocmai critica literară, domeniul în care înclinația citadină ar fi fost mai de așteptat. Cum să creăm un asemenea curent de opinie dacă un teoretician nu se gîndește să ne sugereze astfel de probleme ? Căci nu cred că ar fi posibil ca o parte a criticii noastre. prea cantonată în speculație. hipnotizată de valorile abstracte și absolute. să-și fi pierdut capacitatea de a lucra în organic și în real.

Petru POPESCU

teatre
sa

0 Opera Română: Don Juan — 
19.30.

• Teatrul de Operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.

e Teatrul Național _,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia)’: Topaze — 
19,30 ; (sala Studio) : Castiliana — 
19.30.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Meteorul — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Photo Finish 
— 20.

• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30 ; (sala Studio) : Cafeneaua 
cameleonilor — 20.

0 Teatrul Mic : Tango — 20.

O Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

0 Teatrul „Ion Creangă" : Muș
chetarii... măgăriei sale ! — 15.30.

0 Teatrul ,A1. Davila" din Pitești 
(în sala Teatrului de Comedie) : 
Yerma — 20.

0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17.

0 Teatrul „C. Tănase* (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți 
pe portativ — 19,30.

e Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : De la Bach Ia Tom Jo
nes — 20.

• Circul de stat: Rapsodia acro
batică — 19.30.

11.00 — Limba franceză. Lecția 
46 (reluare). 11,30 — Limba en
gleză. Lecția 46 (reluare). 12,00 _
T V. pentru specialiștii din indus
trie. Chimie. Dezvoltarea bazei de 
materii prime pentru industria 
chimică (reluare). 12,30 — închi
derea emisiunii de dimineață. 
17,30 — Telex T V. 17.35 — TV. 
pentru specialiști. Medicină. Con
sultații pentru medici. Adeno- 
amigdalectomia. Prezintă conf. dr. 
Mircea Ciurea șl dr. Gabriel Va- 
sillu. 18.05 — Limba germană. Lec
ția 42. 18,30 — Club XX — emi
siune pentru tineret. „Tineri elec- 
troniști". 19.00 — Telejurnalul de 
seară. 19,30 — Madrigal. Film do
cumentar realizat de studioul 
„Alexandru Sahia". 19.45 — Mo
nografii contemporane. „Și anii 
trec..." Piatra Neamț : 1959—1964— 
1969. Reportaj de Alexandru 
Stark. 20.05 — Șapte arte. Cronica 
muzicală. 20.20 — Căsuța poștală 111. 
Dialog cu spectatorii. 20,35 —
Avanpremieră. 20,50 — Telecine- 
mateca : „Extravagantul
Mr. Deeds" — comedie cu Gary 
Cooper șl Jean Arthur. Un film 
de Frank Capra. 22,45 — Tele
jurnalul de noapte. 23,00 — închi
derea emisiunii.

O Rio Bravo (ambele serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12.15 ; 16,30 ; 20, SALA 
PALATULUI — 16,45 (seria de bilete — 2766) : 20,30 
(seria de bilete — 2767).
o Un om pentru eternitate : REPUBLICA — 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15. CENTRAL — 9.15 : 
11,45 ; 14,15.
o Cuțitul în apă : CENTRAL — 16 45 ; 19 ; 21.
O Therese Raquin : CINEMATECA (bilete la casă)
— 10 ; 12,30 ; 14,30.
O Acest pămînt este al meu : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;.20,45.
O Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 : 11.15 :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Marele șarpe : FESTIVAL - 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 .
18.30 ; 20,45, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9 45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 
19,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45. 
MODERN — 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Un delict aproape perfect : DACIA — 8,30—16,30 
în continuare ; 18,45; 20,45, VOLGA — 9 ; 11.15:
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
O Căderea imperiului roman (ambele serii) : LU
MINA — 9,30—16 în continuare ; 19,30.
o Concertul animalelor; Despre plțigol ; Nu va 
mal fi război ; Istețul și fiii săi : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Ce noapte, băieți : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.

e Clovni pe pereți : UNION — 15 ; 16,45 ; 18.30 ; 
20.15.
© Primăvara pe Oder : GIUEEȘTI —■ 15,30 ; 18 ; 
20,30, AURORA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18 15 ; 20,30. 
O Hombre : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,15 ; 17,45 ; 20.
© Pantoful cenușăresei: BUZEȘTI — 15,30; 18, ARTA 
— 9—15,45 în continuare ; 18 : 20,15.

a
Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI — 20,30. 
Columna (ambele serii) : CRÎNGAȘI — 15,30 ;

O
O -
VIITORUL — 15,30 ; 19.
O Expresul colonelului von Ryan : GRIVIȚA
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Astă seară mă distrez : BUCEGI — 9 • 11,15; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Feldmareșala : GLORIA — 9; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 î 
20,30.

19,

9;
Made in Italy : PROGRESUL — 18 ; 20 15. 
Telegrame : PROGRESUL — 15,30.

0 Urletul lupilor : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.
0 înțeleptul de pe muntele blestemat: FERENTARI 
— 15,30 ; 18 : 20,30.
0 Planeta maimuțelor: COTROCENI — 15 ; 17,30. 
0 Nikolai Bauman : COTROCENI — 20.
0 Vera Cruz : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

0 Operațiunea San Gennaro : UNIREA — 18 : 20,30.
O Mica romanță de vară : UNIREA_ 15,30.
0 împușcături sub spînzurătoare : FLACĂRA — 
15 30 ; 18.
0 Aventura : FLACĂRA — 20,30.
O Ziua în care vin peștii : VITAN — 15,30 : 18 ; 
20,15.
0 Becket : MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 : 19,45. 

Prințesa : POPULAR — 18 ; 20.30. 
Răscoala : POPULAR — 15,30.
Samuraiul : MUNCA — 18 ; 20.
Balul de sîmbătă seară : MUNCA — 16.
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe

0 
O 
0
0
O ------------- --- ------------------------ ---
indianul : MOȘILOR - 15.30 : 19. DRUMUL SĂRII 
— 15,30 ; 19.
o Viva Maria : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Profesioniștii : FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 : 20,30.
0 întoarcerea vrăjitorului : RAHOVA — 15 ; 17.
O Tarzan, omul-maimuță ; Fiul lui Tarzan : RA
HOVA — 19.
0

O expoziție personală reprezintă mai mult decît o dezvăluire a preocupărilor artistice individuale, mai mult decît o expresie publică a actului de creație: e în primul rîj)d un raport de apartenență, o modalitate de comunicare între creator și public. Cu cît acest dialog este realizat în termeni clari, cu atît artistul își include în virtualitățile sale creatoare viitorul interlocutor, publicul. cu atît comunicarea va deveni mai bogată, mai plină de idei, cu atît mesajul ei sniritual va fi mai complex.Din acest punct de vedere trebuie să subliniem ca o însușire pozitivă a fenomenului artistic al anului 1968 preponderența expozițiilor în care artiști din cele mai diverse orientări stilistice și aparținînd tuturor generațiilor și-au propus și au realizat o explorare utilă, pasionantă, a tărî- murilor pline de posibilități estetice ale realității, fixînd pe pînză sau în piatră nestrămutatele frumuseți ale peisajului natural și uman al tării, oferind într-o cheie din ce în ce mai personală, din ce în ce mai diferențiată, plinul vieții și noblețea trăirilor sufletești ale omului contemporan.Lecțiile de profunzime, de admirabilă înțelegere artistică ale unor maeștri ai plasticii noastre s-au impus în termeni categorici. Rămîne astfel de neuitat retrospectiva pictorului Lucian Grigorescu, demnă pildă de transfigurare realistă a naturii. Superbele lui pînze ce cuprindeau în spațiul modest al pînzelor splendoarea unei naturi fremătătoare, solare, ne vorbeau de un stil original și viguros, bărbătesc și delicat deopotrivă, și au rămas pentru cei care iubesc arta cu pasiune, ca- re-și regăsesc în universul picturii izvoarele propriilor dimensiuni spirituale, daruri inegalabile. Dar această retrospectivă a oferit înșiși artiștilor un exemplu concludent de tradiție picturală transmutată nrintr-o conștiință puternică în modernitate. Nu ni se pare inutil să cităm astfel din cronica apărută în ziarul nostru sub semnătura pictorului Ion Sălișteanu : „Lucian Grigorescu are acces deplin în sensibilitatea omului de cultură plastică modernă, opera sa conținînd acel farmec perpetuu, acel element permanent al artei inalterat de metamorfoza procedeelor tehnice... Fiecare pînză este rezultat al unei îndelungi perioade de contemplare a naturii, de impregnare pe toate registrele sensibilului cu realitatea ambiantă". Am dat acest citat pentru a arăta încă o dată ampla rezonantă pe care incontestabil o are creația autentică.Manifestări de tinută și de interes asemănător au fost și retrospectivele Nutzi Acontz. Schweitzer-Cumpăha. R. Iosif. Dar dacă aceste" expoziții au avut succes de public și de opinie, nu e mai puțin adevărat că selecții reprezentative din creația altor maeștri de superioară calitate artistică, pe care doar expozițiile colective îi mai aduc în conștiința publicului, au lipsit. E drept, anul 1968 a însemnat prilejul unor retrospective prețioase ale unor artiști din generația mai vîrstnică, cum au fost cele consacrate nictorilor Adam Băl- tatu. Dem. Iordache sau D. Știubei. artiști cu un public format, urmăriți de multi colecționari. Dar ne întrebăm dacă n-ar fi trebuit să existe în acest an care a trecut prezenta mai generoasă a unor maeștri ai artei contemporane românești ca Ghiată. Catargi, Baba. Ciucurencu. dacă o stagiune plastică n-ar trebui concepută încă de la început ca avînd asemenea centre de interes.Cum spuneam la începutul acestor rînduri, este îmbucurător să consemnăm sursa realistă a majorității expozițiilor deschise în 1968 și în același timp să subliniem că de multe ori tablourile sau sculpturile expuse au avut o rigoare și o tinută artistică de aleasă calitate. în aceste cazuri, tematica inspirată din realitățile contemporane se convertea în simboluri umaniste exprimate cu pregnantă artistică. Ele demonstrau, totodată cît de fertilă este o asemenea cale — și aceasta neignorîndu-se atributele limbajului plastic modern, dar filtrat de personalitatea proprie, apropiat spiritului tradițiilor noastre picturale. Directă și simplă, poetică și bogat imaginativă, vorbirea acestor artiști era lipsită de prețiozități formale, neviciată de ipostazele „culturii de buzunar", ferită de uscăciunea mimetismului întîmplător sau de opțiunea ambiguă. Merită citate astfel, desigur nu într-o ordine valorică sau preferențială, expozițiile pictorilor Grigore Vasile. Mihai Olos, D. Grigoraș, Costel Badea, Benone $u- văilă, Ion Truică. Nicolae Groza, Ion

Grigore. Emilia Boboia, Anton Perus- si, Dorian Sasz. Sînt artiști tineri care s-au prezentat publicului într-o postură de reală calitate, mînuind cu ușurință problemele specifice morfologiei plastice dar în același timp aducînd o notă de prospețime în reevaluarea emoțională, estetică, a temelor tratate. Și dacă am zăbovit mai mult asupra acestor nume, a fost și pentru că ne-a venit în minte paupertatea tematică din unele expoziții în care amploarea decisivă a vieții, a realității pline de sugestii artistice era absentă. Calofilismu) unor asemenea lucrări ce experimentau doar în cadrul limitat al formei— și aceasta înțeleasă ca un deziderat absolutizat al operei de artă — mina într-un mod destul de elocvent valoarea acestora, făcea ca însuși sensul creațiilor respective să devină incert și în cele din urmă inacceptabil pentru privitor.O asemenea vidare a operei de
Note 
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artă de ceea ce are ea mai semnificativ, mai vital, mai consistent, adică de substanța epică sau lirică a vieții, de exprimarea unei poziții de angajare în dinamica proceselor sociale și sufletești " ale poporului, reflectă în mare măsură anumite confuzii estetice.Arta este în primul rînd o expresie a vieții, deschiderea ei asupra realităților complexe îi dă profunzime și îi asigură permanență. Arta care este doar dedusă prin silogisme formale, care se îndepărtează de la izvorul ei vital are cele mai multe șanse (dar desigur pe un creator autentic nu-1 pot mulțumi asemenea șanse) de a cădea în desuetudine, în platitudine. Referin- du-ne la unele expoziții individuale ale anului 1968, nu putem trece mai departe fără a mărturisi regretul pentru acele lucrări ce păreau doar simple eboșe, simple stadii intermediare de atelier aflate de pildă în expoziția L. Zarea. Am fi dorit să admirăm rezultate certe, opere definitive și nu doar exerciții de stil, necesare poate, dar numai artistului în intimitatea lui " creatoare.De altfel observația noastră vizează în genere autoselectia care trebuie să stea la baza organizării unei expoziții personale, acea grijă de a supune opiniei publicului ceea ce a'i

artiștii mai reprezentativ, mai definitoriu.Pe de altă parte unele expoziții erau locul de întîlnire al unor idei molcome, forjate într-un limbaj plastic vetust, chiar anacronic, cu un sălciu parfum epigonic, ceea ce trădează aproape întotdeauna claustrarea obsedantă între pereții atelierului sau în peisajul minor și nesemnificativ. Și într-un caz și în altul problema poate fi pusă mai ales în termenii metodei de creație, ai programului artistic și estetic. Dacă artistul e preocupat doar de aspectele minore, consumîndu-și ideile în motive restrînse. rezolvate de mult, dacă substanța trăirilor umane este săracă, desigur că. și substanța artistică va apărea rarefiată, mesajul estetic auzindu-se cu palide rezonante. Această aplicație rutinieră asupra realității, văzînd în ea doar „tablouri gata făcute" (făcute însă de alții) — proces firesc doar pe o anumită treaptă a dezvoltării profilului artistic — sau dimpotrivă prin absolutizări ale aspectului formai al artei, îngustează pînă la insignifiantă poziția creatorului asupra vieții.Parcurgerea unei expoziții în cart) exercițiile stilistice sînt predominante devine în mod firesc o operație plictisitoare. Iată de ce este surprinzătoare absența din registrele de preocupări ale unor artiști plastici a unui gen pe care societatea noastră purtătoare, prin însăși esența ei, de înalte mesaje umaniste, îl pretinde — și anume compoziția. Sîntem departe de a repudia legitimitatea unui gen sau altul. Dar acest lucru nu ne împiedică să "'.punem că în istoria artei în anumi' \ perioade, mai ales în cele de reconsiderare a idealurilor sociale, compoziția tematică a constituit o modalitate esențială de expresie. Constatăm. în ultima vreme, că mulți artiști se dovedesc insuficient pregătiți pentru compoziții de consistentă spirituală, de grandoare a mijloacelor artistice. care le sînt solicitate pentru locuri și instituții publice. O explicație logică a unor asemenea dificultăți o constituie și faptul că expozițiile personale oglindesc mai puțin asemenea preocupări. Și atunci clișeul, poza naturalistă, devin pentru unii artiști refugiul netensionat de idei al unor opere lipsite de angajare. Sensul unei asemenea angajări derivă dintr-o condiție fundamentală : cunoașterea vieții în complexitatea de fenomene, reflectarea ei în ceea ce are mai nobil, întruchiparea idealurilor de frumusețe și demnitate morală a poporului. Societatea socialistă are nevoie de o artă bogată în conținut, monumentală, o artă pe măsura omului și pentru el. a cărei modernitate să decurgă din investigația adîncă a . realită^v actuale, căreia- să-i fie străină ^ovația sterilă dar și desuetudinea- limbajului, care să poarte în mod clar idealurile poporului nostru, spiritualitatea sa și, în același timp, virtuțile lui artistice.
Iulian MSREUȚA

(Urmare din pag. I)loarea rezultatelor acestuia. Aș vrea să amintesc, spre exemplificare, situația care s-a creat în legătură cu o realizare științifică proprie importantă, generatorul magnetoionic, care nu a putut fi fructificată nici în tară și nici pe plan mondial, datorită întîrzierilor necesitate de brevetare — timp în care problema respectivă a fost soluționată și brevetată pe plan international. Este evidentă pierderea de prestigiu și economică, ce se înregistrează în asemenea cazuri, în același timp, este dăunătoare sub acest aspect și tendința unor colective științifice de a se preocupa mai ales de aspecte care sînt gata conturate pe plan mondial și deci destul de comod de delimitat și abordat. Se impune o studiere mai atentă a realității si nevoilor noastre, o prospectare minuțioasă a stadiilor cercetărilor în domeniul respectiv pe plan mondial pentru a- tacarea acelor aspecte care prezintă siguranța că mîine vor fi de-o stringentă actualitate pentru dezvoltarea economică proprie, inclusiv pentru export.Un alt aspect se referă la faptul că nu toate produsele realizate la un nivel tehnic ridicat în prezent sînt competitive pe piața mondială sub aspectul eficientei lor economice, fiind fabricate cu cheltuieli prea mari de producție. Este cu atît mai necesară intervenția cercetării de specialitate în astfel de cazuri, cînd respectivele produse sînt menite a intra cît mai rapid în procesele de fabricație. Or. tocmai într-un dome

niu de mare însemnătate pentru e- conomia tării noastre, cum este cel al creării de noi tipuri de mașini- unelte, atît cercetarea, cît și proiectarea oferă încă unele rezultate care sînt depășite sub aspectul economicității pe plan mondial chiar de la data intrării lor în producția de serie.Nu este mai puțin adevărat că sînt încă și cazuri cînd știinta oferă soluții valoroase, care pot ridica rapid nivelul producției sau scuti tara de importuri costisitoare, dar pe care producția întîrzie să Ie valorifice practic. Aș reveni aici cu mult discutata soluție nouă de producere a melaminei — material prețios destinat industriei de mobile și altor sectoare economice, mult căutat pe piața mondială și pe care continuăm să-1 importăm la prețuri apreciabile — pe care un colectiv al institutului nostru a definitivat-o și înaintat-o unităților producătoare (Combinatul chimic Victoria) încă din anul 1966. Dar deși valoros, scutind tara de importuri, acest rezultat n-a fost

încă finalizat, practic, abia acum. în 1969. existînd promisiunea de a fi asimilat și introdus în producție la Combinatul chimic Craiova.De asemenea, deși avem realizări valoroase în rezolvarea unor probleme tehnice cu elemente pregnante de originalitate, sîntem încă deficitari la exportul de brevete, licențe, proiecte, documentatie etc. Sînt numeroase exemplele care atestă că produse ale inteligentei creatoare românești sînt cotate la nivel ridicat pe plan mondial, căutate și corespund în mare măsură însușirilor și posibilităților științei si tehnicii contemporane.Dar implicațiile factorului competitivitate în domeniul științei sînt mult mai largi. Astfel. în momentul de fată este evidentă necesitatea de a se stabili eficienta economică a fiecărei teme de cercetare atît înaintea abordării, cît și în timpul desfășurării ei. pînă la faza finală. Faptic, așa cum reiese și din numeroasele colaborări realizate de colecti

vele catedrelor noastre — ale Institutului politehnic din Timișoara — cu uzinele, în momentul de fată nu se analizează eficiența economică a cercetării decît la început, în stadiul de temă. Pe parcurs, în timpul desfășurării cercetărilor — cînd pot interveni elemente care să modifice radical situația și valoarea acestora — aceste preocupări nu-și mai află loc în activitatea snecialiștilor. în acest scop, cred că este necesară o analiză cuprinzătoare, care să aibă în vedere toate elementele esențiale, inclusiv condițiile economice în care se face cercetarea și se aplică rezultatele ei în practică.în ceea ce privește creșterea contribuției învătămîntului superior la formarea unor cadre temeinic pregătite și la rezolvarea la un înalt nivel a unor cerințe științifice și economice importante, consider că reînființarea învătămîntului de formare a cadrelor intermediare (sub- ingineri) e binevenită, deoarece în condițiile actuale din tara noastră

întrebuințarea multor ingineri (mai ales tineri) în munci operative, de urmărire și îndrumare a fabricației, contribuie în mod evident la ruperea lor de studiu și informare. în general, pe plan mondial se consideră că activitatea îndelungată a unui inginer în munci de rutină și limitarea lui numai la această activitate profesională constituie una dintre cauzele „îmbătrînirii" profesionale premature și a reducerii la jumătate a cunoștințelor sale în timp de 10—15 ani, timp în care volumul cunoștințelor se dublează. De asemenea, cred că ar fi util ca studenții să fie antrenați în cercetare încă din primii ani de studiu, prin lucrări de laborator, care să le solicite contribuția inteligentei, prin atașarea fiecărui începător în domeniul cercetării pe lîngă un cadru didactic mai experimentat și prin activitate fructuoasă în cercurile științifice studențești. Așa cum s-a subliniat și la recenta Conferință națională a cadrelor didactice, consider că este necesar să se generalizeze, de asemenea. cît mai mult și valorificarea rezultatelor cercetărilor prin aplicarea lor în producție în colaborare largă și just reglementată cu specialiști din uzine și fabrici, urmărin- du-se statornicirea unor relații permanente de colaborare pe baza unui sistem corespunzător de cointeresare.Problema competitivității este însă atît de complexă. încît nu putem a- vea pretenția de a fi epuizat-o prin acest articol. Intenția noastră a fost de a o prezenta numai si a o pune în discuție, pentru a-i sublinia actualitatea și a stimula interesul care trebuie să i se acorde.

în scopul stimulării creației originale și al ridicării nivelului de interpretare în domeniul muzicii ușoare, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor, organizează un „Concurs național de creație și interpretare de muzică ușoară românească — Mamaia 1969".I. Concursul de creație este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri ai Uniunii Compozitorilor, fiecare puțind participa cu maximum trei lucrări realizate în perioada a- prilie 1968—aprilie 1969 și difuzate în public. De asemenea, fiecare participant poate prezenta trei lucrări inedite.Lucrările vor fi scrise sub formă de aranjament pentru voce solo cu acompaniament de pian și vor fi trimise în dublu exemplar pe adresa Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — Direcția muzicii. Piața Scînteii nr. 1, București, cu mențiunea „Pentru concursul de creație". Termenul de predare a lucrărilor este 10 aprilie a.c.Fiecare partitură va avea anexat textul dactilografiat în 5 exemplare și va purta următoarele date :— numele și adresa autorilor muzicii și versurilor— numele a trei interpret preferați— mențiunea dacă este inedită sau dacă a fost difuzată (unde, prin ce mijloace și cu ce interpreți).Concursul de creație se va desfășura în două etape :— Etapa I va avea loc la București și va consta dintr-o primă selecție a lucrărilor prezentate.— Etapa a Il-a se va desfășura la Mamaia în perioada 21—27 iulie a.c. și va consta din prezentarea în concerte publice a lucrărilor selecționate la etapa I. (Orchestrarea acestor lucrări va fi realizată prin grija autorilor, plata fiind suportată din bugetul concursului).Se vor acorda următoarele premii și mențiuni :Marele premiu în valoare de 
15 000 lei, din care 10 000 lei pentru muzică și 5 000 lei pentru versuri; Premiul II în valoare de 12 000 lei, din care 8 000 lei pentru muzică și 4 000 lei pentru versuri; Premiul III în valoare de 9 000 lei. din care 6 000 lei pentru muzică și 3 000 lei pentru versuri. Patru mențiuni a 5 000 lei fiecare, dintre care 3 000 lei pentru muzică și 2 000 lei pentru versuri.Pentru lucrările inedite se vor acorda trei premii speciale în valoare de 10 000 lei, 8 000 lei

și 5 000 lei (muzică și versuri), precum și două mențiuni a cîte 3 000 lei.Fiecare lucrare va fi apreciată de juriu ca o creație unitară — muzică și versuri — neputîndu-se premia separat numai muzica sau numai versurile.Juriul va acorda distincții speciale interpreților cîntecelor premiate și menționate.II. Concursul de interpretare este deschis soliștilor vocali de muzică ușoară angajați în instituțiile de spectacole și concerte sau posesori de atestate de artist liber profesionist precum și celor care urmează cursurile de pregătire organizate pe lîngă Centrul de perfecționare a cadrelor al C.S.C.A. Pot participa, de asemenea, tineri artiști amatori, numai dacă sînt absolvenți de liceu (sau altă școală similară) și pe bază de recomandare scrisă dată de comitetele județene de cultură și artă sau al municipiului București.Concurenții vor prezenta cîte 2—3 piese românești, la libera alegere, indiferent de perioada cînd au fost create.Cererile de înscriere, însoțite de reducții pentru voce- pian ale lucrărilor alese, vor fi depuse pînă la data de 5 aprilie a.c. pe adresa : Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — Direcția muzicii. Piața Scînteii nr. 1, București, cu mențiunea „Pentru concursul de interpretare".Etapa I a concursului va avea loc la București în cursul lunii aprilie a.c. și va consta din audierea de către juriu a interpreților admiși în concurs. Direcția muzicii va asigura tuturor concurenților acompaniamentul la pian.Etapa a Il-a se va desfășura la Mamaia, unde interpretii promovați la prima etapă vor apare în concertele publice organizate în cadrul finalei Concursului național de creație și interpretare de muzică ușoară românească (21—27 iulie a.c.).Se vor acorda următoarele premii și mențiuni :Premiul I în valoare de 6 000 lei ; Premiul II în valoare de 5 000 lei ; Premiul III în valoare de 4 0: f lei ; net.ru mențiuni în va'nare de 2 000 lei fiecare.ik jl;". concursului poate fi consultat la Direcția muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, la Uniunea Compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la comitetele județene pentru cultură și artă și al municipiului București.
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Un ilustru savant făcea la începutul secolului nostru o afir
mație care a apărut multora drept 
fortuită : „E deajuns să ridic un 
braț pentru ca această mișcare 
să aibă repercusiuni în întregul 
Univers". Evident, savantul exa
gera, dar metafora sa pornea de la o observație științifică funda
mentală, ilustra perfectul echili
bru universal supus legilor se
vere ale mecanicii cerești în care 
orice deplasare, orice mișcare, se 
află strîns legată de altele, in- 
terferîndu-se, condiționîndu-se re
ciproc.

în ultimă instanță, asupra cumpărătorilor.— Și cum acționați împotriva u- nor astfel de întîrzieri ?— Uneori prin anularea contractului. Dar asta înseamnă că trebuie să căutăm repede un alt furnizor pentru a nu avea goluri de marfă. Tocmai de aceea, adeseori așteptăm... înlăturarea „cauzelor de forță majoră". Din păcate — încheie interlocutorul nostru — nu există un sistem de penalizare care să acționeze eficient. în mod automat, aș spune, în astfel de cazuri, legiferînd punctualitatea contractuală.Evident, se pot căuta și trebuie

talitatea lor. educînd, dacă se poate spune așa, nepunctualitatea !— Există profesori tineri care intră la ore cu întîrziere — remarcă profesoara Maria Balint din Reșița. Nu-mi explic această atitudine decît prin așa-numitul........sfert academic".Efectul asupra copiilor este, bineînțeles. negativ.— în activitatea mea am fost pus adeseori în fața unei dileme — a- firmă Constantin lordache, directorul Casei de cultură a sindicatelor din Reșița. Mă refer la unele spectacole și manifestări culturale înaintea cărora îmi puneam întrebarea: să începem la ora fixată cu mai pu-
D acă spațiul este supus legilor interdependenței și ale conexiunilor celor mai subtile, ce se poate spune despre timp ? Există și aici un lanț al interferențelor. al condiționărilor între minutele unei ore, între orele unei zile, între zilele unei luni ? Am adresat această întrebare unui matematician, academicianul Nicolae Teodorescu.— Aș porni de la constatarea că timpul este irepetabil. în spațiu te poți întoarce, să zicem, la un punct de plecare. în timp însă, nu te poți înapoia nici la secolul și nici, chiar, la minutul anterior pentru că. în mod implacabil timpul își urmează cursul său.

— „O, clipă, oprește-ți zborul'1...— Tocmai 1 Implorația lui Faust sublinia această imposibilitate. Să ne imaginăm, însă, că un acar ar cere oprirea timpului după ce a uitat să schimbe acul la momentul oportun... Iată, deci, că tot ce se petrece în spațiu se petrece și în timp, deci se află într-o strînsă conexiune cu evenimente anterioare și ulterioare.— Avînd în vedere că industria și tehnica modernă se bizuie tot mai mult pe precizie și punctualitate, înseamnă oare că ne îndreptăm spre un tip de om pe care l-am putea numi „homo mathematicus" ?— Indiscutabil, ne îndreptăm spre un tip de om cu o gîndire clară, precisă, cu reacții exacte și rapide impuse de exactitatea și rapiditatea ce caracterizează tot mai multe activități ale omului contemporan. Această evoluție e în spiritul matematicii clasice. Dar. matematica modernă a cîștigat foarte mult în suplețe, deci, acest „homo mathematicus" al epocii noastre îmbină ambele trăsături : precizie dar și fantezie, exactitate dar și ingeniozitate. Dezvoltarea tehnicii a adus pe prim plan competența și punctualitatea luării deciziilor, iar complexitatea economiei noastre ridică punctualitatea la rang de lege.— într-adevăr, punctualitatea e o problemă importantă care ține și de organizarea fluxului informațional, ne declară tovarășul Constantin Savu, director general al Combinatului siderurgic-Reșița. Producția modernă, mai exact spus economia complexă a unei țări în plină dezvoltare, cum este țara noastră, a impus dezvoltarea unui sistem de relații foarte vast, o rețea de cooperare foarte întinsă între întreprinderile aceleiași ramuri, precum și între ramuri diferite. De a- ceea s-a ivit necesitatea imperioasă a unui flux informațional cu ajutorul căruia să putem ști cu exactitate. în fiecare zi, în fiecare oră, situația reală a producției de oțel, de fontă, de laminate, precum și a altor produse ale combinatului. A ști, a cunoaște imediat aceste date, înseamnă a răspunde cu precizie și punctualitate tuturor solicitărilor, înseamnă a dirija, a interveni eficient și rapid atît în conducerea producției cît și în optimizarea raporturilor de cooperare. Cu alte cuvinte. punctualitatea este litera A în alfabetul organizării științifice a oricărui proces economic.Fluxul informațional, punctualitatea în relațiile de cooperare se bizuie însă pe funcționarea precisă, de ceasornic bine pus la punct, a întregului organism uzinal. Or. în această privință chiar și la combinatul siderurgic se mai întîlnesc funcționari sau muncitori care întîrzie. deși procentul acestora a scăzut foarte mult datorită măsurilor luate ca urmare a hotărîrii adoptate de partid cu privire la folosirea rațională, optimă a timpului de lucru. Dar, există încă oameni care, deși sosesc cu punctualitate în atelier sau în birou, pierd minute prețioase pînă încep efectiv lucrul și alte minute, la fel de prețioase, încheindu-și activitatea înainte de ora prevăzută în program. „Ce înseamnă, în fond, cîteva minute..." spun ei. Iată însă ce înseamnă cîteva minute atunci cînd se acumulează, atunci cînd sînt puse în ecuație cu alți factori determinanți ai producției.Extragem din „Prezentarea sarcinilor de plan pe anul 1969“ la Uzina de construcții de mașini din Reșița, următorul pasaj :„Este unanim recunoscut că numai prin utilizarea judicioasă a timpului de lucru pot fi valorificate capacități reprezentînd minimum 20 de minute pe fiecare angajat. Această posibilitate care stă la îndemîna conducătorilor directi ai producției — maiștri, șefi de echipă — însumează numai la muncitorii în acord circa 300 000 ore efective, echivalente cu aproximativ 135 muncitori/an, adică jumătate din capacitatea anuală de producție a secției Mecanică grea, egală cu circa 70 milioane de lei".Nu am ales această întreprindere pentru că aici problema punctualității ar fi mai deficientă decît în alte părți, ci pentru simplul motiv că factorii de răspundere din uzină se preocupă de acest aspect, delimitîndu-i, prin calcule precise, sfera de acțiune și atacînd deschis, frontal, cauzele a- cestei situații.

0 întrebare de-o clipă și de-o viață

SÎNTEȚI
PUNCTUAL?

găsite mijloace administrative și juridice care să determine respectarea riguroasă a termenelor în relațiile economice, în raporturile sociale, dar mai presus de orice se resimte necesitatea unei intervenții energice și eficace din partea factorilor educativi, din partea întregii opinii publice, întrucît punctualitatea este o trăsătură de caracter, una din calitățile personalității umane, care se formează, se modelează în timp, nu prin prelegeri teoretice, ci prin forța exemplului. Un mijloc de transport în comun care întîrzie, un magazin care nu se deschide la timp, un spectacol care începe după cura a- nunțată afectează nu numai bugetul de timp al cetățenilor ci și men-

țini spectatori sau să întîrziem în așteptarea celor nepunctuali ?— Șî cum ați rezolvat dilema ?— Păi, în majoritatea cazurilor am adoptat a doua soluție... Crezînd prin asta că esențialul e să avem cît mai multi spectatori, să-i atragem...— Și concesia s-a răzbunat, probabil.— Cam așa. La spectacolele de teatru, chiar și la turneele O.S.T.A., cortina se ridică de multe ori dună „sfertul academic" ori și mai tîrziu. Am încercat uneori să închidem ușile dar adeseori întîrziații sînt niște oameni puși pe gîlceavă și... le

dăm drumul. Alteori nepunctualii sînt niște persoane cu .pretenții" care vor să fie remarcate, să-și etaleze toaletele defilînd prin sală după ridicarea cortinei.Așadar, cu sinceritate si regrete tardive, tovarășul Iordache recunoaște că însăși Casa de cultură a... cultivat lipsa de punctualitate. Observațiile interlocutorului nostru dovedesc însă și că nepunctualii. întîr- ziatii manifestă și alte carențe de comportament, dezvăluie o anume dezordine interioară, cu alte cuvinte alterează, știrbesc relațiile civilizate dintre oameni.— Aș vrea să remarc că punctualitatea oglindește gradul de respect pe care fiecare din noi îl datorează celorlalți, așa-zisul respect social — subliniază. în continuarea dialogului nostru, academicianul Nicolae Teodorescu. Lipsa de punctualitate în relațiile sociale înseamnă o desconsiderare a celor din jur. Mă gîndesc la lucruri mărunte dar care ilustrează o mentalitate. De exemplu, cel ce întîrzie aducerea pîinii sau alimentelor într-un magazin fură din timpul cumpărătorilor 5 minute sau 15, sau un ceas. Asta la prima vedere. dar la o analiză mai atentă putem observa că pierderea de timp afectează și unele drepturi ale cetățeanului. Căci. în ultimă instanță, lipsa punctualității tinde să știrbească. în anumite cazuri, armonia relațiilor sociale și prin aceasta ea constituie nu numai o atitudine necivilizată. ci chiar o atitudine nedemocratică. Gîndiți-vă la următorul fapt: un individ amînă. întîrzie realizarea unei obligații de serviciu, prin aceasta își creează timp si chiar a- vantaje pentru sine. în schimb, alți oameni trebuie să depună eforturi suplimentare, să recupereze întârzierea provocată. Consider deci că punctualitatea devine . tot mai acut o chestiune de prestigiu personal și colectiv.într-adevăr, astăzi, mai mult ca orieînd. punctualitatea iese din cadrul îngust al trăsăturilor personale, proprii unui om, devenind, prin forța faptelor, prin forța dezvoltării noastre economice și sociale, o caracteristică umană obiectivă, o necesară trăsătură colectivă, chiar mai mult, un fel de lege nescrisă a societății. Or. tocmai societatea are și datoria și capacitatea ca, printr-un puternic curent de opinie, să ridice punctualitatea la gradul de etalon al comportamentului cotidian, unul din etaloanele civilizației noastre socialiste.
Paul DIACONESCU

ff

îmi crapă capul de cîte probleme am de 
rezolvat !„.

Desen de Eugen TARU

Există insinuări inteligente, lipsite de cinism, care se. învecinează cu gluma. Dar există și insinuanți rău intenționați.— Am auzit că ți-au omologat invenția ! Eu mă bucur, nu-s invidios ca alții 1 — spune insinuantul, care știe precis că inovatorul întîmpină încă piedici serioase în fața comisiei de omologare.— Nu credeam, dragă, că soțul tău e atît de plăcut în societate... Știi, eu îl cunoscusem numai la voi, aici, în familie...Sînt cuvinte tipice de insinuare. Dacă scriem atît de des despre cei care atentează la valorile materiale ale societății — și bine facem — de ce n-am scrie mai des și despre cei care terfelesc valorile ei morale ? De ce să lăsăm cristalul nervilor omenești să fie tratat cu barosul ? (Ion POPA, Pitești, Bfl. Republicii 71).

CU BAGAJELE FĂCUI
Portret satiric de Teodor MAZILII

EI crede că viața e o aven
tură. De aceea e mereu dornic 
de noutăți și de schimbări. O 
prostie i se pare interesantă 
numai prin faptul că e nouă. 
Măcar e ceva „nou". Mereu își 
schimbă ideile și femeile, lo
cuințele și slujbele, mereu 
caută cu disperare ceva nou. 
E lacom de noutate — așa cum 
alții sînt lacomi de trufandale. 
Vrea mereu trufandale gastro
nomice și sentimentale. In nici 
un loc nu prinde rădăcini, sta
tornicia i se pare t.otuna cu 
mediocritatea. De aceea el 
n-are timp să lucreze ci nu
mai să se aclimatizeze cu noua 
funcție. Cum s-a aclimatizat, 
cum a și plecat. își ia bagajul 
și se mută în altă parte, „in
tră în atmosferă" — și după 
ce „a intrat în atmosferă" — 
pleacă și de acolo. îl împinge 
spre asta — susține el — ne
voia de necunoscut... Banala 
trîndăvie capătă, în caz de 
forță majoră, și o denumire 
filozofică. Abstracta „nevoie de 
necunoscut" nu-i decît concre
ta nevoie de a cîștiga bani fă
ră să muncească.

Simte mereu nevoia să 
schimbe decorul. Cînd s-a plic
tisit de o femeie aduce argu
mente de scenograf: „decorul 
mi se pare neinteresant... A- 
ceeași masă, același televizor — 
vreau altceva". El. vrea mereu 
„altceva". Dar și de tandrețe 
se plictisește, ca și cum tan
drețea ar fi tot un fel de mo
bilă : „Mereu aceiași ochi care 
mă privesc cu duioșie. Vreau 
să mă privească și alți ochi cu 
duioșie".

Si atunci pleacă în căuta
rea unei duioșii mai proaspe
te. O duiosie-trufanda. Evada
rea are multe avantaje. îi cre
ează și un nimb de individ ne
mulțumit și-l scapă și de niș
te păcătoase obligații materia
le. Nimbul — ca nimbul — dar 
banul economisit i se pare 
sfînt. S-a învățat cu timpul să

creeze scene de despărțire fo 
te frumoase — „nu te supt hai să rămincm prieteni" — 
așa cum s-a învățat să st 
cereri de demisie și de tram 
într-un stil foarte convingă 
Dacă ar fi după el ar de 
siona tot timpul — grozav 
place să demisioneze. Cînd 
misionează simte că trăie 
„Asta, zic și eu viață". Nu p 
te să stea locului. Cum. a 
juns într-un serviciu, primo 
grijă e cum să plece de 
colo. Departe, mereu mai 
parte. E orieînd gata să r 
ce ancora. Se familiarizează 
problemele și, după ce se 
miliarizează, ia-l de unde n 
De rezolvat vreo probi, n-are timp, cînd vine timpul 
rezolve îl apucă dorul de d

Mereu cu bagajele gata 
cute. în felul ăsta a reușit ■, 
formanța destul de rară d 
nu fi făcut niciodată nimic, 
timpul și-l dedica „aclimat 
rii și familiarizării"; <
devenea cît de cît acli 
tizat și cît de cît fam1, 
rizat, dispărea în noapte. Ș 
tr-adevăr, cînd începe o n 
că e foarte entuziast. Dar 
mai în faza de început... ( 
trece de această fază, cum 
gîndește să-și redacteze c 
rea de demisie.

Marea lui plăcere era si 
lucrurile de la început. Le 
dia. le tatona, le clasa, le 
de la început — și pe u 
le lăsa baltă. Le lăsa bait 
fugea grabnic în altă parti 
ia alte probleme de la cc 
El începea totul și nu sfî nimic. De aceea devenise 
cialist într-o mare varietati 
probleme dar — spre disp 
rea tuturor — nu soia să și pe-acasă. Mereu alerga 
creangă în creangă, din pre 
mă în problemă, din inirr 
inimă fără să se oprească, 
bosit de-atîta alergături li și administrativă. se va pră 
odată și odată.

Cauze... In motivarea în-' tîrzierilor. a nepunctua- lității am putut citi. în hîrtii oficiale, cu antet și ștampilă, expresia „din cauză de forță majoră" 1 La magazinul universal „Victoria" din București adresele unor furnizori s-au a- dunat într-un teanc destul de gros.— O foarte mică parte din aceste întârzieri, ne relatează Ion Nițu, șeful serviciului comercial al magazinului, sînt datorate unor motive într-adevăr obiective, de pildă, lipsa unor materiale din import. în rest însă, adică marea majoritate a amî- năriior nu sînt nicidecum ..de forță majoră" ci încearcă să ascundă deficiente de organizare și de ritmicitate a producției. Uneori există un adevărat lanț al nepunctualității care pornește de la furnizorii materiei prime. aantwa
unor fabric

Poroschia și..." — urmează o lungă înși- rare de funcții.. „Soția m-a provocat s-o bat spre a-și scoate certificat medical spre a mă compromite". Singurele fapte concrete însă — dintre cele pe care le reproșează articolului că ar lipsi — sînt două : a) că i-ar fi dat soției mai mulți bani decît se spune în articol: „Vă voi prezenta dovezi", b) că o parte a anilor de studiu a primit diferite burse, deci a avut și bani din alte surse decît de la soția sa).în încheierea contestației sale, Florea Tuță-Popescu ne dă o nouă mostră a ortografiei sale, scriind : „Jicnim semenii noștrii (sic) pentru că e mai ușor decît să ne străduim să-i cunoaștem".

vit mai mulți consumatori, pînă ce aceștia l-au scos cu forța din local.Umilit, beat, s-a întors acasă și, văzîn- du -se dezaprobat pentru halul în care se afla, a reapărut cu un cuțit uriaș, ame- nințîndu-și tatăl. Siliți să se apere și profitând de amețeala lui, tatăl și fratele izbutesc cu. greu să-1 dezarmeze. Adusă la disperare, dîndu-și seama că omul acesta, care nu era la prima ispravă, va ajunge curînd la crime grave, familia anunță miliția pentru a-1 izola pînă se liniștește.în momentul de față este condamnat la un an închisoare. Familia și colegii de muncă declară că au epuizat toate mijloacele de îndreptare a lui, „cu binele și cu răul". Urma să facă un tratament contra alcoolismului, dar a refuzat.24 de ani... V-am scris deoarece socotesc că e necesar să tragem din cînd în cînd un semnal de alarmă împotriva alcoolismului — o plagă dintre cele mai sinistre, care n-a încetat să-și ia mereu recolta de victime. (Vasîle SAVINESCU, Satu Mare, str. Arțarilor 2).La citirea reportajului „Arghirofilul și 
pirita" m-a cuprins indignarea față faptele lui Florea Tuță-Popescu, dar

cheta socială despre arghirofil. Vă rog ca toate protestele opiniei publice să le înaintați, pentru a ține seama și de ele, justiției.
Și acum, o socoteală pentru Florea 

Tuță-Popescu... (Semnatarul scrisorii — 
tov. N. N. CALOTA, din Dracea-Teleorman 
— face o estimație aproximativă a sumelor 
cheltuite de Maria Popescu pentru a-și 
întreține soțul și cumnatul de-a lungul 
unor ani de studiu. Nu reproducem acest 
calcul, socotind că partea imponderabilă, 
de ordin sufletesc — viața soției, viitorul copiilor — precumpănește cu mult asupra 
cîtorva mii de lei, în plus sau în minus).

exprim dezacordul față de concluziile din reportaj. Nu numai opinia publică trebuie să-și spună cuvîntul — ci și procuratura.Din reportaj am tras concluzia că acest om — chiar dacă insuficient pregătit, totuși familiarizat cu psihiatria și fiind avantajat de nervi mai rezistenți — urmărește, de-a lungul anilor, distrugerea psihică mai întâi și apoi fizică a soției, care i-a fost folositoare numai pînă și-a făcut el o situație.Vă rog, în calitate de cititor permanent al „Scînteii", să mă țineți la__cure_nt_cu urmările articolului. (Al.București, Bd. Ștefan

de îmi
sa, ne unim gla- că acest om ar în activitatea sa Doina GROSU, Dumitru 21).

NICOLCESCU, cel Mare nr. 135).

Consider că n-am sănici ultimul, care vă scrie privitor la an-

om — care l-a de mai multe ori reiese clar din în-

fiu nici primul,

Țin să vă semnalez un fapt care mi se pare tragic. Tînărul V. M. din Satu Mare — nu-i indic numele întreg, la rugămintea părinților săi — a fost legat și predat miliției de către fratele și tatăl său.Cum s-a ajuns aici ? V. M., la 24 de ani, a dat în patima beției. Din cauza alcoolului și-a schimbat de mai multe ori slujba, plecînd din oraș, a primit diferite sancțiuni, și-a distrus propria căsnicie. Rămas fără bani și haine — cu un simplu veston în gerul iernii — s-a întors în Satu Mare. La primii bani pe care a pus mîna. s-a precipitat la bufetul „Codru", pe strada Uzinei. Aici a provocat la scandal și a lo-

Caracterul acestui făcut să-și împingă soția la sinucidere — săși scrisoarea lui, citată în articolul „Ar- 
ghirofilul și pîrîta".Atît eu, cît și șurile pentru atrebui verificat, inclusiv profesională. (Florin și comuna Roșu, str. Călin

„Pe un ton ironic și defăimător sînt prezentat opiniei publice în mod denaturat—ne scrie FLOREA TUȚĂ-POPESCU. Regret că autorul, care scrie și proză științifico-fantastică, a fost dus în eroare de povestirile fantastice ale soției".(în ce privește FAPTELE, semnatarul rîndurilor de mai sus nu încearcă atît să nege cele publicate în articol, cît susține că s-ar trece sub tăcere și alte fapte care pledează în favoarea sa : „Nu a ținut seama că sînt... director al spitalului din

Răspuns : Intr-adevăr, n-am înșirat
bursele primite de FI. Tuță-Popescu în 
cursul unei părți a anilor de studiu dar 
n-am amintit nici alte fapte, mult mai 
numeroase, în defavoarea sa, pe care fie 
spațiul, fie posibilitățile de verificare — 
legate mai curînd de atribuțiile unui for 
juridic — mă împiedicau să le citez.

In legătură cu scrisorile prin care nu
meroși cititori își exprimă convingerea 
că trebuie să mai existe aspecte ale acti
vității lui Fl. T. Popescu care s-ar cere 
investigate de procuratură : scopul anche
tei noastre n-a. fost judiciar, ci moral. 
Forurile competente vor aprecia, desigur, 
dacă mai sînt necesare verificări supli
mentare.

Sergiu FĂRCĂȘAN

La capătul investigării acestor împrejurări care, aici, la Combinatul chimic din Craiova, pe parcursul a- nilor. au devenit „cazul Balica". încerci un sentiment apăsător. Fiindcă, dincolo de expresia sa faptică, dincolo de desfășurarea sa concretă, cazul Balica invită la o serioasă reflecție asupra rolului colectivului în crearea acelui climat propice manifestării talentului, inițiativei, dragostei de muncă.Se pare că, la scurt timp de la venirea sa în combinatul craiovean, chimistul Gheorghe Balica a stîrnit unele antipatii de care nu era cu totul străin. Fire impulsivă, capricioasă, cu un limbaj prea puțin controlat uneori, acest înzestrat chimist a reușit destul de repede să se facă nepopular în ochii cîtorva din noii săi colegi. O anume stare de încordare a început să treacă pe planul secund meritele reale și intențiile lăudabile. Căci Balica venea la Craiova după ce, în prealabil, deținuse munci de răspundere într-un alt combinat, după ce devenise autor al unor lucrări științifice și, realmente, milita pentru o activitate de cercetare creatoare, eficientă.Dar aici, la Combinatul chimic din Craiova, lucrurile au luat o întorsătură ciudată ! Chimistul talentat, bine pregătit, devine subit... incapabil, lipsit de cunoștințe și posibilități pentru munca de cercetare. Sînt termenii în care este destituit de la conducerea laboratorului central al combinatului, sînt termenii care marchează începutul unei perioade de tracasări, încheiată — după cîțiva ani — cu îndepărtarea completă din laboratoarele întreprinderii.Rememorînd azi acea primă etapă a cazului Balica, izbește o anume alternare de planuri, o tristă repetare de situații. Pe măsură ce numărul lucrărilor sale originale crește, pe măsură ce Balica devine autorul u- nei invenții (certificat de autor nr. 51 079) și reușește la examenul de admitere pentru pregătirea doctoratului în chimie, neînțelegerea unora începe să capete aspecte amenințătoare.Prestigiul științific al lui Balica îl deranjează mai ales pe șeful de pe atunci al acestui laborator (în pre- *■ — «i rnnî

care, abuzînd de calitatea sa, începe să exercite presiuni pe diverse planuri spre a scăpa de un posibil rival. Toate culminează cu introducerea pe ordinea de zi a unei adunări generale a organizației de partid a propunerii de excludere din partid a lui Gheorghe Balica, pe motiv că este indis- ciplinat, impulsiv și nu-și îndeplinește îndatoririle profesionale. (Este un fel de ultimă încercare de a-1 îndepărta, după ce alte cadre din conducerea combinatului îl „sfătui- seră" să-și ceară transferul din a- ceastă întreprindere. Bineînțeles Ba

minarea lucrării, Simion Scarlat îl propune să-1 ia coautor. Oarecum timorat de amintirea conflictelor anterioare, nedorind refacerea vechii atmosfere, cedează — și numele lui Simion Scarlat apare în Revista de chimie sub titlurile a două lucrări la care nu contribuise nici cu o iotă...Dar contrar prevederilor lui Balica, aceasta va declanșa un nou șir de ciocniri. Prinzînd gustul publicității, Scarlat se vrea din nou autor. Dar Balica nu are nici o lucrare nouă.Așa îneît Scarlat determină și el o

cărora urma să li se acorde un laborator. Dar amenajarea acestui laborator întîrzie nepermis de mult. Săptămînile trec una după alta. Lipsit de laborator, Balica face un fel de „muncă de teren", umblînd prin combinat și indicînd ad-hoc soluții de combatere a corodării instalațiilor.Cîțiva din oamenii care au avut un rol important în acest joc al subiectivității nu mai lucrează în combinat. Alții. însă, pot fi găsiți aici, împreună cu tovarășul Gheorghe Boștină, secretarul comitetului de

TRIBULAȚIILE
UNUI INCOMOD

lica refuzase). Organizația de partid se opune însă sancțiunii supreme. Totuși. neinformată, indusă în eroare, votează sancționarea lui Balica cu vot de blam.Asta s-a întâmplat la sfîrșitul a- nului 1966. Balica este mutat ia laboratoarele serviciului C.T.C.„La început, relatează Balica, am fost bine primit. Mi se vorbea despre importanța muncii de cercetare, eram încurajat să lucrez, să public. Noul șef al serviciului. Simion Scarlat. mă trimitea în delegație la alte combinate să procur reactivi, îmi stabilea teme de lucru precise, așa că aveam toate motivele să cred că. în sfîrșit, aici este nevoie de munca mea." Pune la punct o metodă de analiză chimică rapidă, care este preluată în combinat, și se ocupă de un studiu privind aplicațiile N-broma- cetamidei în........... ■■:rț"--j St»,

discuție într-o adunare generală, pe motiv că Balica „a rev-nit la forma din trecut". Acum nu mai e vorba de sancționare, dar se formulează critici cum că ar fi inactiv. Balica însă, pentru a restabili adevărul, a- duce vreo 15 referate tehnico-știin- țifice, care denotă limpede că în ultimul an a formulat soluții utile pentru multe teme aflate în studiu la serviciul C.T.C., unele din ele cerute de foruri de specialitate superioare. Iar organizația de partid nu se mai lasă de astă dată indusă în eroare. Balica își exprimă nemulțumirile în legătură cu atmosfera din cadru! serviciului C.T.C. Atunci se recurge la un artificiu : postul de metodolog deținut de Balica e socotit inutil la serviciul C.T.C. și urmează a fi transferat în altă parte.Pus în această situație, coi î- 
ceuză cere Să lucreze Ia cercetările 
ț« •<!•>• :en\ă -.orobstv t ; c ■?'?:rteftliț

partid din combinat, le solicităm cîtorva opinia în legătură cu cazul în discuție. Ne adresăm inginerului chimist Iacob Giomoleanu, fost director tehnic, actualmente inginer- șef la grupul azot.— Am vrea să cunoaștem părerea dv. despre chimistul Gheorghe Balica.— Nu știu ce face. A avut mai multe teme, dar nici una n-a rezolvat-o. Este un chimist foarte bine pregătit.— Stiti că Balica este autorul cîtorva lucrări originale în domeniul chimiei ?— Am auzit. Se pare că ceva privind metode de analize. Dar e un om dificil, indisciplinat. Se lucrează greu cu el.— Una din aceste lucrări — o metodă de analiză rapidă — se adică■ . ■ ibinat <avețiEvită nevi. v-îs-p.;?'

leanu este cel care — în calitate de director tehnic — trebuia sâ se ocupe de impulsionarea cercetării științifice în combinat. De altfel, el a condus lucrările de experimentare a invenției lui Balica și, nerespectînd condițiile de aplicare, a dispus neuti- lizarea ei. Acum nu-și mai amintește nimic și nici nu-1 mai interesează ce lucrează Balica. Cum se exprima el „nu-1 mai urmărește"...îl urmărește însă Simion Scarlat, actualul șef al serviciului C.T.C. Mai bine zis. l-a urmărit pînă la 1 ia- jiuarie 1969, cînd Balica. după cum spuneam, a fost îndepărtat de la serviciul C.T.C. De astă dată amintirile sînt foarte vii. Reproducem dialogul, care începe cu aceeași a- preciere despre omul în cauză.— Este un chimist foarte bine pregătit. I s-a dat sarcina să se ocupe de metodologie în cadrul serviciului nostru, să stabilească metode de a- naliză, pe baza unei selecții din lucrările de specialitate. Să aleagă metodele cele mai bune. Nu să descopere metode noi (subl. ns.).— Dar dacă descoperă o metodă nouă ?— Ori descoperă, ori nu descoperă, tot una e. Aici se cere să execuți, nu să descoperi (subl. ns.).— Dar dacă, totuși, depășind obligațiile de serviciu, descoperă ?— N-are nici o importantă. Nu e nici o nenorocire dacă omul n-are idei.— Totuși, una din metodele sale de analiză rapidă a fost preluată cu succes în combinat.— Este adevărat. O lucrare originală.— îi cunoașteți lucrările publicate?— Nu. Nu le-am citit.— Dar pe două din aceste lucrări semnați și dv. în calitate de coautor. Cum se poate să nu le fi citit ?— Nu-mi aduc aminte. S-ar putea. Da, am auzit că mi-ar fi apărut numele pe două lucrări. Eu n-am participat la nici una. Nu-mi aparțin. Balica m-a semnat.în fața unei asemenea sincerități cinice, comentariile îngheață.Gheorghe Balica poate fi văzut cu un dosar voluminos sub braț. Acolo sînt exemplarele din „Revista de chimie". unde i-au apărut lucrările, caracterizările de la universitate și cîteva scrisori. Acestea din urmă au mulți oameni n unor insti- •••: < u personalități

marcante de peste hotare în d> niul chimiei. I se adresează fi țări, i se solicită exemplare dii crări. Ce știu însă despre el, îr drul combinatului, cei competen a-i utiliza sau măcar discuta m științifică ? Ce știe sfatul tehni în primul rînd, serviciul de o tari ? Din nou un dialog, de dată cu Papa Dan, șeful servic de cercetări. Caracterizarea îr iarăși cu aprecierea excelentele: noștințe ale lui Balica. Interior rul meu spune despre el că foarte multă carte", „e un tip ci leități de savant". întreb :— I-ați citit lucrările ? Ii cui teți rezultatele cercetărilor ?— Nu. Adică, unul din prof< mei de la Timișoara m-a rugat transmit observațiile sale la c crare ce urma să apară. I-am acest serviciu și, ocazional, r uitat și eu peste lucrare. Mai nu vă pot spune...Ne oprim aici. Comentariile de prisos, după cum inutilă es enunțarea altor și altor împrej care au justificat deplin ajutore licitat de Gheorghe Balica presi piniei publice. Așa cum ne-a spi varășul inginer Iustin Rogoz, di rînd director general al Combins chimic de la Craiova, în cel scurt timp vor fi luate măsuri Gheorghe Balica să-și poată gă întreprindere locul corespun pregătirii și capacității sale, dincolo de aspectele concrete i-au jalonat desfășurarea, acest are implicații mai largi. El nu te fi considerat decît exp unei anomalii în valorifii capacității de muncă și taler specialiștilor, o manifestare nor practici nocive, străine cii noastre, fapt care, în u instanță, impietează asupra activ de cercetare în acest colectiv atît mai mult cu cît — afli primii ani ai existenței sale — binatul craiovean întîmpină d< dificultăți pe plan productiv. I ceea este imperios necesară coi trarea generală a eforturilor, tuirea unui climat tonic, de î dere și colaborare, de sprijin proc, propice afirmării depline lentului și capacității fiecărui 1 bru al acestui mare colectiv.
Platon PARD
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: Timid, mult prea timid folosește inginerul de azi cuvîntul acesta, „creație", 
în fața căruia se simte incomodat, cabrat, deși expresia denumește chiar sensul profesiei noastre. Termenul s-a statornicit cu precădere în perimetrul artelor, înconjurat de aura pe care acești lucrători ai spiritului știu să o dea lucrurilor și cuvintelor. Foarte bine ! Ni-1 revendicăm parțial, nu întru împăunare, ci spre a stîrni viul spirit creator ingineresc, pe care românii l-au avut dintotdeauna. De altfel, „a crea" înseamnă a da la iveală bunuri, în genere noi. inedite, așa că... Dar să revenim în perimetrul propus. Convorbirea noastră ar putea demara cu ideea despre „gîndirea proprie" și necesitatea cercetării științifice autohtone, emisă la cel de-al IX-lea Congres al partidului. Imperativele despre care vorbea la acea vreme tovarășul Nicolae Ceaușescu privind cultivarea talentului creator și de cercetare, pentru larga valorificare a potențialului de inteligență românească. au dat noi dimensiuni gîndirii științifice de la noi. au reevaluat locul și rolul cercetătorilor și cadrelor inginerești în strînsă corelație cu necesitățile economiei socialiste. Programul științific a prins 
relief după ample dezbateri publice și s-a 

, instituit cadrul organizatoric potrivit. Conferința Națională a partidului a trasat apoi noile structuri economice și a precizat 
funcțiunile legate de noua orientare. Ne aflăm într-o etapă calitativ nouă. Cerceta
rea s-a diversificat, s-a apropiat de necesitățile producției, iar fenomenul creației tehnico-științifice tinde să aibă la ora actuală o bază de masă. Este o realitate nouă, pe deplin demonstrabilă cu fac
tori a căror acțiune se face simțită în viața uzinelor Steagul Roșu și Tractorul. 
O sintetizare a experiențelor realizată la 
nivelul cîtorva mari unități industriale ar oferi, credem, concluzii cu forță de generalizare, în stare să ne ajute să tragem 
foloasele acestei situații favorabile.

T: De acord ; e o necesitate ivită din foamea noastră pentru circulația ideilor, spre a nu pierde. întîrzia sau ignora ceea ce vecinul meu a realizat deja prin eforturi proprii. Și relația e aplicabilă, desigur, în ambele sensuri. Dar o asemenea orientare spre confruntări privind organizarea și finalizarea potențialului de creație industrială de sus pînă jos se impune convingător. Un impuls de acest gen s-a realizat în primele zile ale anului prin vizita conducătorilor de partid, în frunte cu tovarășul Ceaușescu. în uzinele brașovene : s-a examinat cu acest prilej, în mod aplicat, tocmai această chestiune în contextul real în care se înscrie : înfăptuirea indus
triei moderne românești. Sugestiile care ni s-au dat oferă teren de fructuoase reflecții, ne ajută să găsim răspunsuri la o serie de teme nu îndeajuns elucidate în trecut. Iată una dintre acestea, demult actuală pentru corpul ingineresc : creație sau practicism ?

A : Adevărul se află undeva între „da” și „nu", vreau să zic că extremele sînt păgubitoare. Nu-i profitabil ca inginerul, om cu pregătire superioară, să fie un simplu supraveghetor al fazelor de lucru, așa cum s-a întîmplat în dese cazuri. Inginerul este prin vocație un om de creație tehnico- științifică, iar pregătirea Iui se cuvine valorificată nuanțat și multiplu. Uite cazul nostru: clientul nu cere neapărat unul din tipurile de autocamioane existente ; el vrea modificări, adaptări la situații care îl privesc. Eu trebuie să am forță și mobilitate ca să le execut rapid, să schimb macazul la vreme. Cine e omul care poate să manevreze în chip inteligent acest macaz ? E tocmai specialistul aflat la confluența dintre concepție și practica industrială ; el este, prin formație, ancorat, pe de o parte, în universul științelor pure — matematici, fizică, rezistență, organizare superioară — însă, pe de alta, e cu picioarele pe solul ferm al producției, îl stă- . pînește printr-o cunoaștere exactă și o nemijlocită participare. Deci inginerul.
T : Inginerul trebuie să se lupte cu planșeta și în laborator, dacă înțeleg bine, și nu cu materia, cu piesa, în limitele unul practicism fără perspectivă și pe post de organizator mărunt. „Mai lucrezi cu rigla, amice ?“, îl întreb pasager pe X, unul dintre inginerii de la noi care își mai păstrează obiceiul anilor studenției de a purta rigla in buzunarul de la piept. „Bineînțeles că lucrez cu rigla ! O folosesc o dată pe trimestru, cînd calculez primele", a răspuns interlocutorul. Scena e de tip umoristic, dar exprimă o tristă realitate. Nu-mi închipui un inginer de industrie modernă «are să nu „frece" zi de zi, ceas de ceas, rig'la, unealta prin care își exprimă în chip «oncentrat, cifric, voința și gîndirea ordonată spontan. Uito un post-cheie, biroul Constructorului-șef ; el nu mai poate fi nicidecum un „birou de copiat acte", cum îi spuneam mai anii trecuți. Sau prejudecata aceea care a supraviețuit timp îndelungat și la Tractorul, anume că pe postul de mecanic-șef trebuie să fie neapărat ingineri. Practica ne dovedește altceva, deși în uzina noastră secțiile sînt mari, de peste 

o mie . de oameni: meșterii cu avansată experiență pot fi excelenți conducători. Drept consecință, am eliberat toți inginerii din posturile de mecanic-șef, îndrumîndu-i spre acele munci pe care le reclamă procesul de organizare științifică. Deci, efort de modernizare pe orizontală și verticală.
A : întrucîtva asemănător procedăm noi, însă nu scutiți de dificultăți provenite chiar 

și din unele reglementări. Normele actuale 
în vigoare prevăd pentru postul de șef de •peție pregătire inginerească ; ba, și pen
tru acela de subșef. Propunem să se mo
difica legea. în aceste munci pot funcționa 
cele mai valoroase cadre medii, cu o practică verificată în timp. Rămîne, desigur, deschisă problema cum să valorifici cu maximă eficiență potențialul ingineresc astfel eliberat, să-1 îndrepți spre scopuri de mai mare anvergură, însă — nota 
bene ! — menținînd în chip nedezmințit legătura cu secțiile, în realitatea cărora prospectează. Altminteri cădem în cealaltă 
extremă...

„Stenograma" unui dialog brașovean 
de POP SIMION

Am angajat convorbiri succesive cu un număr de specialiști brașoveni despre condiția inginerului în împrejurările actualelor preocupări de a moderniza industria. Mediile alese au fost cele două uzine-gigant STEAGUL ROȘU și TRACTORUL, ale căror eforturi se materializează în știutele mașini de prestigiu care străbat de mult geografiile — tractorul și autocamionul ; acestea sînt, indirect, intr-un dialog mut. plin de energie și revelații de bun renume. De ce n-ar angaja un dialog asemănător, sub raportul experienței, chiar creatorii acestor bunuri, acei care populează vastul teritoriu care se Întinde de la ideea trasată pe planșe, pină la triumful materiei in produsul finit ?Modernizarea este o componentă a concepției românești de industrializare. Interesează nu numai ritmul, amploarea, natura și efectele de lungă bătaie ale actelor noastre de industrie ; interesează paralel, capacitatea noastră regeneratoare, inteligența și mobilitatea de a ne sincroniza cu noile cuceriri. E un parametru necruțător, vital, fără de care nu-i de conceput progresul în contextul structurilor industriale actuale. Competitivitatea tot mai extinsă, receptivitate în fața expresiei științifice de „ultimă oră", participare deliberată în circuitul informațional al lumii industriale în ambele sensuri (emîsie-recepție), perpetuă confrun- tare cu vîrfurile de industrie europeană sau mondială — iată cerințe care devin criterii de activitate curentă intr-un număr sporit de uzine românești, printre care și cele al căror oaspete am fost.

Interesul nostru s-a îndreptat, de astă dată, înspre inginerul de fabrică. Dacă pină mai ieri din pricini justificate sau nu el a fost adesea doar un factor EXECUTOR, un dispecer al procesului de producție, acum e tot mai insistent reclamat ca om de concepție, ca un CREATOR in înțelesul cel mai propriu și exact al cuvîntului. Uzuala expresie „organizarea științifică a producției" il vizează in mod special pe inginer, îi reclamă inițiativa, soluțiile rațional-științifice, forța de a gindi metodic, ordonat și sintetic, capacitatea de inovator și organizator al locului de muncă. Prin poziția pe care o ocupă pe scara producătorilor de bunuri, funcțiunea inginerească se plasează Ia mijlocul axei care îl leagă pe cercetător, pe omul științei, pe savant, de factorul liotărîtor al finalizării, muncitorul, producătorul nemijlocit. E o funcțiune interpretativă, necesar bivalentă, locul de intilnire a teoriei cu practica, a Ideii cu materia.Cu acest fel de a privi lucrurile m-am apropiat de cei cincî- sprezece-douăzeci de ingineri cu care am stat de vorbă ; opiniile și experimentele acestora pot fi structurate într-un ipotetic dialog ingineresc între cele două uzine-prietene. îmi iau, așadar, libertatea de a concentra datele cumulate în două „voci" posibile, ale partenerilor de dialog ; le vom nota convențional cu A și T (Autocamioane — Tractorul), urmînd ca precizările de rigoare, nuanțările ori specificarea nominală a unor opinii particulare să se facă în textul comentatorului, care va însoți, va puncta, va întrerupe, va articula dialogul de mai jos.
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Creație sau practicism ?

Mișcarea ritmică și eficacitatea

Celula vitală” și autoînzestrarea

Cit costă... ideile copiate

Ochiul magic11
Ml»

Talentul de a munci cu oamenii

T: Exact. Discuția noastră se află pe un teren bun. Nu-i de acceptat nici părerea potrivit căreia unii ingineri de fabrică pot fi afectați numai muncii de cercetare. Ministerul nostru și reprezentanți ai organului central de cercetare științifică par a îmbrățișa fără rezerve un asemenea punct de vedere ; disputa trebuie dusă și noi, cei de la Tractorul, vom furniza argumente pînă la elucidarea cazului. Nu există teme și obiect pentru o muncă de cercetare continuă a inginerului de fabrică. El trebuie să facă o proiectare-cerce- tare neînstrăinată de sarcini curente. Altminteri devine un gînditor steril. Există, probabil, și în limbajul constructorilor de autocamioane expresii și denumiri mucalite, ca acelea care pot fi auzite la noi : „camera lorzilor", „seniorii", „clubul ideilor" și altele.
A : Firesc, în condițiile cînd ideea și materializarea acesteia se află sub același a- coperiș ; dar să vedem ce încărcătură faptică se ascunde în dosul acestor expresii ale folclorului industrial.(Comentatorul e obligat să observe, că oricît de impersonal și de colectiv ar fi acest dialog, multe din replicile parcurse au fost punctate de felul mai subiectiv, de vioiciunea de spirit și personalitatea a doi dintre partenerii de discuție. E vorba pe de o parte, ’ _*și limbajul exact, fără înflorituri, dar ușor mucalit, al 1 ~

Șerbănescu, director tehnic la Steagul Roșu, un „veteran" al uzinei, de peste un sfert de veac în meserie și în această vatră industrială ; apoi, pe de altă parte, interlocutorul Ion Cazaca, din tabăra constructorilor de tractoare, inginerul-șef al uzinei. om prin excelență volubil, de tip sangvin și exuberanță în expresie, aderent la schimbul de idei, poate și pentru că e de formație universitară, fost conferențiar la Institutul politehnic din Brașov și „părinte spiritual" a zece promoții de studenți. Dar să lăsăm dialogul să continuie...)

mare parte a perimetrului productiv, pe distanțe de ordinul kilometrilor, care îi servesc. îl aprovizionează pe lucrător la locul de muncă, eliminînd timpi neproductivi, recuperînd efort, instaurînd o stare de ritmicitate, de flux continuu. Acest sistem vascular de la Steagul Roșu are în momentul de față o lungime totală de 8 kilometri și el va spori în viitor. Un mic joc al cifrelor : din opt în opt minute cîte un autocamion gata de exploatare părăsește banda de montaj, îneît producția pe anul abia încheiat a sporit cu 7 000 de autocamioane față de cea a anului 1966. fără sporul corespunzător al numărului de salariați. La această creștere a contribuit direct și substanțial acest I-Iercules al uzinei cu zeci de mii de brațe de fier. E firesc să fie așa pentru că principiul instaurat este acesta : să circule materia și să nu circule oamenii, Cine circulă nu numai că nu produce, dar îi conturbă pe ceilalți. De asemenea, să circule materialul informațional, hîrtia de calc, planșele, schițele, dispozițiile de fabricație, și nu cel care le receptează. Dincolo de eficacitatea propriu zisă — efort, timp, viteză, flux, conectarea secțiilor între ele — avem în vedere efectul psihologic, care nu se poate evalua. Totul se mișcă în interiorul uzinei, de la un loc de muncă la altul, de la o secție la alta, uzina întreagă este un organism uriaș angrenat într-o mișcare ritmică, generalizată, egală, lucru care disciplinează efortul uman, se implantează în biologic, îți dă sentimentul ansamblului. Precizăm că au colaborat la această lucrare de mare anvergură absolut toate serviciile, toți factorii de bază ai uzinei ; deci, nu-i exclusiv opera cîtorva...(Precizarea, lucru de lăudat 1, vine tocmai de la aceia care au avut „partea leului" în realizarea conceptuală a complicatului sistem de transport și anume grupa de organizare științifică a producției, prin doi dintre energicii săi reprezentanți, inginerii Nicolae Adam și Eugen Carp, primul, un fel de „poet" al cercetării și speculațiilor tehnice, al doilea, un cercetător speculativ și un declarat iubitor de poezie).T : Da, „stegarii" merită lăudați pentru linia de transport intern ; e o soluție bună, pe care o aplicăm și noi, poate nu încă pe o scară atît de mare si cu extinse râmi-

A : Putem aborda, deci, chestiunea „celulei vitale" și din unghiul economiilor realizate. Iată argumente ale Steagului Roșu: îmbunătățind tehnologiile s-au realizat consecutiv, în ultimii doi ani, cam cîte 2 000 tone de metal economisit; s-a redus greutatea mașinii pe care o fabricăm ; s-a îmbunătățit substanțial consumul de combustibil de la 34 litri pe suta de kilometri la autocamionul de 5 tone-sar.cină utilă, la 29 litri • pentru un autocamion cu sarcină sporită, de 6 tone. Exemplele pot-continua. Dar nu a,tît cifrele și argumentele spectar culare interesează în cazul dat, Cît 'sensul dezvoltării noastre, esență preocupării pentru creația' tehnico-știirițifică/ tema dialogului de-față.' Propunem,': de aceeș,' : să poposim nițel rașupra domeniului informa-: țional, documentație st'udiîil' de Speciali-?»- cu..»- —u»-z- mi 'întreg .
1r .’' . '.' mișcări, '.de poziții inconfortabile,-de aple-tâte, accesul spre noutate- — lanț de 'factori'.'-■,i

fapt pentru care propun un schimb de păreri în această direcție.
A : Chestiunea nu e atît nouă, pe cit e abordabilă azi într-un fel nou. Studiul muncii țintește nu numai spre o stabilizare a tehnologiei — preocupare unanimă ! — cît spre o stabilizare a metodei de a lucra. Ergonomia este o componentă a studiului muncii, o știință de sinteză care ne propune să facem o inginerie umană, dacă ne putem exprima astfel. Mașinismul a instaurat primatul mașinii; preocupările de natură ergonomică tind să schimbe acest rapoi-t inuman și antiuman, proclamînd principiul adaptării mașinii la om, la biologia' lui, la psihologia creatorului de bunuri. Să. luăm, în cazul nostru, scaunul șoferului de, pp autocamion : poziția, structura acestuia trebuie să. cpncure. spre .o serie întreagă de scopuri, insesizabile la o primă vedere, dintre - care amintesc eliminarea oboselii,.evitarea adormirii, facilitarea manevrelor de șofaj, proțecție Ia , accidente. Să trecem,. la halele; uzinale. Economia de
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îți permiți fel stau „capetele organisme
generozitatea, lucrurile cînd luminate", de specializate în

ficații, încrengături. E o sarcină a viitorului imediat. Am propune să abordăm acum autoutilarea, chestiune de cel mai înalt interes pentru ambele uzine brașovene.
3T : E de mărturisit din capul locului că a concepe și a produce la nivelul uzinei agregate și utilaje de mare varietate, volum și complexitate tehnică, potrivit nevoilor curente, e pentru noi alfa și omega dezvoltării. Nu-i exagerare în această afirmație. Noi ne cunoaștem nevoile, noi ne știm ambițiile spre care tindem, deci noi înșine trebuie să ne autoînzestrăm cu acele mijloace care ne servesc cel mai bine, Așteptînd să-ți procuri cele necesare din import, nu e prea bine pentru că trece maiul. vine baiul și ți-ai mîncat mălaiul, cum zice vorba înțeleaptă. Am constituit, de aceea, la Tractorul un foarte solid departament de mecanizare. format din circa o sută de specialiști — ingineri, tehnicieni, desenatori, funcționari — o adevărată „celulă vitală" a uzinei, care a conceput și urmărit realizarea a peste 200 de agregate, valorind cam 50 milioane lei-valută. Am ușurat întrucîtva cheltuielile de import ale statului, iar noi am mers înainte, am produs, ne-am dezvoltat potențialul productiv, am îmbunătățit tractorul românesc. Să numim cîteva din aceste agregate. Instalația automată pentru călit prin inducție coloanele mari — autor : inginer Szekely, directorul tehnic al uzinei; cînd specialiștii americani au luat act de această realizare au zis O.K., foarte surprinși de ingeniozitatea soluției și inalta tehnicitate a instalației. Sînt apoi podurile rulante, de mare sarcină, dar suple, cu metal puțin, cu viteze sincrone și conduse facil, de la sol ; se abandonează astfel soluția clasică a acelor poduri greoaie, care au „locuință" sus și în care fata-ma- caragiu moțăie sau croșetează. Autorul e ihginerul Iosif Mihotsa, iar valoarea economiilor e de ordinul sutelor de mii de lei.

T : Să începem cu schimbul de documen- . tație. o remarcabilă realitate a industriilor care se conduc după principii socialiste. Se dezvoltă astfel , o fervoare pfoductivă neîngrădită de tendința închiderii în cochilia proprie sau „teama de furt". La noi circulația documentară aproape că nu cunoaște opreliști. Cel interesat își trimite delegatul la sursa de' inspirație pe care a „ochit-o" și gata, omul pleacă cu mapa plină. Cam 80 la sută din documentația de concepție a uzinei Tractorul este în mod curent preluată, copiată și de alții ; nu ne pare rău, dimpotrivă, este contribuția de inteligență a cadrelor de aici la propășirea celorlalte uzine, mici sau mari, în condițiile spiritului de întrajutorare care trebuie să guverneze întreprinderile socialiste. Dar binele are și un rău. Această generozitate, proprie socialismului, este uneori rău înțeleasă, îi îndeamnă pe unii la lene, la delăsare în propria lor casă ; se obișnuiesc să umble cu traista-n băț, să zică , „săru’mîna" și să primească mereu, dar nu să și dea. Vine, să zicem, delegatul unei făbricuțe ; îi dai cu plăcere, Dar nu la e vorba de trimișii unorproiectare ; vin, copiază și difuzează apoi mult-puținul cuiva drept Creație proprie, plus că o calculează la un preț de două-' trei ori mai ridicat decît costase proiectul- matcă în mediul uzinal. V-ați întrebat cît costă un metru pătrat de idei copiate ? Un ieu. E plata manoperei de copiere, pentru că hîrtia de calc o dai», pe- gratis. Cu zece lei cumperi un avut spiritual inestimabil. De acord, nu-i o frustrare a nimănui, dar loialitatea’ profesiei ne-ar obliga, fie că sîntem inginerii unor uzine mari sau mici, să avem ambiția de a' ne situa la ambii poli ai,circuitului documentar, la emisie și recepție deopotrivă. '(N-am bănuit că felul bătăios al inginerei Augusta Moldovan, șefa cabinetului tehnic, poate fi dublat de un spirit lucid și forță de argumentare, virtuți cu care cîștigă, zice-se, numeroase confruntări, fie chiar și la minister).Chestiunea' prezintă șl alt aspect: se simte nevoia unei publicații de ' circulație restrînsă care să difuzeze munca de concepție și cercetare aplicativă, să o stimuleze,' să realizeze schimbul de opinii în ramura construcției de mașini. Apare fenomenul izolării, al „cetăților închise", al paralelismelor în eforturi la întreprinderi ale aceluiași minister sau chiar ale aceleiași direcții. Organul nostru 1 de. presă, „Construcția, de mașini",. e mai degrabă o publicație de reclame care aduce, probabil, foloase, dar nu cultivă gîndirea tehnică, nu confruntă experiențele. i ' -. i,A: Există și reversul medaliei ; cadre de specialitate „n-au timp" sau „uită1! să se pună ,1a punct cu datele fluxului informațional existent. Apare plafonarea, procesul aproape ireversibil de mediocrizare, existența superficial-funcționărească, apatia. racile de care ar trebui să se vorbească cu mai, mult curaj la noi. Sînt lacune mari în cultura generală și în preocupările de ordin spiritual ale unor ingineri. Nu există locuri adecvate unde ar putea să se adune ei; actualele cluburi sînt prea tipizate, prea robite unor scheme cu cor, joc de șah și cinema, neînstare să atragă.T : Da, studiul personal e buclucaș. Cîteva constatări realizate la nivelul cabinetului tehnic de la Tractorul. Avem un fond informațional bogat, 20 000 de volume, sîntem abonați la circa 100 de reviste din străinătate, plus la toate cele românești. Dintre cei 350 de ingineri, 300 au fișe de cititor, deci s-ar zice că situația e bună. Dar... iată că apare un „dar", abia o treime studiază serios, continuu, aplicat. în rest ? Prezențe formale. Numai un sfert din e- fectivul inginerilor noștri /știu una-două limbi străine, spre a se informa la sursă. Și asta e încă o situație privilegiată, pentru că la noi sînt mulți sași, deci se vorbește germana. A fost o greșeală că la facultățile politehnice limbile străine au fost considerate — se mai consideră oare ? — materii facultative. Toate promoțiile dintre anii ’50 și ’60 nu știu, în genere, limbi străine, ceea ce e un mare neajuns. Am încercat să-1 reparăm tardiv, cu mijloacele noastre, instituind cursuri Ia fabrică. Dar pierderea e de nerecuperat.
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grea meserie : o solidă pregătire

cări repetate, , pot — după opinia ergono- miștîlor —, reduce substanțial oboseala fizică și nervoasă, pot realiza disponibilități ș'i. rezerve de-, forță, pot. oferi -climat ambiant plăcuți cu sporită bună dispoziție. Studiul culorilor funcționale și al acusticii halelor poate duce la soluții care să echilibreze și să ajute actul.' de muncă sub aspect vizual și auditiv. E. apoi, interesant lucrul asupra descompunerii gestului celui ce lucrează, spre a-i aduce corective, a-1 face economicos, eficient, reeducînd mîna care a avut, secole de-a rîindul, rol de menghină și rol de cheie. Orhulare o firească tendință spre optimizare. Am înființat în uzina noastră trei posturi pilot care să ilustreze majoritatea principiilor de mai sus ; sînt apoi în execuție, elaborare și analiză critică încă vreo zece. Domeniul e atrăgător teoretic. Practica va decide. Procedeele nu se vor putea aplica și extinde spontan; procesul va fi de durată, în ciuda» factorului atractiv. Lupta cu obișnuințele s-a dovedit totdeauna extrem de grea.T :...extrem de grea, pentru că ea nu mai poate , fi dusă, de astă dată, doar de către inginer ; tehnica apelează în chip necesar la o serie de alți aliați, cum sînt biometria, adică biologia în mișcare, fiziologia, psihologia, sociologia. Deocamdată preocupările de natură ergonomică vizează, în cazul nostru. organizarea locului de muncă prin depistarea zonelor de oboseală accentuată, e- fort fizic anormal, zone viciate etc. Sîntem lipsiți de aportul unor psihologi de calitate și al unor sociologi yersați. Nu-i mai puțin adevărat că Ministerul Muncii nu stăruie să coordoneze eforturile pe ansamblu, desprinzând cîteva linii directoare. Pe noi ne preocupă deocamdată microclimatul noilor secții-motor, tractor greu, montaj general, noua sculărie. Luptăm cu zgomotul, adop- tînd pereți absorbanți, căptușiți cu vată de sticlă; luptăm cu aerul viciat, introducînd ventilația; luptăm cu lumina și culorile funcționale, excluzînd' griurile mohorîte și preferind pastelurile odihnitoare, verriilul la mașini, prezența albăstruiul rece în zonele” „calde", galbenul (culoarea sirenă !) la mijloacele de ridicat; luptăm cu căldura din interior și din exterior, aplicînd geamuri cu absorbție de ultrascurte, pe bază' de cobalt, pentru o constanță termică a halelor de lucru ș.a.m.d.(Menționez că unul dintre „fanaticii" studiului ergonomie la uzina Tractorul este inginerul- Vladislav Barzacovski, om cu ochi de viezure și.spirit vivace, care pune multă ințmăîn munca-sa de prospecțiuni pentru implantarea științei pe solul producției ; el conduce, de altfel, un grup de specialiști afectați special acestui scop și a avut plăcuta ocazie să rostească o comunicare în cadrul primului colocviu național de ergonomie în ramura construcțiilor de mașini care a fost găzduit anul trecut de uzina Tractorul în colaborare cu Institutul de igienă din București),

A : Te întrebi care-i profilul inginerului de tip nou. Prin gînd-reflex îți vin în minte o mulțime de calități pe care le reclamă această „___ ________ 1științifică și un dezvoltat simț al practicii, mobilitate de' gîndire și inițiativă mereu trează, sete neistovită de studiu, receptivitate la nou, perspicacitate înnăscută de tehnician', o cît mai largă cultură personală, cu prelungiri în cultura literară, filozofică, juridică, economică etc. De cele mai multe ori e omisă tocmai virtutea pe care ar trebui să se pună, după opinia noastră, mare preț : talentul de a lucra cu oamenii, indispensabil pentru un organizator de energii colective,''pentru un constructor de opinie industrială avansată. Corectitudinea, justețea dispozițiilor și măsurilor care se adoptă, natura subiectiv-particulară a relațiilor care se statornicesc între muncitor și inginer, sînt factori care pot favoriza sau frîna funcțiunile inginerești. Vocația de a fi conducător al procesului de producție, talentul de a lucra cu oamenii, sînt virtuți care se cîștigă prin perseverență și ureche aplecată la vocea maselor, prin ștergerea falselor bariere interpuse de trecutele vremuri între așa zisa „elită intelectuală" și omul care produce bunuri prin sudoarea frunții și forța brațelor. E interesant să urmărești aceste aspecte ale condiției inginerești în cadrul recentelor legiferări pe care democratismul orînduirii noastre le-a introdus în industrie ca forme de activitate curentă ; ne referim la climatul adunărilor generale ale salariaților și la activitatea în comitetul de direcție. în răstimpul de nici un an de cînd au fost instituite aceste modalități de colaborare a tuturor forțelor și factorilor productivi, ele și-au dovedit pe deplin justețea și viabilitatea, fiind, în chip real expresia spiritului de conducere colectivă și exercitînd în același timp o înrîurire educativă care nu poate fi subestimată. Să examinăm pe această coordonată situația inginerului care face parte,' prin funcție, dintre cei 21 care compun comitetul de direcție de la Steagul Roșu. El se dezobișnuiește să vadă lucrurile în funcție de „pogonul" său, în funcție de „felia sa de răspundere", cum se deprinsese anterior ; începe să se simtă răspunzător de întreaga activitate a uzinei conectînd și judecind activitatea personală în perspectiva ansamblului.T. : O întrebare. Trebuie să-și asume inginerul riscuri ?A: Nu se poate face omletă fără să spargi oul. Sigur că da, inginerul trebuie să-și asume riscuri atunci cînd are certitudinea actelor sale, trebuie să se bată cînd e convins de justețea punctului său de vedere. își asumă riscuri de ordin material, economic, moral, administrativ.T.: La noi în fabrică este o vorbă : despre cel ce își asumă riscuri se zice că „își bate singur cuie în talpă".'A: Zicala are ceva adevăr, dacă avem în vedere tutela măruntă care se mai exercită asupra cadrelor inginerești, precizăm !, „răspunzătoare de procese de producție", dădăceala la care sînt supuse uneori printr-un joc de ierarhie administrativă. Da, acestea sînt ipostaze cînd devine un risc menținerea punctului de vedere științific.
T : Deci, ce facem ? Ne batem „cuie în talpă" sau nu ?A: Ne batem, sigur că da ; asta face parte din curajul ingineresc, din etica omului de știință, promotor de adevăruri inextricabile, din capacitatea lui de a-și impune ideile de progres, valoarea. Curajul de opinie ar trebui înscris cu litere de foc în codul etic al inginerului epocii socialiste.

fi

de se
A : Una din grelele bătălii pe care le-au dat „lorzii" și „seniorii“ uzinei noastre se referă Ia mișcarea materiei în spațiul uzinal, la fluxul pieselor prin secții. E vorba de transportoarele care traversează cea mai

de gîndirea sobrăinginerului Sergiu

2

A : Poate aruncăm o.privire asupra noutăților „de ultimă oră"...
T : Vouă vă convine, sînteți în posesia „ochiului magic", v-ați luat în ajutor televiziunea industrială... ,A: Parțial și în stadiu experimental. Avem opt camere de luat vederi care ne permit să avem în permanență un „ochi" atent asupra cîtorva posturi-cheie; dis-' pecerul de lîngă bandă și cadre ale conducerii pot urmări în fața minivizoarelor . procesul de producție, fără a străbate distanțe și a consuma timp inutil, pot interveni cu promptitudine.(Instantaneu în biroul directorului tehnic. Printr-o simplă manevră de butoane, se culeg imagini de pe oricare platou de... montaj și cadrul tehnic conducător își permite luxul să fie „pe fază" chiar cînd e solicitat de lucrări de birou. Pe emisie e banda de montaj general. Hopa, ceva nu-i în regulă. Se formează un număr telefon și... în cîteva secunde neregula remediază).T: Alte noutăți de „ultimă oră" ar cele privitoare la studiul muncii, la preocupările de ordin ergonomie, după cîte știm prezente și la voi. încercările sînt destul de timide și cunoștințele reduse:
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EFER VESCENTĂ Sosirea în Capitală

ACTIVITATE POLITICĂ

IN CAMPANIA ELECTORALĂ
in Republica Ruanda R.P. Polone, Adam Kruczkowski■

petrolului

Firele invizibile

La invitația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a sosit într-o vizită de prietenie în tara noastră Adam Kruczkowski, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Tiberiu Petrescu, ambasjadorul- României în Polonia, de funcționari superiori din M'.A.E.Au fost prezenți J. Ocheduszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, Ia Ministerul Afacerilor Externe au început convor-ț biri în probleme de interes comun.(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Drînceanu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Ruanda, cu reședința la Dar Es Salaam.
Sub titlul „America fierbe", în Italia urmează să apară în curînd 

cartea scriitorului american James Hepburn, intitulată „The Plot" (Com
plotul). Deși tradusă în Europa în cîteva limbi, cartea n-a fost publi
cată în S.U.A., fiind considerată, după cum apreciază ziarul italian „II 
Giorno", supărătoare pentru anumite cercuri legate de interesele mono
polurilor, în cele ce urmează redăm, după ziarul amintit, unele pasaje 
din capitolul referitor la forța și influenta politică a monopolurilor pe
troliere americane.

’ „Bilanțul industriei petroliere a- 
tinge cifre uriașe. Venitul anual al 
celei mai mari companii petroliere 
din lume, Standard Oil of New 
Jersey, estd mai mare decît înca
sările guvernului din Canada. Da
torită posesiunilor lor de peste mări 
Si dezvoltării continue a pieței pe
troliere din ultimii 50 de ani, ma
rile societăți americane au devenit 
din ce în ce mai puternice". Peste 
tot unde au acționat — arată în con
tinuare autorul — trusturile petro
liere au pus pe. primul plan pro
priile lor interese, iqnorînd cu totul 
interesele naționale ale popoarelor 
pe care le exploatează.

Referindu-se la rolul, în continuă 
creștere, al petrolului ca importan
tă sursă de energie, la necesită
țile de petrol tot mai mari ale in
dustriei americane. James Hepburn 
explică felul ,în care . mono
polurile americane .au detronat pe 
vechii regi ai pe
trolului, cum 
Si-au lărgit con
tinuu „imperiul". 
Episodul soldat 
prin ocuparea lo
cului vechii so
cietăți britanice 
Anglo-Iranian de 
un cartel inter
național, în care

(Urmare din pag. 1) Cronica zilei

a-

cu

ANIVERSARII A 20 DE ANI DE ACTIVITATE

nomic, cultural și edilitar.Pretutindeni întîlnirile dintre candidați și alegători îmbracă un caracter de lucru, prilejuind

partid, dezvoltând o agricultură vom' obține roade și vom trăi tot mai

cetățenești

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ CONSACRATĂ

din ,»»erau reprezentant),, ai 
petroliere. Președin-. ț^și. după el, Hoo- 
iit nimic r care să le

Puternică afirmare

/# CALEA

perior să dobîndească un loc de ’muncă corespunzător calificării. ,vocației și nevoilor societății. Tot ,astfel cum ei se bucură de largi drep- <turi cetățenești, de dreptul de a ■ « alege și de a fi aleși atît în organele <locale ale puterii, cit și în Marea <Adunare Națională. .. <Participarea Uniunii Tineretului <Comunist în cadrul Frontului Uni- <tații Socialiste, alături de celelalte or- <ganizații de masă, profesionale și tobștești este încă o consfințire a Iar- <gilor drepturi cetățenești asigurate și organizației sale, a coeziunii in- «destructibile și unității tineretului în .■«jurul partidului. ■ <Programul de dezvoltare multila- . ■ teralL — economică,, politică, socială. . cultu- lă — a patriei, elaborat de par- . . tid și <reionat și în Manifestul Fron- <tului Unității Socialiste, oferă noi <perspective tuturor cetățenilor pâ- <triei și cu deosebire tinerei’ generații. <în conștiința tineretului nostru este adine sădită convingerea că viitorul <său se identifică cu aspirațiile în- <tregii noastre națiuni de a duce la <bun sfîrșit obiectivele dcsăvîrșirii <construcției socialiste, de a ridica in- dustria și agricultura, la nivelul fă- rilor ecohomicește înaintate, pentru ica poporul român să se bucure de <condițiile de trai pe care le merită. * Tineretul nostru este ferm -convins că poporul nostru, cu talentul, hăr- <nicia și perseverenta ce-1 caracteri- <zează. va păși mereu’ înainte pe dru- <mul progresului și. bunăsătȘrii. al ..’4desăvîrșirii socialismului si trecerii 4treptate spre comunism. A fi părtaș la eforturile generale ale întregului popor pentru propășirea neîncetată <a patriei socialiste constituie ex- ■<presia cea mai vie a înaltei conștiințe <patriotice ce animă tineretul nostru. <însuflețit de idealurile comunis- ’ \ mulul, de un fierbinte patriotisms;.tiț <neretv' tării noastre- consideră- drept-'-v « datori, „ââ supremăvfgtă «.de-'.-tațăîr-'-.- munca fără preget pentru realiza-, , J rea politicii partidului, participarea Jsa la opera de edificare a socialis- <mului, activitatea neobosită, plină șde inițiativă, dinamism și responsa- 4bilitate socială în uzine, pe șantiere. <pe ogoare, în instituții de știință, pe <tărîmul artei și culturii, în acțiuni „de muncă patriotică. în acest al pa- <trulea an al cincinalului, tineretul <tării participă cot !a cot cu toți cei <ce muncesc la -întrecerea în întîmpi- • < narea celei de-a 25-a aniversări eliberării și a celui greș al partidului.Tineretul nostru șurile și proiecteleși al întregului popor, cu idealurile socialismului și comunismului, pentru că în societatea socialistă el vede întruchipîndu-se cele mai nobile aspirații ale sale : idealul celei mai înaintate orînduiri, al celei mai dezvoltate economii și culturi bazate pe cuceririle științei moderne, pusă 1 în slujba bunăstării materiale și spirituale a omului : idealul unei societăți în care să triumfe pe denlin principiile democrației socialiste. ■’ ale dreptății și echității sociale, ale unei vieți în care personalitatea omului ' să-și găsească condițiile unei nestîn- jenite si multilaterale afirmări.Chezășia realizării tuturor perspectivelor ce se deschid în fața țării noastre — tineretul o vede în rolul de conducător al Partidului Comunist Român, a cărui politică marxist-le- ninistă creatoare dă expresie cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre, intereselor vitale ale poporului, ale cauzei socialismului și păcii.Animat de țelul suprem al constru-,. îrii socialismului și comunismului, al realizării unei înalte civilizații materiale și spirituale în România, tineretul va răspunde prin întreaga sa viață și comportare chemărilor însufletitoare ce-i sînt adresate de partid de a-și dărui energia și elanul măreței cauze a i patriei, de a-și pune entuziasmul nereții în slujba progresului economic și spiritual al tării,, de a-șii.însuși știința și. cultura înaintată, de a fi un demn continuator al construire a socialismului nismului în România.Votînd pentru candidații Unității Socialiste, tineretul. va ta pentru înfăptuirea idealurilor nobile ale poporului nostru, pentru un viitor luminos !

ade-al X-lea Con-își identifică vicii destinul tării

propășirii H iasmul ti- |
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operei de si comu-Frontului vo-

Un nou cartier
de locuințe la
Piatra Neamțîn orașul Piatra Neamț a 
fost încheiată prima etapă de 
construcție a cartierului „Mă- 
răței". La construcția blocurilor 
de locuințe din acest cartier specialiștii au utilizat metoda 
cofrajelor plane din metal și a celor spațiale, reușind să re
ducă prețul de cost pe aparta
ment cu circa 2 500 lei. De a- 
semenea, aici s-a aplicat me- ril.fYr

(Agerpres)

social-economice la care am fost martori și participanți. în anii socialismului s-a construit un nou microraion de locuințe, s-a introdus apă potabilă în o- . raș. s-a ridicat o nouă întreprindere industrială — fabrica de produse' refractare. Anul a- Cesta se va da în folosință un nou local de poștă. Făcînd bilanțul acestor realizări, trebuie să ne gîndim totodată la viitor, la dezvoltarea în continuare pe toate tărîmurile a o- rașului nostru. Rețeaua de apă potabilă trebuie extinsă, numeroase străzi trebuie modernizate. rețeaua comercială necesită și ea o mai bună organizare si modernizare. Toate aceste o- biective se cer înscrise pe ă- genda de lucru a candidatului nostru.’Mai' bine de 150 de alegători din comuna Ulieș și-au dat în- ’ tîlnire la căminul cultural din localitate cu prof. Emeric Antal, președintele Consiliului județean Harghita al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, candidat în circumscripția electorală nr. 7 Cristuru- Secuiesc pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Numeroși vorbitori au subliniat, cu legitimă mîndrie, că atît circumscripția lor, cît și celelalte localități din cuprinsul județului s-au înnoit substanțial în ultimii ani, ca rod al înfăptuirii politicii înțelepte promovate de partidul și statul nostru. .. Nagy Ferencz. Toro Edmond, ■'Nagy Karbly și” 'ălți cetățeni care au luat cuvîntul^au ară- . .. . . , . -'tât'’'că, ■'■‘ănul trecut, îri satele■ ..„ceasță înfăptuh'e --oa1 ^r’lâ:fost 'pietruite 
. Xm* rîo rtr\cs r\r\z~l 8 vncn '* '___1 x —

-, i . :! • Muslim «A* m V4JKX4. «.»* i* y J LOLcll a UCalegătorii și-au inanifestat ho- 3 600 mp, au fost modernizate și tărîrea de a pune eii înșiși urnă- . întreținute drumuri pe o lun- vuk‘ gime de 190 km. Vorbitorii și-au
ÎN PE*» Cil Î1F7VÎ1I exprimat încrederea că, prin

TWO VU ULAVUL- activitatea competentă și stăruitoare a viitorilor deputați, cu sprijinul larg al cetățenilor, județul Harghita va cunoaște o

scripția electorală nr. 13 pentru alegerile de deputați în M.A.N., spre a dezbate problemele economice și gospodărești ale comunei’lor pe. fundalul intensei activități creatoare desfășurate în aceste zile de la un capăt la .altul al tării.Referindu-s'e la Manifestul . Frontului Unității Socialiste, ca la. un document călăuzitor pentru activitatea fiecărui cetățean . al. tării, un șir de alegători ari . subliniat faptul că de la alegerile precedențe poporul nostru a obținut succese remarcabile în edificarea socialismului.— Satul nostru —' a spus a- legătorul Nicolae Boldereanu oglindește în mic marile prefaceri înnoitoare care , au. schini- ■■’. , bat, înfățișarea agriculturii noastre. Bunele producții obținute ne-au permis să ne îmbunătățim . traiul. Dar e . în firea omului să tindă mereu măi Sus, spre înfăptuiri și mai mari', iar . această,’ tendință. ■ firească se" răsfrîrigri în fiecare chemare a- Manifestului... Sîntem convinși că. mergînd pe calea arătată de, ... . .- .. „ intensivă.mai bogate îmbelșugat.O cerință tătenilor —

v re mea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut umedă șl rece.’ Cerul a fost 
mai mult acoperit și au căzut 
ninsori temporare în Banat și 
Transilvania și continue în ce
lelalte regiuni. Vîntul a suflat tare 
și în rafale în estul Munteniei, 
Dobrogea șl Moldovă, viscolind 
zăpada. In rest vîntul a fost în ge
neral slab. Temperatura aerului 
a înregistrat o scădere în Moldo
vă, Muntenia și Oltenia. Valorile, 
înregistrate la ora 14 oscilau în
tre minus 16 grade la Cotnari și 
Tg. Neamț și plus 2 grade la SI'. 
Gheorghe-Deltă.

Timpul probabil, pentru zilele 
de 13, 14 și 15 februarie. In țară : 
Vreme umedă și friguroasă, ge
roasă noaptea la începutul inter
valului în' n;ord-vestul țării. .Cgrtil 
va fi mai mult acoperit. Voi- că-’ 
dea ninsori .temporare, mai frec- 

.. vente în .estul șl nordul țării. 
Vîntul va sufla potrivit cu inten
sificări pîriă ■ la tare din sectorul 
nordic, la începutul Intervalului 
în sud-estul țării. . Temperaturile 
minime, vor fi- cuprinse între, mi
nus 16 -și minus a grade, local . 
mai coborîte în jumătatea, de 
nord a țării, iar' maximele voi- 
fi cuprinse între minus ff și zero 
grade, local mai ridicate’ pe lito
ral. Ceață slabă în, vestul țării. 
In București : Vreme rece, cu ce
rul mai mult acoperit. Ninsoare 
temporară, mai. ales la începutul. 
intervalului. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere la început, 
apoi în creștere’-.

Sub auspiciile Direcției generale pentru metrologie, standarde și invenții și Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.), marți după- amiază a avut loc, la Institutul central de documentare tehnică din Capitală, conferința domnului Guillaume Finniss, director generai al Institutului internațional de brevete de la Haga, intitulată: „Cooperarea internațională privind brevetele".Au luat parte Constantin Tuzu, director general al D.G.M.S.I., Lucian Martinete, director al Oficiului de stat pentru invenții, repre- , zentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere, ai institutelor de cercetări și proiectări din București, economiști, juriști, oameni de știință.

atunci) John Fi Kennedy a votat în 
favoarea amendamentului. Johnson 
a votat împotrivă. In 1960. la con
venția democraților, reprezentanții 
statelor petroliere, conduși de Sam 
Rayburn, au sprijinit candidatura 
lui Lyndon Johnson, dar Kennedy 
a obținut numirea-, In primăvara a- 
nului 1961, petrolistul Morqan Davis 
a spus în cursul unui prînz parti
cular : „Cit acest om este imposibil 
să te înțelept". -

„Studiind rapoartele consilierii^^ 
săi, în momentul cînd a venit la <'i 
Casa Albă, Kennedy a aflat că inS 
dustria petrolieră americană 1 s& 
bucură de o putere politică extraor
dinară. Sistemul fiscal american si 
îndeosebi sistemul reducerilor pen
tru industria petrolieră oermiseseri,, 
unui magnat ca H. L. Hunt să acu-, 
muleze în cîțiva ani averi pentru care 
unui Rockefeller 
tate de secol. Si

3

răsfoind presa străină

semnificativă a ce- legată de creșterea k nevoilor ' culturale ale țărănimii► cooperatiste — s-a referit la ri- ’ dicarea unui nou cămin cultu-► ’răi. care să . le satisfacă .în .mai? k mare măsură dorința de lărgire ►''’^t'^zonjului spirituals La in-,ceasță înfăptrifi^Sa’ ,au► . realizări..de ordin gospodăresc.’ străzi în suprafață
: TflREfî ÎNTREGII ȚARI■ La .fabrica de; ’ încălțăminte; ..Ardeleana" din Alba Iulia. a- continuă înflorire pe tărîm eco-■ legătorii s-au întîlnit cu tova- rășul Nicolae Roșu, prim-secre-■■ tar ăl Comitetului. municipalAlba Iulia al P.C.R.. președinte- ___ _________ __ _______ 7 _____ f_____le comitetului .executiv al con- numeroase propuneri și iniția- . . siiiutui popular municipal, can- tive izyorîtedidat în alegerile 'pentru MareaAdunare Națională.‘ Cornel Sușman. Stefan Hațe-■ ggn si alti cetățeni ap relevat cu mîndrie perspectivele de1 dezvoltare industrială ale. ora-șului lor în cadrul . măreței o-' pere de industrializare socialis-,. tă a tării. In anul în curs, la■ Alba Iulia va începe construc-,. tia. a două însemnate obiective să-și’ îndeplinească cuindustriale : fabrica de porțelan, .și fabrica de produse unicate; pentru industria construcțiilor., stricta a legilor tării, a drepturilor și libertăților democratice, șă militeze pentru progresul și înflorirea continuă a orașelor și satelor patriei noastre socialiste.

din cunoașterea temeinică a stărilor de lucruri locale și creînd astfel candida- ților — mulți dintre ei deputați și în actuala legislatură — cadrul unor preocupări strîns legate de nevoile și dezideratele alegătorilor. Răspunzînd înaltelor exigente ale oamenilor muncii manifestate în cursul dezbaterilor, candidați: s-au angajat deplină răspundere mandatul încredințat,. să. vegheze la respectarea

Implinirea a 20 de ani de existentă a Institutului de lingvistică din București al Academiei a fost marcată prin organizarea unei s.esiuni de comunicări, științifice, ale cărei 
| <, ohXm,' n • . • 4.* ' m4.2 *33 —« t4 „Iau parte, ca invitați, reprezentanți ai conducerii Academiei, profesori din învățămîntul universitar și liceal.Participanții la sesiune au fost salutați de acad. Miron .Nicolescu. președintele Academiei

UlrfâblIlU BIV 8 IV «1In cuvîntul său, acad. Iorgu Iordan, | directorul institutului, relevînd spri- h jinul moral șl material pe care con- | ducerea de partid și de stat l-a acor- j — .------------- .............. . ......... .......... ... ....... datșiîlacordăactivitățîide.cerceta-lucrări au’începuț : marți dimineața. ” re în domeniul lingvisticii, a făcut o succintă trecere în revistă a principalelor realizări ale cercetărilor de aici în cei 20 de ani de existență.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

— Noi. care trăim și muncim ■ în acest străvechi oraș — a a- rătat Ioana Cherestes — sîntem mîndri de marile transformări

TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL DE LA VIAREGGIO a continuat cii desfășurarea meciurilor retur. Iată-rezultatele înregistrate : Vasas Budapesta — A. C. Milano 1—1 (0—1) ; Bologna — Dukla Praga1— 1 (0—1) ; Atalanta Bergamo — Eintracht Frankfurt 2—1 (0—0) ; Juventus Torino — Lodz (Polonia)2— 0 (T—r—0).

176,446 puncte, Per’Willy Guttormsen (Norvegia) — 177,263 puncte etc.Ultimele două probe ale concursului au fost cîștigate de Dag Fornaess. învingător la 1 500 m cu 2’09”6/10 și la 5 000 m cu 7’43’-’8/10.
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Viitorii hocheiști la antrenament

național, în care societățile ameri
cane dețin poziții puternice, este .re
dat pe larg:.

In continuare, autonțl,. se ocupă 
de extinderea razei de acțiune a 
acestui cartel. care treptat s-a 
substituit monopolurilor, britanice și 
în Orientul Mijlociu. Cînd în are
na petrolului a intrat un „intrus". 
Italianul Ent.lco Matței. președintele 
E.N.I. (Ente Naționale Idrocarburi), care oferea țărilor producătoare 

I condiții mult mai avantajoase, a- 
cesta a murit, după cum se ex
primă autorul. „în împrejurări ră
mase nelămurite. într-un accident 
al avionului său .personal".

O mare parte din capitolul 
mintit. al lucrării lui Hepburn este 
consacrată modului în care se îm
pletesc interesele magnaților 
cele ale unor persongje de pe sce
na politică, care sînt de multe ori 
chiar propriii lor reprezentanți. „în 
1920. președintele Harding a fost 
ales cu sprijinul masiv al indus
triei petroliere. Doi membri 
cabinetul -u " 

i.-.drusțijmlpf, 
ntyeteQ —n — —

ver iftau1 făcrit niiri.it' ijeare să le 
displacă magnaților petrolului. în 
ziua morții lui Franklin D. Roose
velt, un petrolist din San Antonio 
a oferit un banchet colosal pentru 
a. sărbători^^evenimentul, cu toate că 
Rooșevelt. nu fusese deosebit de a- 
gresiv fată de industria petrolieră. 
Mai tîrziu. în 1952, Eisenhower a. 
primit un sprijin financiar conside
rabil din partea industriei petrolie
re pentru campania sa electorală 
împotriva' lui Adlai Stevenson". A- 
cordînd unele înlesniri trusturilor, 
Eisenhower — scrie autorul — a 
Știut cum să mulțumească pentru 
sprijinul primit.

Exponenta magnaților s-au stră
duit ani de-a rîndul să smulgă noi 
concesii, să-și mențină vechile pri
vilegii. ' Au existat în același timp 
Si curente opuse, chiar si încercări 
de limitare a privilegiilor si puterii 
imperiului petrolului. întotdeauna 
însă magnații petrolului, au ieșit în
vingători.

„în 1960, senatorul Douglas a pro- 
pus up.^ăpj^ndanient („o încercare 
e'xfrem de moderată") menit să re
ducă. după cum s-a exprimat el, 
cea mai mare evaziune fiscală din 
întreg sistemul de taxe american. . 
„Vreau să spun industriei petrolie
re, care ani de zile a luptat împo
triva acestui amendament, că dacă 
va reuși din liou șă pbțiiiă victo
ria. lucru care nu este exclus, a- 
ceasta va stîrni- un .val de indigna- ■ 
re în țară", a declarat cu. acel 
prilej senatorul. Amendamentul 
senatorului Douglas ar fi -în
semnat pentru industria petrolieră 
o pierdere de 350 milioane de do
lari. S-a trecut la vot si amenda
mentul a fost respins. Senatorul (pe

I. 
Ui 

îi trebuise jumăr ’ 
astfel Kennedy s-d ' 

hotărît să actio-,.'/ 
neze. La 16 oc
tombrie 1962, b 
lege cunoscută sub 
numele de „Kent, 
nedy Act" a des-: 
ființat o serie de" ' 
înlesniri pentru ’,. 
marile corporații., 
readucînd sub pu-’.•»

terea impozitelor. o parte a profî-. , 
turilor monopolurilor. Această ma!< .’ 
sură țintea industria americană în/ '. 
totalitatea sa. dar afecta îndeosebi , 
societățile petroliere din străinătate. : 
irnplicate îri vaste si diverse acti~- - 
vități. La sfîrsitul anului 1962, mag
nații petrolului au calculat că prd- !:: 
fiturile lor la capitalurile investite, 
,în străinătate, care în 1955 atinse- 
seră 30 la sută, ar fi scăzut, 
urmare- a aplicării acestor măsur^ip', 
la 15 la sută. .ș,-.--?

Dar a doua măsură a lui Kenit'A 
nedy a fost mult mai importantă șY’-” 
infinit mai periculoasă. Ea love^iff 
nu numai în societățile cu investi-^ 
ții în străinătate, ci si în toatei- .. 
societățile care. într-un mod sau alr,.^ 
tul, culeqeau beneficii de pe urrnfttm 
situației privilegiate a industriei per'.r-ss 
troliere. Dacă ar fi fost adoptat&nA 
ar fi. subminat întregul sistem pp’.rv 
care se baza, imperiul petrolului. La .L‘
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Mniiapie ^,63,.țpr?.ș;entîndu-sl,'lpfi^& ;!■ 
■. ■lectuU-de- lege în Congres, presedltig^ v. 

tele'-k&nnedy a‘ declarat: „Âcumț.,- ț
este momentul să acționăm. Nu net- 
putem permite să fim timizi și ’sfc: 
procedăm lent". După părerea sasuri 
legea, tocmai pentru că întîmpina" ' 
atîtea. dificultăți, era cu atît mmf-i:' 
necesară. Dar imperiul petrolului-, 
nu se putea da bătut. Unul dii),~!'j 
căpeteniile sale, Ludviell Denny a„,. ' 
declarat: „Sîntem hotărîți să luptăm,, 
pentru petrolul nostru". înfruntînr ' 
du-i pe petroliști, Kennedy. îsi în*..-t<:;. 
Cepea ultimul an al vieții sale". 
încheie Jam-es Hepburn considera-^ - 
title sale.
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CURSA CU OBSTACOLE-
SPORTULUI ȘCOLAR

RENUMITUL AUTOMOBILIST ENGLEZ STIRLING MOSS ’își va face. reintrarea la 23 martie. El va I. participa la raliul internațional de la Sestrieres avînd ca coechipier pe I compatriotul său David Stone. I Moss va pilota o mașină ..Lancia" I de construcție specială.IN CURSA DE 6 ZILE CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN PREZENT PE VELODROMUL „VIGQRELLI" din Milano' ■ conduc cicliști'. belgieni Eddy. Merckx și Patrick Sercu, care totalizează 318 puncte. Pe locul doi se află cuplul Adorm (Ita’ia) — Fritz Pfenninger (Elveția) — 286 puncte, urmat de Dancelli (Italia) — Pețer : Post (Olanda) — 284 puncte.LA PRAGA s-au întîlpit într-un meci amical de hochei pe gheată e- chipele de juniori Djurgaarderi (Suedia) și Sparta Praga. Tineri' hor cheiști suedezi au obtinut victoria cu scorul de 5—4 (0—2. 1—2, 4—0).

IN LOCALITATEA HELSINGOER s-a disputat întîlhirea internațională de handbal dintre reprezentativele masculine ale Danemarcei si Islan- dei. La capătul unui joc spectaculos sportivii danezi au terminat învingători cu scorul de 17—13 (7—8).PE PATINOARUL DE ALTITUDINE MEDEO DIN ALMA ATA a avut loc un ultim concurs de verificare a patinatorilor de viteză sovietici înaintea plecării loi la Devenfor (Olanda), unde la sfîrșitu! acestei săntămîni se vor desfășura campionatele mondiale.Dintre performantele înregistrate la acest concurs se remarcă timou1 de 2’05”3/10 obtinut de Iuri Malîhin pe distanta de 1 500 m. precum și cel de 7’45”2/Î0 realizat de Văleri La- vruskin în proba de 5 000 mPATINATORUL ARTISTIC TIMWOOD. (S.U.A.). în vîrstă de 19 ani. medaliat-cu, argint la. J.O. de la Grenoble, a cîștigat la Oakland titlul de campion al Americii de Nord. El a totalizat 2 304 puncte, fiind urmat în clasament de canadianul Jav Humphry CU 2 220 puncte si de mm.

Grupul școlar „23 Au- derilor H.C.M. sus-mențio- g'usț", pe care-1 vizităm, se . nat, în 1969. Dar s-a produs și o excepție. C.S.C.A.S. nu și-a dat avizul cu privire la amplasarea sălilor de sport în demisolul noului pavilion și a indicat construirea unei săli separate prin dezvoltarea unei alte clă-
. află amplasat într-o zonă industrială a Capitalei, dar ca punct de reper am indica mai degrabă vecinăta- tei lui directă cu marele stadion, arenă atît de bine cunoscută bucureștenilor. Elevii, 2 400 la număr, se califică în profesiuni necesare întreprinderilor Ministerului Industriei • Construcțiilor, de Mașini și, beneficiază din plin în școlarizarea lor de pe urma atenției ce se acordă dezvoltării impetuoase a acestui important sector industria!.Astfel, pe baza H.C.M. nr. 44 din 1967 s-a trecut la lărgirea complexului școlar cu un nou pavilion pentru cursuri, un atelier- ; școală, două clădiri pentru cămine și una pentru’ o cantină încăpă/oare. La demisolul noului 'pavilion erau prevăzute Si două' săli de sport, ambele.. însă- re- dimensiuni. sub ălțimii.borat proiectele e pentru toate ie. iar lucrările

trebuiau terminata toate lucrările, nu se știe cine va elabora proiectul !Iată în continuare, pe scurt, peripețiile principale și „eroii" tergiversărilor. După indicația C.S.C.A.S., despre care am scris mai sus, Institutul de proiectări pentru construc-
întîrzien nejuslificate în construcția sălii 

de sport a Grupului școlar „23 August"

diri ce avusese și înainte o destinație sportivă. (A- ceăstă ’clădire aparținuse clubului „Metalul" și fusese . trecută în proprietatea grupului școlar de către M.I.C.M.) Dacă C.S.C.A.S.,. finind seama de numărul elevilor și de perspectiva dezvoltării Grupului școlar „23 August". a procedat just a- tunci cînd a indicat altă• soluție. în schimb, buna in- ... tentie a avut drept urmare o cascadă de tergiversări. Si proiectul de execuție al să-

ția de mașini s-a adresat la I.S.C.A.S. Acest institut a fost de acord să întocmească proiectul de execuție, dar... cu condiția demolării vechii clădiri a clubului „Metalul". Alt bucluc ! M.I.C.M. a respins propunerea, fiindcă această clădire se pretează spre a fi transformată în vestiare și în grupuri sanitare pentru viitoarea sală, iar o încăpere anexă mai mări- șoară poate fi amenajată pentru antrenamente

tegr.are politică, șau militară sau de. , participare la blocurile existente. Or,,' se știe că în timp ce Finlanda și SueA , dia sînt țări care duc o politică de( ... neutrălițațe, Danemarca' și Norvegia. , aparțin ’ blocului N.A.T.O. Participa-”’ rea acestor țări la alianța atlantică,, "., acompaniată de dorința lor mai veche," de a intra. în Piața comună, provoacă o neliniște îndreptățită din partea’ " finlandeză, constituind, în același,’’ ; timp, un impediment serios, de na-;,'", tură politică, în calea creării” „Nor- dek“-ului. Finlanda nu dorește îri”.'”’ nici un caz ca o eventuală uniuni',''.? economică a țărilor nordice să sd-/^ transforme într-o organizație inte-' grată de tipul Pieței comune. Pre-'”" mierul finlandez, Mauno Koivisto, a ' ’ declarat că Finlanda nu a? încercat și” ' ’ nici nu va încerca să’ adere la Piață''?;’ comună. Finlanda pornește de la pre-” :,;'- misa că o eventuală uniune econo^;,& mică de acest fel nu poate și nici nu4''5* trebuie să afecteze relațiile ei comer-f j’."’’ ciale reciproc avantajoase cu țările . socialiste, cu toate celelalte țări. Lă-”’"' Helsinki, „Nordek“-ul este conceput ca o formă de cooperare între țările’ nordice și nu ca un instrument al'-*''11 „integrării". Primul ministru Koivisiq- '--’’ a. arătat în repetate rînduri că Fin-f-”” landa, credincioasă principiilor saișt ?» de neutralitate și neaderare lăWf blocuri, promovează și , va promova și pe viitor o politică al cărei scop este dezvoltarea schimburilor corner-1'”! ciale între toate țările europene, că - un mijloc de atenuare a tensiunii pe continentul nostru. s.<i>Aceste cîteva aspecte nu epuizează nici pe departe datele problemei? 1 Pînă jn momentul de față, avantajele; șl dezavantajele proiectatei uniuni- economice nu sînt- încă suficient de' clare. Mai rămîn multe lucruri de""” pus. la punct, destule dificultăți de”’”' învins. Pentru aceasta, recenta- uniune de la Stockholm va fi urmată,’”''” de alte întîlniri între oficialitățile'- scandinave. Calendarul viitoarelor ’ ’ reuniuni prevede o nouă rundă dd tratative în capitala finlandeză, care vor începe peste cîteva zile, la’ ț8 fe-î”^ bruarie. Apoi „Nordek“-ul va figura i 'f’? pe ordinea de zi a reuniunii Consiliu^’b lui. Nordic, ce se va întruni în lunaS';®'' martie. La riiijlocul anului acesta,■• mai precis în luna iulie, comisia al«-- cătuită în'Vederea stabilirii unor pro-.’;-::: puneri precise cu privire la „Nor-f” f. dek“ va trebui să prezinte primilor s-s’ , miniștri scandinavi un raport încest sens! Este dificil de spus dacă .în;.”,.?.; cele din Urmă se va ajunge la un re?W zultat concret, dar este cert că înh;s- -osebiri e foar- rma să” -

<-•

.<

cație fizică Conducerea școlii,, în acord cu. un asemenea punct de vedere, susține si ea că într-’ade- văr vechea clădire este pe deplin utilizabilă. Dar nu aceasta contează, ci faptul că odiseea proiectului amenință să devină mai chinuitoare decît. acb'ea a lui Odiseu. I.P.C.M. continuă să caute uri proiectant (între paranteze, reproducem o_ întrebare legitimă pe Care și-o pune conducerea școlii : de c6 I.P.C.M., institut al mihîsterului, specializat în proiectări, caută âtîta vreme în altă parte... un proiectant?!). Ultimul institut cu . care , s-a intrat în tratative este acela din Ploiești, profilat pentru construcțiile din industria petrolieră...Cei 2 400 de elevi ai Grupului, școlar ..23 August" trebuie să învețe, să învețe meseria, să devină oameni priceputi. sănătoși la minte și la trup! Iar M.I.C.M. ar trebui să intervină spre ,a curma, tergiversările;, .astfel ca lucrările de la complexul școlar amintit, inclusiv acelea privind sala de Sport, să se înrboi~ i
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„Comitetul celor șapte" pentru pace din Japonia, din care fac parte sa- 
vanfi eminenți ai acestei țări, a cerut guvernului să adopte o poziție fermă 
în vederea retrocedării către Japonia a Insulei Okinawa, aflată sub admi
nistrație americană. în fotografie : O demonstrație la Naha în sprijinul 

acestei cereri

OTTAWA

Deschidere®
Conferinței

ORIENTUL APROPIAT
o REUNIUNEA CONSILIULUI DE SECURITATE A 
FOST ÂMÎNATĂ SINE DIE O GUVERNUL FRAN
CEZ A RESPINS PROPUNEREA BRITANICĂ PRI
VIND 0 NOUĂ REUNIUNE A CONSILIULUI MI

NISTERIAL AL U.E.O.NEW YORK. — Reuniunea Consiliului de Securitate, fixată de urgentă pentru data de 11 februarie, la cererea Iordaniei. în urma hotărîrii guvernului israelian de a trece la înregistrarea întreprinderilor și companiilor arabe din Ierusalim, a fost amînată sine die.O notă a președintelui Consiliului de Securitate. Armand Berard, precizează că această măsură a fost a- doptată ca urmare a hotărîrii Israelului de a amîna pînă la 23 mai 1969 intrarea în vigoare a prevederilor legii care a făcut obiectul plîngerii Iordaniei din 8 februarie a. c.PARIS. — Guvernul francez a respins propunerea britanioă de a se convoca o nouă reuniune a Consiliu
SUD VIETNAMEZII SĂ HOTĂRASCĂ 

SINGURI ASUPRA VIITORULUI 
LOR GUVERN 

dedară Averell Harriman

lui Ministerial al Uniunii Europei Occidentale pentru a lua în discuție situația din Orientul Apropiat. Franța — precizează A.F.P. — consideră că discuțiile de la Luxemburg au permis miniștrilor de externe ai țărilor U.E.O. (Anglia și cele șase state ale Pieței comune) să-și exprime punctele de vedere asupra situației din Orientul Apropiat.Cercurile autorizate franceze apreciază că singura procedură în măsură a face să progreseze pacea în Orientul Apropiat este punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. La sediul O.N.U. continuă consultările bilaterale în vederea pregătirii reuniunii celor patru mari puteri. în această situație — se consideră la Paris — nu este necesară multiplicarea instanțelor care să discute problema Orientului Apropiat.CAIRO. — Ambasadorul Marii Britanii la Cairo. Harold Beeley, a avut luni o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al R.A.U.. Mahmud Riad. Potrivit unor surse egiptene. întrevederea dintre cei doi di- plomati a avut ca obiect examinarea evoluției situației din Orientul A- propiat.

ISTANBUL

Puternice demonstrații 
împotriva prezenței 
navelor militare 

americaie
ISTANBUL 11 (Agerpres). — Vi

zita în portul Istanbul a purtătorului 
de avioane „Forestal" și a cinci dis
trugătoare din flota a 6-a ameri
cană din Marea Mediterană a pro
vocat o furtună de proteste în rîn- 
durile opiniei publice din Turcia. 
Nava „Forestal' a luat parte ante
rior la războiul din Vietnam, și în 
1967 a fos! lovită de către unitățile 
R. D. Vietnam, iar repararea ava
riilor serioase pricinuite a durat 
un an.

Cu toate măsurile de protecție a 
cheiului, unde au acostat navele a- 
mericane, la Istanbul au avut loc 
puternice demonstrații împotriva 
prezenței militare navale străine. 
Grupuri de tineri s-au adunat în 
diverse piețe ale orașului și au ma
nifestat sub lozinca : „Să luptăm 
împotriva imperialismului american". 
S-au produs ciocniri cu poliția și 
mai multe imobile aparfinînd unor 
instituții și unor companii particu
lare americane au avut de suferit.

P. C. ITALIC
BOLOGNA. — Corespondentul Agerpres la Roma, Nicolae Puicea, transmite: Marți — cea de-a patra zi a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.I. — au continuat discuțiile asupra raportului prezentat de Luigi Longo, secretar general ăl P.C.I., în cadrul primului punct al ordinei de zi. în cuvîntul lor, delegații Giorgio Amendola și Achille Occhetto, membri ai Direcțiunii P.C.I., Aldo Natoli, membru al C.C. al P.C.I., precum și delegați din provinciile Napoli, Roma și Ferrara au relevat aspecte esențiale ale politicii P.C.I., au sprijinit tezele raportului prezentat de Luigi Longo. Au fost evocate succesele obținute de P.C.I. în perioada care a trecut de la ultimul Congres al P.C.I., perspectivele ce se deschid, intensificarea luptei revoluționare a maselor de oameni ai muncii, necesitatea unității de acțiune a tuturor forțelor de stînga.în ședința de după-amiază au luat cuvîntul — pentru a saluta congresul — șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncito
WZOT ALE DELEGAȚIEI P. C.%.

rești din Austria, Algeria, Bulgaria, Belgia, Cehoslovacia, Chile, Cipru, R.P.D. Coreeană, Danemarca, U.R.S.S., Finlanda, Grecia, Maroc, R. P. Mongolă, R. D. Vietnam și din alte țări.O înflăcărată manifestare de solidaritate și prietenie a prilejuit cuvîntul de salut rostit de șeful delegației Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care a fost întrerupt în repetate rînduri de puternice aplauze și de acordurile „Internaționalei". în uralele întregii asistențe, șeful delegației a predat lui Luigi Longo steagul Partidului celor ce muncesc din Vietnam, primind — la rîndul său — steagul Brigăzii a 26-a de partizani italieni „Frații Cervi". O scrisoare de solidaritate și simpatie a lui „Papa Cervi" (Alcide Cervi, tatăi celor șapte frați eroi uciși de naziști), adresată Partidului celor ce muncesc din Vietnam și poporului vietnamez, a fost citită de la tribuna congresului de către Maria Cervi.Lucrările congresului continuă.

consfitu* 
tionale VOTTAWA 11 (Agerpres). — Rostind discursul de deschidere al Conferinței constituționale a reprezentanților guvernului federal și ai provinciilor canadiene, care s-a deschis la Ottawa, primul ministru, Pierre Elliot Trudeau, a avertizat pe participant că unitatea Canadei ar putea să se dezintegreze dacă cetățenilor canadieni de origine franceză nu li se vor asigura drepturi egale cu cei de origine engleză. Trudeau a cerut delegaților să revizuiască „Actul. Britanic al Americii de Nord", adoptat în 1867, pentru a asigura pe întregul teritoriu al Canadei comunității franceze aceleași drepturi lingvistice de care se bucură canadienii de origine engleză aflați în provincia francofonă Quebec.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — Averell Harriman, fostul șef al delegației S.U.A. la tratativele de pace de la Paris în problema vietnameză, a declarat într-o cuvîn- tare rostită la Clubul național al femeilor membre ale Partidului democrat că administrația Nixon trebuie să ia foarte serios în considerație posibilitatea unei retrageri a trupelor americane din

Vietnam. „Statele Unite, a spus el, 
trebuie să permită sud-vietname- 
zilor să hotărască singuri asupra 
viitorului lor guvern pe baza 
un om — un vot'*.Diplomatul american a declarat că există indicii că regimul de la Saigon „nu dorește să vadă ca un 
mare număr de trupe americane 
să se înapoieze acasă, deoarece a- 
ceste trupe îi oferă o protecție".

Protest al R.D. Vietnam împotriva bombarda
mentelor asupra provinciei Quang BinhHANOI 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, a- nunță agenția V.N.A., a dat publicității o declarație în care condamnă în mod hotărît acțiunile întreprinse de aviația americană la 30 ianuarie, cînd avioane de tip „B-52“ au bombardat partea de vest a provinciei Quang

Binh. După ce a menționat că în ultimul timp au devenit tot mai frecvente cazurile de violare a spațiului aerian și de bombardare a teritoriului R. D. Vietnam de că,tre avioane,ame^ ricarie, purtătorul de cuvînt a cerut să se pună capăt acțiunilor de încălcare a suveranității și securității Vietnamului de nord.

O CUVÎNTARE
A LUI A. DUBCEK

PRAGA 11 (Agerpres). — Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a participat la ședința de dare de seamă și alegeri a Cooperativei agricole unice din comuna sa natală Ugrovec (Slovacia). Luînd cuvîntul, el a relevat că datorită lichidării piedicilor existente în trecut, în viața politică au intrat mii de oameni care pînă a- tunci stăteau de o parte și care sînt gata să-și asume o parte din răspundere pentru dezvoltarea socialistă a societății. Ațitudinea activă față de moștenirea națională, față de aspectele progresiste ale istoriei naționale reprezintă o parte inseparabilă a politicii de după ianuarie — a spus vorbitorul. A te adresa istoriei, a căuta în aceasta învățăminte și forțe pentru activitate nu numai că nu contrazice marxismul, ci, dim

potrivă, corespunde uneia din principalele teze ale lui Lenin, conform căreia comuniștii trebuie să devină urmașii principali ai tuturor tradițiilor și valorilor naționale progresiste. în acest fel — a subliniat vorbitorul — noi am tradus în viață și teza referitoare la respectarea legităților comune ale dezvoltării socialismului și folosirii particularităților țării în care activează partidul comunist respectiv. Noi sîntem partizanii ideii leniniste că fiecare popor își aduce contribuția sa proprie la dezvoltarea socialistă.Noi nu încetăm să fim internaționaliști . — a subliniat Dubcek „ — vorbind despre necesitatea întăririi prieteniei dintre cehi și slovaci, dacă subliniem momentul național și năzuința de a îmbogăți cu el mișcarea socialistă.
într-un interviu acordat în a- junul deschiderii Conferinței constituționale din Canada postului de televiziune „The Canadian Broadcasting Co.“, premierul Trudeau a arătat că deși guvernul federal ceruse ca la conferință să fie în primul rînd discutate proiectul de lege pentru acordarea statutului de egalitate juridică limbilor franceză și engleză și „Carta drepturilor fundamentale ale omului", primul punct al agendei îl va constitui, totuși, problema redistribuirii veniturilor realizate din impozite și cea a redistribuirii atribuțiilor fiscale între organele federale și provinciale. El a precizat că a acceptat cererile guvernelor provinciale, pentru a reduce divergentele existente și a îmbunătăți șansele de adoptare a propunerilor înaintate conferinței de către guvernul central.

agențiile de presă transmit:

în cadrul întâlnirilor dintre delegațiile partidelor comuniste și muncitorești — prezente la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.I. — și activiști ai Federațiilor provinciale și comunale ale P.C.I. din regiunea Emilia Romagna, luni seara delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a fost oaspetele comuniștilor din comuna Castenaso, de lîngă Bologna. Localitate cu caracter industrial, citadelă a P.C.I., comuna este administrată de un Consiliu comunal de stînga alcătuit din comuniști, socialiști și reprezentanți ai P.S.I.U.P. și ai altor forțe democratice.La „Casa poporului", construită recent prin contribuția locuitorilor comunei, a avut loc o întîlnire tovărășească cu membrii organizației P.C.I. din Castenaso. Cu acest prilej, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a vorbit despre diferite aspecte ale vieții de partid și construcției socialiste, ale politicii interne și externe a P.C.R. și a răspuns la întrebările puse de cei prezenți.Vizita în comuna Castenaso și în-

tîlnirea de la „Casa poporului" au decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească, expresie a relațiilor de strînsă prietenie și solidaritate internațională dintre P.C.R. și P.C.I., dintre popoarele român și italian.★în dimineața zilei de 11 februarie, în Piața Nettuno din Bologna a avut loc o solemnitate în cadrul căreia delegația Partidului Comunist Român la cel de-al XII-lea Congres al P. C. Italian a depus o coroană de flori la Placa comemorativă a eroilor rezistenței antifasciste italiene. în zidurile crenelate ale multisecularului Palazzo Comunale se află un imens panou cu portretele partizanilor bolognezî pe care se poate citi următoarea inscripție : „Căzuți în lupta pentru libertate și dreptate, pentru onoarea și independența patriei". Delegații Partidului- Comunist' Român a foL v]itîmpi- nată de senatorul Francesco Moro- nino, erou al mișcării de rezistență antifascistă, decorat cu Medalia de aur a rezistenței, de Carlo Cavalli, și Aroldo Tolomelli, membri ai Secretariatului Federației P. C. Italian din Bologna, și de Diana Sabbi, decorată cu Medalia de argint a rezistenței. Au fost de față membri ai ambasadei române la Roma.
fîlexeî Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, consilier special al șefului delegației R. D. Vietnam la conferința cvadripartită de Ia Paris. Le Duc Tho se află la Moscova în drum spre patrie.
Premierul britanic Harold

WilSOn a sos^ marti seara la Bonn într-o vizită oficială de două zile în

cursul căreia va avea convorbiri cu cancelarul Kurt Georg Kiesinger și cu alte oficialități vest-germane.
Manevre militare comune 

turco-americane au încePut marți în regiunea bazei militare de la Incirlik (sudul Turciei).
Ministrul afacerilor ex

terne al R. S. Cehoslovace, Jan Marko, și-a .încheiat vizita în

Uniunea Sovietică, plecînd spre patrie, în cursul vizitei, J. Marko a avut convorbiri cu L. Brejnev, N. Podgomîi, A. Kosîghin, A. Gromîko și alte persoane oficiale.
Guvernul peruvian a rechemat pe ambasadorii săi din principalele țări europene, pentru a participa la consultări în legătură cu disputa dintre Peru și „I.P.C.".

R.S.F. IUGOSLAVIA

A

Republica A.rabă Yemen, 
care din septembrie 1962 
(data răsturnării monarhiei) 
trăiește într-o stare de în
cordare aproape permanen
tă, pare să evolueze. în sfîr- 
șit, spre o etapă mai li
niștită a existenței sale. 
După sase ani de intrigi 
și comploturi, de atacuri 
neîntrerupte împotriva ora
șului Sanaa, elementele re
galiste și-au dat seama că 
încercările lor de a relua 
puterea sînt sortite eșecu
lui si au adoptat tactica 
reconcilierii. Luptele' au 
încetat. Slăbită si resem

nată, tabăra imamului se 
reorganizează, eliminând de 
la conducere elementele 
extremiste. La începutul 
lunii, agențiile de presă au 
anunțat formarea unui nou 
guvern regalist sub preșe
dinția fostului imam, El 
Badr. a cărui componență 
atestă întărirea influenței 
personalităților care se 
pronunță pentru încetarea 
războiu—ai.

Totuși. încetarea lupte
lor nu înseamnă impli
cit instaurarea definiti
vă a păcii. După cum se 
știe, regalista au folosit . trecutele conferințe de re
conciliere națională pentru 
atingerea propriilor planuri 
de preluare a puterii în 
tară, iar cînd acestea au 
eșuat, nu s-au dat în lături 
să urzească din nou intrigi 
pentru a ridica triburile.

împotriva guvernului de la 
Sanaa, știut fiind că tribu
rile războinice din nord au 
fost întotdeauna principala 
armă a feudalilor în vede
rea dominării întregului 
Yemen.

In septembrie, anul tre
cut, intenționînd să ofere 
imamului o ultimă șansă 
de a cuceri Sanaa pe ca
lea armelor, regele Feisal 
a,l Arabiei Saudite i-a văr
sat subsidiile necesare mo
bilizării triburilor din nord 
pe o perioadă de trei luni, 
precizînd că este vorba de 
ultimul vărsămînt. La mij
locul aceleiași luni, punîn- 
du-se din nou în frun
tea forțelor armate re
galiste. El Badr, care 
timp de doi ani stătu
se retras în capitala saudi- 
tă, a dezlănțuit o ofensivă 
de mari proporții împotri
va R. A. Yemen. In nordul 
țării si în apropiere de Sa
naa au avut loc lupte crin - 
cene. Tînăra republică era 
din nou în primejdie. Dar 
poporul său și-a concentrat 
toate forțele respingând in
vazia. Numeroase triburi 
regaliste și-au abandonat 
stăpînul. alăturîndu-se for
țelor republicane. La sfîr- 
șitul lui octombrie ofensiva 
imamului s-a prăbușit. Au 
eșuat, de asemenea, alte 
două încercări întreprinse 
pînă la începutul anului 
1969 de a răsturna republi

ca. In aceste împrejurări, 
regele Feisal, care ani de 
zile a pus teritoriul tării și 
bugetul la dispoziția mo- 
narhiștilor, a hotărît să-i 
abandoneze. In prezent, 
scrie „Le Monde". Arabia 
Saudită se pregătește să 
angajeze tratative cu re
gimul republican.

Intenția regalistilor de a 
pune capăt războiului și 
de a participa la o confe
rință de reconciliere națio
nală a provocat reacții di
ferite în R. A. Yemen. In 
cercurile oficiale (care n-au 
adoptat încă o poziție de
finitivă) se consideră că 
realizarea unor puncte de 
contact cu partea adversă, 
angajarea cu ea a unei dis
cuții asupra viitorului țării, 
ar putea duce la nor
malizarea situației. Re
gimul republican al Yeme
nului nu vede nici un pe
ricol din faptul reconcilie
rii sale cu foștii regaliști 
— a declarat nu de mult 
ministrul informațiilor. Is
mail Al Akwaa. Pe 
de altă parte, cercuri 
destul de largi ale popu
lației manifestă o oarecare 
neliniște. Ele își pun între
barea : nu vor încerca oare 
regalista să obțină o serie 
de concesii, ceea ce ar 
pune în primejdie regimul 
republican ? Temerile lor 
sînt alimentate și de fap
tul că în ultima vreme la

Sanaa s-a creat o situație I încordată ca urmare a des- . 
coperirii unui complot îm- I 
potriva președintelui repu- | 
blicii, a uciderii fostului 
șef al Statului Major, gene- I ralul Rakil Abdel Wahab, I 
în cursul unei ciocniri între • partizanii săi și forțele gu- ■ 
vemâmentale. La recentul i 
Congres al Confederației | 
internaționale a sindicate
lor arabe, delegatul sindl- I catelor yemenite a subli- I 
niat că membrii acestor ■ 
organizații nu se opun u- I 
nei reconcilieri „onorabi- j 
le". însă o asemenea re- I 
conciliere va trebui să se 
bazeze pe principii repu- I 
blicane si democratice, alt- I 
minteri cercurile revoluției 
din 1962 putînd fi în pri- 1 
mejdie. La crearea unui | 
climat de incertitudine în I 
R. A. Yemen a contribuit, , 
de asemenea. înrăutățirea 8 
relațiilor cu tînăra repu- J 
blică vecină a Yemenului . 
de sud.

Evenimentele din această | zonă sînt urmărite cu aten- I tie de observatorii din ca- ■ 
pitalele arabe, unde se ex- I 
primă speranța, că predo- | 
minante vor deveni ten
dințele pozitive care să I creeze poporului yemenit | cadrul unei dezvoltări pas- ’ nice, la adăpostul uneltiri- 8 lor si acțiunilor ostile.

Nicclae N. LUPU I

Greva docherilor de pe coasta de est a Statelor Unite a intrat în cea de-a opta săptămînă. în porturile de pe țărmul Atlanticului și din Golful Mexic peste 600 de nave sînt imobilizate. La grevă participă 75 000 de docheri. Potrivit unor date furnizate de oficialitățile federale, pierderile zilnice ale economiei americane se ridică la aproximativ 18 milioane dolari.
0 emisiune-lecție in

titulată „En Roumanie" despre istoria, geografia, economia și cultura țării noastre a fost transmisă de Radiodifuziunea școlară franceză la posturile France Inter și France Culture. Totodată, Institutul pedagogic național a difuzat în 5 000 de școli din Franța casete cu diapozitive în culori, avînd același titlu „En Roumanie", ce au fost proiectate concomitent cu emisiunea radiodifuzată. (De la co- resp. Agerpres).
Secretarul general al 

N.R.T.O., Manlio Brosio, va face o vizită la Washington în zilele de 13 și 14 februarie, la invitația secretarului de stat al S.U.A., William Rogers. Potrivit purtătorului de cuvînt al Departamentului de stat, vizita face parte din „consultările periodice" ale secretarului general cu membrii N.A.T.O. Ea este legată, de asemenea, de pregătirea sesiunii Consiliului ministerial al organizației care urmează să aibă loc la Washington în aprilie a.c.
Protocolul referitor la 

schimburile de mărfuri din
tre R.A.U. și U.R.S.S. Pe anul 1969 a fost semnat la 10 februarie, la Cairo. Documentul prevede o sporire a comerțului bilateral cu 15 la sută față de volumul anului trecut.

0 delegație economică 
guvernamentală italiană a sosit la Sofia. Ea va purta convorbiri în vederea semnării protocolului comercial dintre cele două țări pe anul 1969.

La Havana a avut loc de
cernarea premiilor „Casa de 
las Americas" pentru cele mai 
bune lucrări dc literatură la- 
tino-americană cu . conținut 
popular-democratic.

Juriul, format din oameni de 
cultură din diferite țări, a ho
tărît să acorde acest premiu ur
mătoarelor lucrări; „Peru 1965 
— Experiență a luptei de 
partizani" de Hector Bejar Ri
vera (Peru): „Circiuma Silate- 
poeme" de Roque Dalton (Sal
vador) ; „Cîntecul crisalidei" — 
roman de Renato Prada Oro- 
pesa (Bolivia): ..Dezbrăcat pe 
acoperi?" — nuvelă de Anto
nio Scarameta.‘,Vranicle (Chile). 
(De la coresp. Agerpres).

Marți a sosit la Sofia mi
nistrul energiei electrice al 
României, ins Octavian Groza. El va examina cu partea bulgară probleme privind încheierea primei etape a sarcinii de proiectare a complexului hidrotehnic Islaz—Somovit.

A 14-a sesiune a Comitetului de Eliberare al Organi
zației Unității Africane ?i'a deschis lucrările la Dar-es-Salaam. Parti- cipanții vor examina probleme ale extinderii luptei de eliberare în țările continentului african care se mai află sub jug colonial.

Mikis Theodorakis, celebrul compozitor grec, va rămîne-în deportare încă șase luni, pe baza unei hotărîri administrative, transmite agenția U.P.I., citind surse autorizate din Atena. El a fost deportat în satul Zatouna din Peloponez, în septembrie 1968. Pe de altă parte,. agenția France Presse informează că Theodorakis, care este implicat cu alți cinci foști deputați ai partidului E.D.A. într-un proces, va compare la 12 februarie în fața Curții de Apel din Atena. Acest proces a fost deja amînat de două ori, din lipsă de martori.

SIDINȚAIH® 1 VECEI RISALE 
Șl ®B WWE1M 

Aii SKIIPȘIIIEI HD1RA1E
BELGRAD 11 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc o ședință comună a Vecei Federale și Vecei Popoarelor ale Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia deputății au ascultat expunerea secretarului de stat pentru apărarea națională, Nikolai Liubicici, pe marginea proiectului de lege cu privire la apărarea națională și proiectului de lege cu privire la serviciul militar. Noua lege urmărește a- sigurarea unei angajări maxime a întregului potential uman și material al tării în lupta de rezistentă împotriva inamicului și în eforturile de a se crea condiții pentru ducerea tu

turor formelor de război — a subliniat vorbitorul — arătînd că noua lege prevede locul și rolul tuturor factorilor de la federație pînă la comună. în apărarea națională. Unul din principalele elemente noi din a- ceastă lege constă în aceea că și femeile intră în efectivul de rezervă al forțelor armate. Serviciul militar va fi valabil pentru femeile în vîrs- tă de la 19 la 40 de ani.în urma dezbaterilor desfășurate în ședințe separate, deputății au a- probat legile respective. Cele două camere au numit, de asemenea, Comisia federală electorală.
PE GLOB

Ninge pe aproape întregu 
rițoriu al Europei. Zăpadc 
așezat în cea mai mare parte a 
Franței. Un vînt glacial suflă 
în Bourgogne, iar temperatura 
pe Coasta de Azur rămîne sub 
zero.

In Elveția ninge de-a lungul 
frontierei cu Franța și în centrul 
țării. In Belgia, zăpada înghețată 
a provocat o ciocnire în serie 
între aproximativ 50 de mașini și 
camioane pe șoseaua dintre An
vers și Liege, blocînd întreaga 
circulație.

In R.F. a Germaniei termome
trul a coborît mai jos de 25 de 
grade sub zero pe virful cel mai 
înalt al Alpilor bavarezi, mar- 
cînd recordul acestei ierni. Nin
soarea cade și în Anglia unde 
se așteaptă vînturi violente din
spre Irlanda de nord și Scoția.

Regiunile de pe coasta răsări
teană a S.U.A. cunosc o iarnă 
foarte grea, cu viscole și mari 
căderi de zăpadă. Cel mai puter
nic lovit este orașul New York, 
unde stratul de zăpadă căzut de 
duminică a atins o înălțime de 
61 cm. Activitatea în metropola 
americană este mult îngreunată, 
circulația trenurilor, autobuzelor 
și automobilelor fiind practic în
treruptă. La sediul O.N.U. au 
fost amânate o serie de reuniuni,

numai trei comitete putînd să S9 
întrunească, potrivit programu
lui stabilit. Secretând general 
al O.N.U., U Thant, nu și-a pu
tut părăsi apartamentul din cau
za zăpezii.

Italia. Autovehicule blocate pe 
Autostrada del Sole datorită 

ninsorii
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