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PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII I 
COMITETELOR DE DIRECȚIE - 

SARCINĂ DE RĂSPUNDERE

INE ACTIVITA TE ELECTORALĂ

A ORGANIZAȚIILOR DE PARTIDA trecut aproape un an de cînd pe baza hotăririlor adoptate da Conferința Națională a partidului—< au început să funcționeze comitete* 
le de direcție, ca organe de conducere colectivă a întreprinderilor, a căror creare constituie o necesitate obiectivă în actuala etapă de dezvoltare economică și socială a tării noastre. Rezultatele de pînă a- cum confirmă justețea măsurilor luate de partid — în cadrul procesului de perfecționare a conducerii ai planificării economiei naționale '~- .fi demonstrează viabilitatea, eficienta muncii comitetelor de direcție. care s-au ancorat puternic în activitatea practică a întreprinderilor 
si instituțiilor.în prima lună din acest an. ca 8i anul trecut. întreprinderile industriale din județul Prahova au obținut succese importante în realizarea planului. In 1968 ele au dat. în plus fată de prevederi, o producție globală în valoare de peste 272 milioane lei și produse la export de circa 210 milioane lei. iar în luna 
ianuarie planul de producție marfă 
vîndută și încasată a fost îndepli
nit în proporție de 101,2 la sută. A- ceste rezultate sînt indisolubil legate de activitatea comitetelor de direcție, care au reușit să cuprindă și să rezolve în mai bune condiții problemele complexe ale producției. să la decizii bine fundamentate. să orienteze experiența, capacitatea creatoare a specialiștilor si a altor cadre valoroase în direcția îndeplinirii sarcinilor de plan 
la tot! indicatorii.Constituirea comitetelor de direc
ție a pus în fata comitetului județean de partid probleme de îndrumare si control destul de dificile dacă ținem seama că era vorba de o activitate cu orientări noi. cerîn- du-se învinse rutina, formalismul, obișnuința de a lucra după un a- numit calapod. în primul rînd ne-a devenit sarcina de a sprijini aceste organe pentru adoptarea unui stil si a unor metode de muncă adecvate situației noi. cînd hotărîrlle nu mal sînt unipersonale, ci se Iau în colectiv. paralel cu creșterea răspunderii personale a directorului, ca sl a fiecărui membru al comitetului de direcție pentru îndeplinirea măsurilor stabilite. Pentru realizarea a- cestul obiectiv, comitetul nostru județean de partid a căutat să exercite o îndrumare permanentă si nu ocazională, să cunoască cît mai bine cum muncește fiecare comitet de direcție, pentru a putea interveni operativ In vederea înlăturării lipsurilor.în acest sens as vrea să arăt că. Ia cîteva luni după constituirea a- cestor organe, comitetul județean de partid a alcătuit un colectiv larg format din activiști de partid, de sindicat si din cadre economice cu experiență, care au studiat la fata locului. în unitătl. cum si-au organizat activitatea comitetele de direcție, avînd ca sarcină să ajute efectiv la limpezirea unor probleme. la înțelegerea justă a modulul în care ele trebuie să acționeze. Colectivul a strîns un bogat material faptic. Concluziile rezultate au fost dezbătute într-o ședință de birou, cu care prilej s-au stabilit o serie de măsuri menite, să mărească responsabilitatea organelor si organizațiilor de partid pentru îndrumarea comitetelor de direcție. In primul rind se cereau pregătit! activiștii, secretarii, cadrele de partid — ceea ce am si făcut. Aparatul de partid, la toate nivelele, a fost instruit cu problemele muncii comitetelor de di-

Dumîtru BALALIA prim-secretar al Comitetului judefean Prahova al P.C.R.
recție; comisia economică județeană a primit sarcina să-sl îndrepte atenția îndeosebi spre întreprinderile unde s-au constatat deficienta mai mari. Cu secretarii de partid, președinții comitetelor de direcție șl ai comitetelor de sindicat din toate unitățile economice ale județului a avut loc o ședință de lucru comună, unde au fost prezentate materialele dezbătute sl măsurile stabilite de birou, discuțiile constituind un valoros schimb de experiență. de generalizare a metodelor bune de muncă sl de cunoaștere a principalelor neajunsuri care trebuie evitate în viitor. Studii si analize similare au fost efectuate si de către comitetele de partid ale municipiului Ploiești 31 orașului Cîmpina, care dețin o pondere mare In industria județului nostru.Problemele de ordin tehnic sl economic ale producției sînt numeroase și. de aceea, ajutorul dat comitetelor de direcție trebuie să înceapă cu îndrumarea lor pentru a selecționa aspectele cele mai im

portante. care au un rol hotărîtor în realizarea cu succes a sarcinilor curente și a celor de perspectivă. Apreciem că în acest domeniu s-au obtinut unele rezultate bune în județul nostru, așa cum arată. Intre altele, exemplul comitetului de direcție de la Combinatul petrochimic Ploiești. In planul său de activitate. acesta și-a prevăzut dezbaterea 
si rezolvarea problemelor esențiale 
de care depind buna desfășurare a 
procesului de producție și creșterea 
eficientei activității economice a 
combinatului: realizarea planului de 
investiții, eliminarea stocurilor su- 
pranormative si a utilajelor dispo
nibile, impulsionarea cercetării ști
ințifice proprii, îmbunătățirea cali
tății produselor în vederea creșterii competitivității acestora la export ș. a. Fiecare analiză în comitetul de direcție s-a terminat cu hotărîri concrete, bine fundamentate, care au fost transmise — In mod operativ — celor cara răspund de rezolvarea lor.Acest stil de muncă a contribuit substantial la înlăturarea deficientelor care grevau în anii trecut! asupra activității de producție a combinatului. Ia realizarea principalilor indicatori de plan. Colectivul combinatului a depășit anul trecut planul producției globale cu 26 mi-

In întreaga țară continuă lntîlnirlle intre 
alegători și candidații propuși în alegerile de 
deputați de Ia 2 martie pentru Marea Adu
nare Națională, consiliile populare județene, 
municipale, orășenești șl comunale. întîlni- 
rile prilejuiesc o trecere în revistă a realiză
rilor obținute de poporul nostru în perioada 
care a trecut de Ia alegerile precedente, în 
dezvoltarea social-economlcă a țării, pe dru
mul luminat de hotărîrile Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Roman. Destă- 
șurate sub semnal unei multilaterale respon
sabilități civice, ale exigenței cetățenești, in- 
tîlnlrile abordează o largă varietate de pro
bleme. In cadrul lor cetățenii iac prețioase 
propuneri pentru punerea în valoare a noi și 
noi surse și posibilități de dezvoltare econo
mică și socială a localităților lor, pentru mal 
buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor 
șl satelor.

SOCIALISMUL
Sl DEMOCRAȚIA

9 9

sînt de nedespărțit
de prof. univ. Janos DEMETERvicepreședinte al Biroului Executiv al Consiliului National al Frontului }Unitâfii Socialista

Aslstînd recent la numeroase întîlniri cu largi mase de alegători din diverse centre orășenești și comunale, am avut prilejul de a înregistra nemijlocit e- coul puternic pe care l-a stîrnlt în rîndurile lor Manifestul Frontului Unități! Socialiste. Desigur, în cadrul dezbaterilor la care am participat, pe prim plan s-au situat obiectivele propuse în vederea dezvoltării industriei și agriculturii, domenii de activitate care, în ultimă instanță, determină și perspectiva tuturor celorlalte compartimente ale vieții sociale. Persistența neobosită cu care acționează conducerea de partid și de stat pentru a asigura creșterea și perfec

ționarea producției Industriale, ridicarea gradului de mecanizare a agriculturii, fertilizarea solului, creșterea eficienței economice a activității în toate sectoarele etc. s-au dovedit și de data aceasta factorul principal de menținere la o înaltă tensiune a atmosferei generale de optimism civic.Oamenii muncii au rămas deosebit de plăcut impresionați, In același timp, de programul preconizat de Frontul Unității Socialiste pentru perfecționarea relațiilor stat-cetățean, pentru adîncirea continuă a democratismului orînduiril noastre. Sînt șl rămîn remarcabile cuvintele din Manifest — pe care le-am auzit me

reu citate — că socialismul șl democrația sînt de nedespărțit, că societatea noastră asigură membrilor ei cele mai largi drepturi și libertăți.Desfășurîndu-mi activitatea profesională In domeniul ideologic, în cîmpul analizei problemelor teoriei statului și dreptului, și avînd, astfel, atenția obișnuit îndreptată spre reliefarea acelor Ide! sociale și politice care conțin mari resurse transformatoare pe planul vieții sociale, am reținut, In chip firesc, precizarea din Manifest pe care am cltat-o mal sus. Soco*
(Continuare in pag. all-n)
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GALAȚI- Blocuri-turn în cartierul Țigîina IIFoto : M. Andreescu
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

CU EL ÎNSUȘI...
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APLICAREA PRACTICĂ—

MOMENT ESENȚIAL

AL VALORIFICĂRII

CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Un mare număr de locuitori dîn cartierul fabricilor din_ Brăila, au 
luat parte îa Intîlnlrea cu tov. Con
stantin Searlat, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei chimice, candidat în circumscripția electorală nr. 4 Brăila-Sud, pentru alegerile de deputați In Marea Adunare Națională. Numeroși alegători au făcut propuneri vizînd dezvoltarea în continuare a economiei și culturii județului. perfectionarea activităților so- cial-culturale si edilitar-gospodă- rești, sistematizarea si modernizarea unor străzi cu circulație intensă, înfrumusețarea continuă a municipiului.

★Alegători din circumscripția electorală nr. 2 Timișoara-Est s-au în- tîlnit în sala clubului ..Banatul" cu ing. Pașca Iuiiana, directoarea fabricii „1 Iunie", candidată în alegerile de deputati pentru Marea A- dunare Națională. Vorbitorii au subliniat faptul că politica de industrializare a tării se reflectă și în dezvoltarea impetuoasă a întreprinderilor din această circumscripție electorală. In prezent se construiește o scoală generală cu 10 clase, cu laboratoare moderne si o sală de gimnastică. Toate aceste realizări sînt o parte integrantă a efortului poporului nostru pentru înflorirea continuă a economiei, pentru îmbunătățirea condițiilor de viată ale celor ce muncesc.
★Cetățenii din Schitu Duca, localitate fruntașă în județul Iași în acțiunea de gospodărire și înfrumusețare, s-au întîlnit cu tovarășul Cornel Onescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor interne, candidatul Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională în circumscripția electorală nr. 12 Ciurea. Cei care au luat cuvîntul au relevat înfăptuirile din județul Iași șl cele obținute pe plan local. In 1968, în comuna Schitu Duca s-au

(Continuare In pag. a II-a)

Municipiile și orașele 
clștigătoare 

ale întrecerii pe 1968
La Comitetul pentru problemele administrației locale a avut loe mărfi ședința Comisiei centrale pentru desfășurarea Întrecerii patriotice, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele întrecerii pentru înfrumusețarea șl buna gospodărire a orașelor și satelor pe anul 1968, precum și concluziile ce se desprind pentru buna organizare a întrecerii pe anul 1969, în Întâmpinarea sărbătoririi celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al X-lea Congres al P.C.R,în legătură cu modul cum s-a desfășurat întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a municipiilor, orașelor și comunelor în anul 1968, un redactor al ziarului nostru s-a adresat tovarășului Gheorghe Bobocea, vicepreședinte al Comitetului pentru problemele administrației locale, președinte al Comisiei centrale pentru urmărirea și îndrumarea întrecerii patriotice.

— Cum ați caracteriza succint 
activitatea desfășurată în întrece
rea patriotică în anul care a tre
cut?— Acțiunea de înfrumusețare și bună gospodărire a municipiilor, o- rașelor și comunelor a cuprins în 1968 mase largi de cetățeni, vîrstnici și tineri, care și-au adus o contribuție însemnată la ridicarea aspectului edilitar și gospodăresc al localităților. Apreciem că ea a fost mai bine orga

nizată, desfășurîndu-se în condițiile propice create de măsurile luata pentru îmbunătățirea organizării ad- ministrativ-teritoriale a tării și pentru sistematizarea localităților rurale, în anul precedent, în desfășurarea întrecerii s-au resimțit puternic preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru mobilizarea maselor de cetățeni la dezvoltarea orașelor și comunelor, au fost mai eficient corelate eforturile și posibilitățile organizațiilor obștești, consiliile populare bucurîndu-se în activitatea lor de sprijinul organizațiilor sindicale, de tineret, de femei etc.
— Care sînt, cifric, rezultatele 

măsurilor întreprinse, ale sporirii 
participării maselor de cetățeni la 
acțiunile organizate ?

(Continuare in pag. a VII-a)
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Octav PANCU-IAȘI

Nu de mult, un funcțio
nar de la ceea ce, chiar 
dacă voi memora vreodată 
lunga titulatură exactă voi 
numi din obișnuință „spa
țiul locativ", părea con
vins că descoperise o nouă 
specie de ingratitudine șl 
mi se plîngea. povestin- 
du-mi cum. pînă a primi 
locuință, unii oameni îl 
frecventează cu asiduitate, 
pentru ca dintr-o dată, po
sesori ai documentului d« 
repartiție a apartamentu
lui. să nu mai treacă pe 
la biroul său nici măcar din întîmplare. I-am re
plicat că singura soluție 
de a se reîntîlni cu acești 
oameni este să-i viziteze 
el. în noile locuințe. Va 
putea vedea la fata locu
lui cum arată bucuria, una 
dintre cele mai simple, mai 
omenești si mai sincere for
me de bucurie.

...Și asa s-a născut gîn- 
dul de a mă duce la în- 
tîlnirea cu una dintre mii
le de bucurii, la o tntîl- 
nire cu una dintre cele 
mai simple, mai omenești »i mal sincere bucurii.

(Continuare in pag. all-a)
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CAUZELE ÎNGUSTĂRII PREGĂTIRII
UNOR SPECIALIȘTI IN ȘCOALA TEHNICĂ SUPERIOARĂ

DIVERGENȚELE DIN U.E.O. 

ÎNTR-O FAZĂ ACUTĂ

Reacții ia Paris ...și la LondraNe găsim, Intr-o epocă pe care, din punct de vedere tehnico-științific, urmașii noștri o vor consemna ca epoca expansiunii în Cosmos, a cuceririi domeniilor de rezistență la temperaturi foarte scăzute și foarte ridicate, pe planul tehnologiei materialelor ; ne găsim într-o epocă în care expansiunea faptică a omului în Cosmos ne pune fată în fată cu posibila și necesara confruntare a ideilor noastre despre spa- țiu-timp ; ne ocupăm în serios cu găsirea soluțiilor aducerii pe pămînt a energiilor solare și stelare, ră- mînem uimiți în fața vitezelor pe care le putem realiza ; sondăm problemele vieții și ale microcosmosului cu mijloace de investi

Conf. dr. Const. CODREANUInstitutul politehnic din Cluj
gație complexe ; facem muzică, medicină, modelăm, optimizăm cu ajutorul mașinii electronice de calcul.Acestea ar fi coordonatele, evident nu toate. în care omul modern are posibilitatea — fericită posibilitate — de a se mișca, pentru a înțelege epoca și pentru a fi un om complet. Pledez prin toate acestea pentru instruirea superioară a omului epocii noastre. Căci el aparține secolului XX nu numai prin calendar, ci mai ales prin înțelegerea problemelor

timpului său : sociale, politice, artistice, științifice.Școala noastră de azi, pe toate treptele sale, își propune ca tel pregătirea temeinică pentru muncă și viață a tineretului, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă ale economiei, științei și culturii noastre socialiste. Tocmai de aceea. în directivele conducerii partidului și în legile statului se insistă și asupra pregătirii fundamentale a inginerului, respectiv pe acea pregătire pe care se poate clădi apoi un

sistem de eunoștînte speciale.Cu prilejul recentei conferințe pe țară a cadrelor didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „utilizarea rațională a inginerilor este îngreunată și de faptul că unii dintre aceștia primesc în prezent o pregătire de specialitate prea îngustă" și releva îndatorirea Ministerului în- vățămîntului ca, în colaborare eu celelalte ministere, să analizeze temeinic a- ceastă situație și să ia măsuri corespunzătoare pentru a asigura specializarea pe profil mai larg a tinerilor. Este o cerință întru totul justificată. pentru că experiența arată că pregătirea specializată fără fundament științific general, solid și trainio este »

pregătire infecundă, sterilă, perisabilă și nșor degrada- biiă. Dacă școala superioară nu a asigurat inginerului o cultură științifică modernă, acest inginer este condamnat, și nu din vina lui, la o anumită invaliditate intelectuală, ca- re-i restrînge foarte mult sistemul de coordonare în care se poate mișca și o- rienta. Asemenea principii sînt larg acceptate. Totuși, după părerea mea, ele se concretizează uneori greu în programele și planurile de învătămint ale școlii superioare tehnice. Mă voi referi în cele ce urmează la unul din aspectele problemei.
(Continuare în pag. a IV-a)

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. GHEORGHIU

CORESPONDENȚA 
DE LA L. RODESCU

Marți, scaunul Franței a fost gol 
pentru a doua oară la ședința de 
la Londra a Consiliului permanent 
al reprezentanților V.E.O. ! Guver
nul francez a decis nu numai să 
boicoteze ședințele V.E.O., dar să 
înceteze totodată provizoriu partici
parea sa la toate activitățile aces
tui organism, pînă la „noi ordine", 
adică, pînă cînd va primi explica
ții satisfăcătoare din partea parte
nerilor săi din V.E.O. asupra atitu
dinii lor viitoare fată de ideea con
sultărilor politice oblioato-ii în ca
drul acestui organism.

Este așteptată cu interes ședința 
de azi a Consiliului de Miniștri fran
cez. nefiind exclus ca acesta să a-

Ceea ce inițial narea un simplu 
fapt minor, participarea Franței la 
ceea ce părea a fi o întrunire de 
rutină a V.E.O. s-a transformat 
brusc într-o situație de încordare 
deosebită, mai ales după ce Parisul 
a anunțat hotărîrea de a-si suspen
da pe termen nedefinit activitatea în 
cadrul V.E.O. La Londra este arbo
rată o atitudine calmă si reticentă, 
calculată probabil să creeze impre
sia că nu în poziția britanică ar 
trebui căutată sursa nemulțumirilor 
franceze. Se încearcă, de pildă, a- 
creditarea versiunii potrivit căreia 
Marea Britanie nu a făcut nimic 
altceva decit să depună eforturi 
modeste si inocente pentru oraani-

(Continuare in pag. a VllI-a) (Continuare în pag. a VllI-a)
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PE ÎNTREG

CUPRINSUL PATRIEI

VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

întîlniri între candidați 
și alegători

(Urmare din pag. I)realizat importante lucrări gospodărești și edilitare prin muncă patriotică, a căror valoare se ridică la 1 130 000 lei. De asemenea, vorbitorii au făcut propuneri menite să contribuie la continua dezvoltare a comunei lor.
★Circumscripția electorală municipală nr. 146 Iași cuprinde o mare parte din noul cartier Socola-Nico- lina. Transformările înnoitoare care au schimbat radical înfățișarea cartierului au făcut obiectul dezbaterilor ce au avut loc la întîlnirea alegătorilor cu chimistul Ion Staicu, candidat în alegerile de deputați pentru consiliul popular municipal. S-a subliniat faptul că noile întreprinderi industriale din oraș își lărgesc continuu capacitatea de producție. Un exemplu concludent îl'constituie și Uzina de fibre sintetice al cărei director este candidatul Ion Staicu. Noua fabrică' ieșeană va realiza anual tot atîta „lină" cîtă s-ar obține de la aproximativ 3 milioane oi.în județul Iași au avut loc plnă In prezent aproape 2100 de întîl- niri între candidați! Frontului Unității Socialiste și alegători, la care au participat peste 100 000 de cetățeni. Exprimîndu-și întreaga adeziune față de politica partidului, cei peste 6 600 de participant) discuții au trecut în revistă realizările obținute in ultimii ani în localitățile respective, au analizat posibilitățile de dezvoltare a acestora, făcînd totodată numeroase propuneri de interes obștesc.Cetățenii comunei Cuzăplac. județul Sălaj. s-au întîlnit cu Mastan Ruvin, președintele cooperativei a- gricole de producție din Românași, candidat în alegeri pentru Marea Adunare Națională, și Clara Fekete, ' cooperatoare, candidată în consiliul popular județean.„Cooperativizarea agriculturii — a spus cu acest prilej aleatorul .Ion. Mureșan, președintele cooperativei agricole de producție din localitate — a schimbat fața comunei noastre, viata locuitorilor ei. dovedindu-se forma cea mai potrivită de organizare a țărănimii noastre". S-au făcut de către alegători propuneri privind înființarea unui liceu agricol în comună, executarea unor lucrări pentru alimentarea comunei cu apă potabilă etc.Cornișa Bistriței este cel mai tînăr cartier al orașului Bacău. Aici s-au înălțat în ultimii ani zeci de blocuri care totalizează peste 2 200 apartamente. Alături de ele au fost construite două complexe comerciale. o școală generală, o grădiniță și o creșă pentru copii, două cămine și o cantină pentru studenții Institutului pedagogic. Sînt realizări asupra cărora au ținut să insiste majoritatea celor care au luat cuvîntul la întîlnirea alegătorilor din circumscripția electorală nr. 23 cu tehnicianul loan Andrei, candidatul lor pentru alegerile de deputați în consiliul popular județean. Ei nu s-au oprit însă aici, ci au trecut în revistă cele mai arzătoare probleme ale

dezvoltării noului cartier, înscrise Pe agenda viitorului.
★Casa de cultură a tineretului din sectorul IV a găzduit întîlnirea dintre alegători și acad. Șerban Țițeica, candidat în circumscripția electorală nr. 8 Baba Novac, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.întîlnirea a prilejuit un amplu schimb de păreri asupra înfăptuirilor realizate în ultimii ani în acest cartier, asupra noilor obiective cu care urmează a fi dotată această zonă a Capitalei, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor.
★în sala de festivități a întreprinderii „Filatura Românească de bumbac", numeroși cetățeni au participat la întîlnirea cu ing.Aurel Boz- gan, directorul Fabricii de mașini- unelte și agregate București, candidat în circumscripția electorală nr. 2 — Pantelimon, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Cu îndreptățită mîndrie, un mare număr de vorbitori au trecut în revistă succesele obținute de oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, au relevat condițiile create pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de trai, material și social-cultural al celor ce muncesc.
★Sătenii din Cosmești și din comunele învecinate s-au întîlnit cu tov. Anton Moisescu, membru al C.C. al P.C.R.. președintele Societății de Cruce Roșie, candidat în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, în circumscripția nr. 11 Ni- corești. Numeroși alegători au reliefat cu acest prilej realizările care au schimbat în ultimii ani înfățișarea satelor și potențialul lor economic, precum și hotărîrea de a-și da votul candidaților Frontului Unității Socialiste. Ei au făcut totodată o serie de propuneri de interes cetățenesc.*Fabrica de confecții din Brăila a fost gazda unei rodnice întîlniri de lucru 'dintre alegători și tov. Ion Cîrcei,’ membru al C.C. al P.C.R., care candidează în circumscripția electorală nr. 3 Brăila-Vest, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Cu acest prilej, numeroși alegători au vorbit despre succesele repurtate în anii construcției socialiste și s-au referit totodată la unele posibilități de perfecționare a activității administrației locale.
★Tov. Angelo Miculescu, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii, candidat în circumscripția electorală nr. 5 Vînători, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegători din comuna Vulturu, județul Vrancea. Cetățenii au scos în evidență grija pe care o poartă partidul și statul pentru - creșterea continuă a bunăstării celor ce muncesc, succesele obținute în producția a- gricolă și pe tărîmul educației și culturii.
★întîlnirea alegătorilor din comuna Terpezița, județul Dolj, cu academicianul Uie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, candidat al Frontului Unității So

cialiste In circumscripția electorală nr. 15 Sălcuta a Marii Adunări Naționale, care i-a reprezentat în cel mai înalt for legislativ al tării, consecutiv, în mai multe legislaturi, a constituit un important prilej pentru evidențierea realizărilor de pînă a- cum și stabilirea unor noi acțiuni e- conomice și edilitar-gospodăresti,
★în sala mare a școlii din satul Rus, comuna Dumbrăvița, numeroși săteni s-au întîlnit cu economistul Petru Filip, directorul Direcției județene de planificare, salarizare și prețuri, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală nr. 107, pentru alegerile de deputați în Consiliul popular județean Maramu- , reș. Cumpănind și chibzuind asupra viitorului comunei, satului lor. cooperatorii Pavel Pop. Uie Cărăban. Vasile Libotean și alți cetățeni din sat și comună au propus deputatului lor să-i susțină și să-i sprijine în acțiunea de sistematizare a comunei, în realizarea unor lucrări de interes larg, cum ar fi repararea drumurilor. a podurilor și podețelor, construirea unui cămin cultural.
★Duminică, la Iscroni, David Lazăr, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșeni, președintele consiliului popular municipal, candidat în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională în circumscripția electorală nr. 5 Petroșeni, s-a întîlnit cu un mare număr de localnici. Participanții au discutat, totodată, măsurile ce trebuie luate pentru efectuarea unor lucrări menite să ducă la sporirea capacităților de producție a unităților industriale și ridicarea gradului de urbanizare a localităților din această circumscripție electorală.
★Pînă la 16 februarie, în județul Hunedoara s-au ținut aproape2 000 de întîlniri ale candidaților în alegeri cu alegătorii, la care au luat parte peste 95 000 de cetățeni. Au luat cuvîntul un mare număr de cetățeni, care au făcut peste3 700 propuneri în probleme de interes obștesc.Casa de cultură din Breaza, ju-it detul Prahova, a găzduit o adunare. în. cadrul căreia sute de alegători din oraș si din satele învecinate s-ău întîlnit cu candidatul lor în alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională. Dumitru Balalia, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean. Numeroși alegători au vorbit despre realizările înfăptuite- în orașul lor. făcînd propuneri pentru dezvoltarea artizanatului local, cu- , noscut si peste hotarele tării, pentru înfrumusețarea si mai buna gospodărire a orașului lor.
★La întîlnirile cetățenilor cu can- didații Frontului Unității Socialiste. ținute pînă acum în județul Prahova, au luat parte aproape 150 000 de persoane. In cursul dezbaterilor — adevărate colocvii populare — mulți dintre cei prezență au făcut interesante propuneri privind creșterea economiei județului, executarea unor lucrări de întreținere și gospodărire a localităților, dezvoltarea traseelor turistice etc. la realizarea cărora s-au angajat să contribuie prin muncă patriotică.

SOCIALISMUL Șl DEMOCRAȚIA
(Urmare din pag. I)tesc de la bun început ca deosebit de valoroasă sublinierea ideii că socialismul și democrația sînt de nedespărțit. Această idee are o profundă semnificație politică și ideologică. U- nitatea dintre democrație și socialism se reliefează în modul cel mai pregnant locmai în faptul esențial că democrația în condițiile noii orînduiri socia- e nu rămîne o simplă me- ,odă afirmată la suprafață deții social-politice, ci, pă- runzînd în adîncimea for- nelor suprastructurii, stră- >ate însăși baza orînduirii loastre, întreaga societate.Aceasta este posibil în n-imul rînd datorită fap- ului că proprietatea ob- tească asupra mijloacelor te producție și relațiile de iroducție, de colaborare și jutor reciproc, constituie zvorul unei reale egalități ociale, în sensul că, nemai- xistînd exploatați și ex- iloatatori, toți oamenii auncii se pot bucura liber i pe deplin de rezultatele luncii lor. Aceste realități ociale, noi prin continuii șj structura lor intrin- ecă, presupun și permit n contact și un dialog iu, permanent, între orga- ele statului, ca reprezen- mt al maselor largi ale □porului, și cetățeni, con- .iltări și hotărîri comune, intern cu toții cointere- iți în bunul mers al eco- omiei — al industriei, a- riculturii, comerțului, ansporturilor etc. — în ire vedem o condiție sine ia non a propriei noas- e bunăstări materiale și jirituale. Din moment ce itățeanul se consideră — este, într-adevăr — con- >mitent executor și bene- ciar în marele șantier

al socialismului, este cu totul firesc să fie animat de dorința de a contribui la impulsionarea sau la îndreptarea lucrurilor, intervenind, de la caz la caz, prin sugestii, critici, observații — deci printr-un- a- jutor concret, eficient.Dar atingerea dezideratului fundamental al democrației socialiste — acela ca fiecare cetățean să participe la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, să-și aducă contribuția la construcția economică, socială și de stat — este de neînchipuit fără posibilitatea concretă a cetățenilor de a-și dezvolta capacitatea și competenta, de a se specializa și perfecționa continuu. Această cerință nu poate fi lăsată la în- tîmplare, în condițiile cînd socialismului îi revine misiunea de a ridica la planul înalt al culturii, tehnicii și științei contemporane întreaga societate, imense mase de muncitori și țărani. Or, dreptul, garantat material, al tuturor cetățenilor tării de a se școlariza, de a învăța, de a-și valorifica rezultatele muncii, într-un cuvînt de a-și manifesta întreaga lor capacitate creativă, întreaga lor personalitate reprezintă o expresie elocventă a sudurii intime existente în tara noastră între socialism și democrație.Aceleași concluzii se degajă și din examinarea oricărei alte laturi a modului concret în care se desfășoară Viata obștească — ca și cea personală — a cetățeanului statului nostru socialist. Deosebit de grăitoare sînt în acest sens exemplele pe care ni le oferă în aceste zile practica vieții noastre politice. Cel care a

avut prilejul să asiste în ultimul timp la vreo adunare generală a unei cooperative agricole de producție sau la o adunare a salariaților dintr-o întreprindere industrială și-a putut da seama în mod viu, practic, ce înseamnă democrația socialistă. Este evident în aceste adunări că oamenii au posibilitatea reală să-și spună efectiv cuvîntul în problemeleconducerii, ale gospodăririi, să se afirme ca autentici făuritori ai propriului lor destin.Sau, trecînd, Ia un etaj al suprastructurii, toată tara retine, ca într-adevăr deosebit, propriu socialismului, modul adine democratic în care se legiferează de cîți- va ani în problemele de cea mai mare însemnătate socială și politică. Deși Marea Adunare Națională este un organ reprezentativ, ales prin vot egal și universal, totuși legi de deosebită importantă, cum sînt cele privind organizarea si functionarea comisiilor populare. învătămîn- tul. împărțirea administra- tiv-teritorială a tării etc. — toate au fost supuse si unei dezbateri publice largi, devenind. încă în forma lor de proiect, expresia năzuințelor celor mai largi categorii de oameni ai muncii. Mai mult decît ori- cînd politica partidului și statului nostru reprezintă astăzi sinteza intereselor maselor, a experienței si înțelepciunii colective. în- tîlnirile de lucru ale conducătorilor partidului și statului cu oamenii muncii. cu reprezentanții organizațiilor de masă, obștești. de creație etc. prilejuiesc, de asemenea, rodnice consultări asupra mersului înainte al construcției socialiste.

O expresie elocventă a democratismului orînduirii noastre socialiste o reprezintă rezolvarea marxist-le- ninistă a problemei naționale în România. Este cunoscut faptul că naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate în Marea Adunare Națională, în consiliile populare, în conducerea organizațiilor de masă și obștești, că ele se manifestă activ în întreaga viață de stat, economică și culturală. Constituirea recentă a consiliilor oamenilor muncii apartinînd naționalităților conlocuitoare — organizații care fac parte din Frontul Unității Socialiste — se înscrie în a- celași proces de continuă adîncire a democratismului socialist, de atragere tot mai activă a cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Ia conducerea statuluiîmbucurător este faptul, corespunzînd cerințelor o- biective ale dezvoltării țării, că în Manifestul Frontului Unității Socialiste se subliniază, ca un principiu călăuzitor pentru viitor că : „Partidul Comunist Român promovează politica de a- dîncire și perfecționare a democrației. socialiste. Problemele care privesc dezvoltarea societății, prezentul și viitorul patriei sînt și vor fi puse șl în viitor în dezbaterea maselor largi ale populației".Această cale urmată consecvent de partid constituie chezășia întăririi con- tinue a legăturii ore dintre socialism și ' crație. garanția sigu dezvoltării unității moral- politice a întregului popor, angajat integra) pe calea desăvîrșirii construcției socialiste în tara noastră.

Rezolvarea competentă

Exprimată prin multiple mijloace simple și eficiente, opinia cetățeanului, cuvîntul său cu profunde rezonante pe frontul larg al dezbaterilor publice diurne, a devenit în zilele noastre o importantă forță de progres în toate compartimentele vieții sociale. Un loc cu totul deosebit, printre numeroasele forme de manifestare a democratismului nostru socialist care asigură oamenilor muncii posibilitatea de a participa activ la elaborarea și înfăptuirea celor mal importante măsuri adoptate în toate domeniile de activitate îl ocupă scrisorile adresate de ei organelor de partid și de stat, prin intermediul cărora își exprimă punctul de vedere asupra celor mai felurite probleme de interes personal sau obștesc.Instrument accesibil de comunicare directă a cetățeanului cu instituția, scrisorile și sesizările respective constituie un mijloc de participare largă a oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat și obștești, de afirmare a inițiativei și energiei lor creatoare. în același timp însă, toate aceste scrisori, în ale căror pagini găsim adunată o bogăție de înțelepciune și experiență ce așteaptă să fie 'fructificate, mijlocesc în chipul cel mai firesc tuturor organelor de partid și de stat un contact neîntrerupt cu viața, cu preocupările și interesele oamenilor, cunoașterea lor nemijlocită, permițîn- du-le să confrunte și să verifice întotdeauna eficiența propriei lor activități, a măsurilor adoptate pentru îmbunătățirea acesteia, să-și o- rienteze în mod operativ eforturile spre soluționarea chestiunilor care stau la inima oamenilor. Este de la sine înțeles că punerea în valoare a unei asemenea surse inepuizabile de idei implică o înaltă răspundere fiecărei instituții, și anume aceea de a rezolva cu maximum de grijă, competență și operativitate toate scrisorile primite. Ridicarea acestei activități la rangul uneia dintre cele mai înalte îndatoriri ce revin organelor de partid și de stat, organizațiilor obștești, reglementarea ei prin legi și hotărîri stabilite de conducerea partidului și statului, constituie o dovadă elocventă a prețuirii și considerației, ce se acordă cuvîntului maselor în întreaga viată socială și politică a tării noastre.Ca organ de presă al Comitetului Central al partidului, „Scînteia" primește zilnic sute de scrisori în care este exprimată adeziunea diferitelor categorii de cetățeni față de politica internii și externă a parti- duluiț, hpt.ărîrea de a munpț., neobosit pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. în același timp autorii scrisorilor fac propuneri și sugestii valoroase. fondate pe analiza fenomenelor ce se ivesc în permanență în cîmpul lor de observație, sesizează diferite deficiente. Din citirea și studierea atentă, pe parcursul unui an întreg, a tematicii scrisorilor sosite la redacție, apare clar aria vastă a preocupărilor celor care scriu ziarului, vizînd de multe ori probleme majore, de largă rezonantă economică și socială.

'FAPTUL
scrisorilor

Problema esențială a întregii activități desfășurate pentru rezolvarea scrisorilor o constituie eficiența lor : ce măsuri s-au luat pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate și promovarea propunerilor valoroase și utile, ce concluzii cu caracter general s-au tras pentru perfectionarea activității în domeniul respectiv, cum și în cît timp 1 se răspunde cetățeanului — toate acestea nu sînt simple întrebări, ci cerințe de bază, permanente ale muncii cu scrisorile.Ținînd seama de normele stabilite. în baza hotărîrilor de partid și de stat cu privire la rezolvarea scrisorilor, redacția ziarului nostru a adresat, anul trecut organelor centrale si locale de partid si de stat în competenta cărortr*'cade solutionarea lor. 55172 de scrisori.Subliniem din capul locului că răspunsurile sosite la aceste scrisori vădesc seriozitatea și spiritul
O îndatorire

și civică

de răspundere cu care majoritatea instituțiilor privesc această o- bligatie profesională si civică. Am putea cita aici sute si mii de e- xemple din care rezultă că atunci cînd munca de rezolvare a scrisorilor este încredințată unor oameni competent! și întreprinzători, nu numai că are drept rezultat solutionarea rapidă a diferitelor chestiuni ce-i interesează pe cetățeni, dar contribuie efectiv la îmbunătățirea activității instituției respective.în acest spirit acționează, de regulă. Ministerul Transporturilor Auto. Navale și Aeriene. Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Industriei Ușoare. Comitetele județene P.C.R. Gorj și Buzău. Consiliu] popular județean Cluj. Consiliul sindical județean Dolj si multe altele.Trebuie să subliniem însă. că. din păcate, unele instituții nu studiază cu toată atentia sesizările ce le 'SlnT'adfesat'e' se mulțumesc cu cercetarea lor formală.Multă vreme Matei Mihai, salariat al Combinatului siderurgic Galati. a sesizat Comitetului județean de partid Galati un abuz săvîrșit de conducerea combinatului care i-a imputat, fără temei, suma de 3 837 de lei. El arăta că această împutație nedreaptă, deși a fost contestată de C.S.L.M.. a fost „legalizată", în cele din urmă, de către Judecătoria Galați. Nemulțumit de faptul că sesizarea lui nu a fost temeinic analizată. Matei Mihai a adresat un memoriu si redacției noastre. Deși cazul a fost

Din frumusețile peisajului de iarnd (Foto : Gh. Vințilă)

semnalat comitetului județean P.C.R.. nu s-a întreprins o cercetare temeinică a situației pentru a scoate adevărul la lumină, ci. în răspunsul trimis se face un ne- sfîrșit istoric al situației, fără a se lua o poziție categorică fată de cei vinovați. Dacă lucrurile ar fi fost cercetate mai îndeaproape s-ar fi putut constata, așa cum a stabilit Tribunalul Suprem, că imputatia era abuzivă. Chiar din actele întreprinderii rezulta că Matei Mihai este nevinovat, iar întreprinderea nu suferise nici un prejudiciu,_ fapt pentru care In cele din urmă 1 s-a dat omului cîștig de cauză.Atitudinea de tărăgănare, de încălcare a termenelor legale de rezolvare a scrisorilor, fie ele de interes personal sau obștesc. este profund dăunătoare. întrucît nu numai că sădește neîncrederea cetățeanului în eficienta intervenției Iui, dar are un efect paralizant asupra stimulării inițiativei, se soldează cu prejudicii materiale și morale greu de recuperat.Amintim cu acest prilej conducerii Ministerului Economiei Forestiere că redacția nu a primit nici pînă acum răspuns la mai multe scrisori pe care i le-a trimis în cursul anului trecut (unele datează chiar din iulie) și în care autorii lor semnalau deficiențe serioase care împiedică bunul mers al activității înțr-o serie de unităti cum sînt: întreprinderea forestieră Curtea de Argeș. Fabrica de cherestea Voi- nesti. întreprinderea de industrializare a lemnului din Sighetul Mar- matiei. C.I.L. Focșani etc. Nu putem crede că chestiunile sesizate sînt indiferente organelor ministerului respectiv, mai ales că multe se refereau la preocupări esențiale ale economiei forestiere. Dintr-o analiză a răspunsurilor sosite la redacție rezultă că și alte instituții centrale și locale nu respectă termenele de rezolvare a scrisorilor. Printre acestea sînt: Ministerul Sănătății, , Ministerul învătămîntului, Ministerul Muncii ; Comitetele județene de partid Bihor, Cluj, Prahova ; Consiliile populare județene Hunedoara, Ilfov, Vîlcea, Consiliul popular municipal București ; Uniunile județene ale C.A.P. Teleorman, Argeș, Vîlcea ; Arhivele C.F.R., Comitetul pentru problemele administrației locale.Prisma prin care conducerea instituției privește această înaltă responsabilitate, seriozitatea cu care organizează și repartizează sarcinile, asi- gurînd ca în munca de rezolvare a scrisorilor să fie antrenate cadrele cele mai competente, exemplul personal de conștiință profesională în elucidarea și soluționarea diferitelor probleme importante reieșite din sepsori, constituie pîr- ghiile principale capabile să determine pe toate treptele ierarhiei administrative sporirea' solicitudinii șl atenției fată de om și nevoile sale, înlăturarea neajunsurilor și deficiențelor care se mai manifestă în a- ceastă privință, respectarea cu strictețe a normelor și indicațiilor stabilite de conducerea de partid și de stat în legătură cu acest important domeniu de activitate.Obligația rezolvării cererilor, sesizărilor și reclamațiilor oamenilor muncii, consfințită anume prin documente și hotărîri de partid și de stat, reflectă în mod pregnant faptul că în societatea noastră — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — „nu cetățenii sînt la dispoziția aparatului de stat și de partid, a funcționarilor, ci invers. Aparatul de partid, de stat, funcționarii sînt Ia dispoziția cetățenilor, el sînt puși pentru a răspunde cerințelor populației".Un rol hotărîtor In ridicarea muncii cu scrisorile la nivelul celor mal înalte obligații sociale și civice, revine activității politico-educative a organelor și organizațiilor de partid care trebuie să cultive în rîndul lucrătorilor din administrație o atitudine de respect și profundă considerație față de cetățean. în același timp organele și organizațiile de partid au datoria de a intensifica și stimula pe toate căile controlul asupra activității aparatului administrativ, de a crea pretutindeni un asemenea climat care să permită rezolvarea operativă și cu maximum de eficientă a tuturor sesizărilor îndreptățite ale cetățenilor.
Neculai ROSCA

(Urmare din pag. I)

M-am dus singur. Adică., 
singur e un fel de a spu
ne. Nu mai ești singur 
cînd știi că. numai in a- 
cest an. se vor construi si 
preda ..la cheie" aproape 90 
de mii de apartamente, că 
această cifră este aproape 
dublă decît cea cu care 
ne mindream nu cu multă 
vreme în urmă. Nu mai 
ești singur cînd te înto
vărășesc imaginile colora
te ale atîtor viitoare car
tiere și orașe întregi. Duc’ 
cu tine parcă si ceva din 
căutarea febrilă a arhitec
tului. din gravitatea si so
lemnitatea constructorului, 
din conștiința datoriei mii
lor de oameni care lucrea
ză ne schele si se strădu
iesc. cum le place să spu
nă cu un surîs. să fie ..la 
înălțime" Duci cu tine sa
tisfacția permanentei griji, 
dovedită si în acest fel. 
pentru îmbunătățirea con-. 
ditlilor de viată ale oa
menilor muncii.

Nu mi-a fost insă. ușor să 
mă decid pentru o adresă 
sau alta. Un tabel cuprin- 
zînd zeci de pagini cu nu
me de proaspeți locatari în 
apartamente noi dintr-un 
singur sector al Capitalei 
îmi putea sluji de ghid în 
sensul cel mai elementar.

adică îmi putea oferi un 
interminabil șir de adrese, 
dar nu-mi putea dărui 
nicidecum un criteriu de 
alegere. Noroc că. pome
nind de bucurie, prin nu 
știu ce firească sau savan
tă legătură, ne amintim a- 
proape automat de copi
lărie. Așadar, am închis 
ochii și. ca pe vremea

ambii muncitori la între
prinderea de Confecții si 
Tricotaje București. în- 
tîmpinat cu asigurarea că nu deranjez. am totuși 
sentimentul că prezenta 
mea a tulburat o scenă de 
familie care nu va putea fi continuată atît timp cît 
va exista un martor: în 
dormitor Florica Radu.

90000
cînd trebuia să mă decid pentru o singură bilă co
lorată din punga cu sute 
a librarului, am întins de
getul. împungînd tabe
lul...

...Si așa se face că. un 
ceas mai tîrziu. eram în 
Drumul Taberei, pe strada 
Săndulesti. avăsînd butonul 
soneriei apartamentului 7 de la etajul I al blocului Z 11

Este apartamentul pe 
care l-au primit recent so
ții Marin si Florica Radu.

mamă a doi copii. îl Sunată pe cel mic. abia de 
un an. să se joace „fru
mos" cu o zebră de cau
ciuc ; în sufragerie. Marin 
Radu citește o revistă de 
sport. E pe înserate, lu
minile lustrelor sînt, a- 
prinse. radioul transmite 
șoptit o romanță. Zîmbesc. 
Sînt din privire. întrebat 
de ce și-mi pare rău că nu pot răspunde. Zîmbesc 
pentru că totul mă invită 
la asta.

Si-au cumpărat din pri

ma zi mobilă nouă în va
loare de peste 8 mii de 
lei. Totul sclipește de cu
rățenie. Vaze cu flori pe 
o vitrină, pe masă, pe a- 
paratul de radio. Aparta
mentul e luminos. îmi 
spune Florica Radu, flo
rile sînt primele care o 
simt. Florile și puștii. Au 
și prins, mi se spune, mai 
multă „culoare" în obraji.

_ Sună cineva la ușă. Un 
țîrîit punctat ca un sem
nal Morse. „Nu-i nimeni, 
îmi spune gazda, sună fe
tița. se bucură cînd aude 
sunînd...".

O locuință nouă. Un vis 
pe care merită să-l fău
rești pentru că e o fază 
intermediară între dorință și certitudine. O bucurie, 
una dintre cele mai sim
ple. mai omenești si mai 
sincere forme de bucurie 
ale timpului nostru socia
list.

Se pregătesc să rîdă în 
lumina acestui an 90 000 
de asemenea bucurii. Mul
te dintre ele au si ajuns 
la înălțimea de unde con
structorul poate privi la 
munca sa cu siguranța îm
plinirii. în multe dintre 
ele. la ferestre si balcoane, 
an și apărut oameni care 
îți trimit salutul din casa 
lOT.„

DIVERS
Copiii larîu?Nu lăsați copiii, la joacă, pe 
gheata rîurilor. Din Maramureș 
ni se semnalează un caz tragic. Micuța Marta, în vîrstă de 5 ani, fiica lui Tola Petru (strada 
Arinilor-Femeziu. Baia Mare) a ieșit la rîul Firiza să se joace. 
Gheața care acoperea rîul nu a putut suporta greutatea feti
ței și a cedat. Observind lipsa ei. mama a început s-o caute. Si a găsit-o la locul de joacă. 
Cu toate că salvarea, chemată 
de urgentă, a sosit la apel, via
ța micuței Marta nu a mai pu
tut fi salvată.

Corijența
domnului
profesorProfesor de educație fizică la Liceul din Rupea (Brașov), 

Gheorghe Dumitrescu era mîn- 
dru de performanțele sale spor
tive. Gusta destul de des si cîte 
un păhărel (în plus). Așa s-a 
făcut că într-o seară, mergînd, 
el obosit cu autobuzul spre 
casă, a „uitat" elementara obli
gație a pasagerului: plata biletului. Invitat politicos de că
tre taxatoare să-și facă dato
ria. chefliul s-a simțit ofensat. 
A aruncat niște bani, gratifi- 
cînd-o pe salariată cu un bu-._ 
chet de înjurături de cel mai 
autentic colorit. Intervenția ce-' 
lorlalti pasageri n-a avut efect,' 
iar venirea organelor de or
dine a declanșat talentul de 
boxer al huliganului. Cînd s-a 
trezit după beție era tîrziu. Lip
sa de respect pentru regulile 
de conviețuire socială a fost 
pedepsită de tribunal. Acum 
domnul profesor va reflecta un 
an și patru luni la... cei șapte 
ani de acasă.

Si acum,• * 
răsplata!

Fapta a fost săvîrșită de că
tre un lucrător de miliție, deci un cunoscător al legii. Plutonie
rul major de miliție Ion Drăgoi 
din Valea Mare — Pravăț (Ar
geș). în stare de ebrietate. îl 
obligă pe șoferul ton Tamaș 
să-i încredințeze autocamionul. 
Suit la volan, apasă puternic 
pe accelerație si în cale o izbește pe Rodica Butoi. 
dentind-o grav. încâlcind 
le. milițianul fuge de la 
accidentului. Victima a 
transportată de altcineva 
întîrziere) la spital, unde 
cedat. Spre surprinderea 
tenilor. organele de .. ____ _au venit cu mare întîrziere la 
locul accidentului si. într-o primă etapă, au tărăgănat anche
ta. Acum. Ion Drăgoi va suferi 
consecințele fantelor sale 
demne. Prevederile legale nu 
admit nici un rabat.

acci- 
legi- 
locul 

fost 
(și cu 

a de- 
cetă- 

cercetare

ne-
„Lozul" care
aduce
pagubăDionisie Drăghia. gestionarul agenției „Loto-Pronosport" din orașul Corabia, dormea liniștit într-una din nopțile trecute. Seara. înainte de a părăsi agenția, curătase cenușa de la godin si o depozitase într-o cutie de carton, alături de lada metalică cu acte și obiecte de valoare. Nu se știe dacă a visat ceva urît. Un paznic contractual, Ion Vîrdal. contem- plînd vitrinele din sectorul său. a observat că de la „Loto" iese fum. A dat alarma și incendiul. care amenința să cuprindă toată clădirea, a fost localizat. Pentru paznic numai cuvinte de laudă. Gestionarul neglijent însă va trebui să porte costul pagubelor, „tras", se vede, un loz pagubă.
Vasilică
pasăre
de noapte

su-
Acu.„

(ur

I
I
I
I

Ispășise sase condamnări mează a șaptea). Era speciali
zat in furturi nocturne prin es
caladări. spargeri de ziduri, 
efracții, spargeri de vitrine. Ziua se odihnea. Vasile Vasile (de 
el este vorba), din comuna Cor- 
beanca (Ilfov), fusese o dată ca
lificat zugrav. își uitase mese
ria și trăia din iuțeala de 
mină (a sa) si „nebăgarea de 
seamă" (a altora). Recent, o sta
tistică a stabilit că a mai să- 
vîrșiț alte 19 infracțiuni de a- 
celași gen. Sase în orașul Bucu
rești. patru în județul Buzău 
Si nouă în Ilfov. Toate, numai 
în scurta perioadă care s-a 
scurs de cînd a ieșit de la pe
nitenciar. Si pentru că se va 
tine seama de trecutul său. Va
silică se va 
mai

CU ! . 
„Scînteii'

„cuminți" pentru 
multă vreme.

Rubricd redactata
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID

sprijinul corespondenților

da
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economica
ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR GENERALE
ALE REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR

LA FABRICA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE DIN BUCUREȘTI

I
in

eficienței economice 
toate sectoareleAdunarea generală a reprezentanților salariatilor de la Fabrica de mașini- unelte și agregate din Capitală a prilejuit o amplă investigare a posibilităților de utilizare superioară a puternicului potențial nic și uman de care pune această uzină, acest spirit a fost cătuită și darea de mă prezentată de tov. Aurel Bozgan, președintele comitetului de direcție, care a punctat nu numai sarcinile deosebit de importante ce revin fabricii în acest al patrulea an al cincinalului — dintre ele menționăm sporul de a- proape 35 la sută al producției globale comparativ cu anul trecut, ce se va obține în principal, pe seama creșterii productivității muncii, mărirea planului de export cu 21 la sută și a planului de beneficii cu 70 Ia sută — dar a subliniat și principalele direcții în care trebuie intervenit pentru înfăptuirea lor.O microstatlstică : cei 15 vorbitori au ridicat, în decursul a 225 de minute, nu mai puțin de 171 de probleme diferite ca tematică, dar axate pe același obiectiv : ridicarea continuă a eficientei economice a sectoarelor de activitate în care lucrează, a întregii fabrici.— Trebuie, să înțelegem 

— a spusj.ing,.Valeria. Nțar,'<i

teh-al- sea- ing.

spori aportul cadrelor din sectorul de concepție în a- cest domeniu — a subliniat vorbitorul — este necesar ca ele să fie degrevate de o serie de munci birocratice, cum ar fi obținerea de avize, aprobarea derogărilor, întocmirea de formulare statistice".Mai multi vorbitori au reliefat necesitatea sporirii preocupărilor pentru asigurarea unei înalte discipline în muncă. „Anul trecut s-au înregistrat 55 000 ore absente nemotivate, învoiri și concedii fără plată, timp în care se puteau executa nu mai puțin de 11 mașini de alezat și frezat — a Dan, tului că se nute sute și sute de muncitori, atunci cînd aceștia ajung în secții se face prea puțin pentru educarea lor în spiritul moralei comuniste, al dragostei pentru locul de muncă".Oprindu-se asupra aceluiași aspect, tov. Ion Dra- gu, secretarul comitetului U.T.C. al fabricii, a spus :— Adeseori constatăm că maiștrii din secții, uneori și inginerii, fie că negii- ■ jează să intervină pentru

precizat tov. Petro președintele comite- sindicatului. Cu toate depun eforturi susți- pentru calificarea a

curmarea unor atitudini nesănătoase, de chiul, acolo unde apar, fie că nu au suficient tact în discuțiile cu oamenii. Alteori apar manifestări de inechitate în repartizarea sarcinilor de producție, mai ales tinerilor muncitori, pe care maiștrii — în mod nejustificat — nu îi tratează cu încredere. Preocuparea pentru întărirea disciplinei în producție trebuie să pornească tocmai de la grija față de munca oamenilor, față de problemele personale ori colective ce-i a- nimă.O mare parte a dezbaterilor a fost consacrată analizei modului în care s-a desfășurat activitatea comitetului de direcție, rele- vîndu-se superioritatea și eficiența acestui organ de conducere colectivă, capacitatea sa organizatorică sporită, dar si unele carențe în munca sa. S-a subliniat, astfel, că — uneori — discuțiile în ședințele comitetului au urmărit majoră, de tualitate, și s-a realizat mijlocită cu activitatea e- conomico-productivă a secțiilor. Pe bună dreptate. în cuvîntul. său, ing.Victor Cadar, mecanicul șef al fa-

de direcție nu o problematică stringentă ac- nu întotdeauna o legătură ne-

bricii, s-a declarat nemulțumit de faptul că la consfătuirile de producție ale sectorului mecanic șef nu a participat nici un membru al comitetului de direcție, deși activitatea a- cestui compartiment creează destule necazuri în desfășurarea normală a procesuluiîn mulți cuții, dunăre prezentanți ai principalelor întreprinderi colaboratoare și ai ministerului, au reafirmat doleanțele lor legitime privind îmbunătățirea calității produselor turnate — livrate de uzina „23 August" — realizarea integrală de. către furnizori a eboșului pieselor primite, evitîndu-se în acest mod rebutarea lor într-un stadiu înaintat al ciclului tehnologic.Considerăm că prin profunzimea și claritatea ideilor expuse, prin soluțiile și măsurile judicioase preconizate, dezbaterile au fost de natură să dea un impuls viguros mersului înainte al activității economice a a- cestei întreprinderi bucu- reștene.

de producție, acest context, participanți la cunoscînd că se aflau și maidis- la a- re-

Cornefiu CARLAN

,, --  « "■SW'ir'j. teescu, tehnologul. șef ; ăl fabricii — că pentru a obține o productivitate sporită în muncă este imperios necesar să extindem procedeele moderne do prelucrare a pieselor. Astfel, numai prin realizarea reperelor pe strunguri automate, timpul de uzinaj Bcade cu circa 30 la sută. La rezultate similare se poate ajunge dacă se va îmbunătăți regimul de aș- chiere la mașinile de frezat dantură conică și extinde execuția simultană a mai multor operații la prelucrarea pieselor mari, precum și uzinarea concomitentă a mai multor piesa pe aceeași mașină.Continuînd această idee, dr. ing. Mircea Romaniță a remarcat contribuția pe care sectorul de concepție o poate aduce la efortul secțiilor productive, în scopul creșterii randamentului u- tilajelor — prin reproiec- tarea șl tipizarea elementelor constructive ale ma- șinilor-unelte fabricate în întreprindere, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și funcționale ale acestora, ridicarea continuă a competitivității lor. „Pentru a

CHIMIC DIN ORAȘUL VICTORIA

Utilizarea rațională
7

LA COMBINATUL
i : .......

a capacităților
Caracterizată printr-o atmosferă de lucru, de dezbatere exigentă a problemelor activității economice, adunarea reprezentanților salariaților de la Combinatul chimic din orașul Victoria a permis afirmarea largă a inițiativei, experienței și gîndirii creatoare a acestui harnic colectiv. Darea de seamă a comitetului de direcție, prezentată de ing. Ovidiu Pantea, director tehnic, a subliniat faptul că anul 1968 s-a în-

de producțieva fi destinată exportului. După cum s-a subliniat în cadrul adunării, sarcinile de plan pe 1969 sînt mobilizatoare și există condiții reale ca ele să fie îndeplinite și chiar depășite. O garanție în acest sens o constituie cele peste 30 măsuri tehnico-organi- zatorice stabilite la nivelul întreprinderii, măsuri care vizează toate compartimentele fabricației.Numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri, econo

cheiat cu realizări fructuoase.Sarcini deosebit de importante revin Combinatului chimic din orașul Victoria în acest an. Comparativ cu 1968, producția globală și marfă urmează să crească cu 6,5 Ia sută și, respectiv, 6,6 la sută ; productivitatea muncii va spori cu 8,2 la sută, iar cheltuielile la 1 000 lei producție marfă vor trebui să scadă cu 30 de lei. Cel puțin 24 la sută din producție

miști ,s-au referit în cuvîntul lor la aspectele generale ce au caracterizat activitatea colectivului în anul trecut, la căile și metodele care vor asigura îndeplinirea sarcinilor ce revin combinatului în acest an.— Este adevărat — a spus ing. Vasîle Puia, șeful secției a IlI-a — aproape toate măsurile tehnico-or- ganizatorice prevăzute în ultimul an s-au aplicat. Una singură, cea mai importantă, a fost însă neglijată — montarea unui reactor de cracare metan la instalația metanol 2.să intre în funcțiune în februarie 1968. nu este gata nici în prezent. Noi, cei din secția a IlI-a, avem posibilitatea să sporim capacitatea instalațiilor, să producem mai multe rășini sintetice, cu condiția asigurării unor cantități sporite de metanol.Și alți dezbateri resursele tente în creșterea ductivității muncii, pentru ridicarea eficientei economice. Ing. Mihai Stanciu, șeful secției nr. 1, s-a oprit asupra posibilităților ce trebuie fructificate pentru dezvoltarea și modernizarea unor capacități de producție și asimilarea de noi sortimente în fabricație — domenii în care se impun mai multă inițiativă și dinamism din partea comitetului de direcție — iar ing. Miltiade Dobrin, șeful secției a IV-a, asupra necesității preîntîmpinării p- pririlor accidentale.— Anul trecut, a arătat șeful secției a IV-a, instalațiile de metanol nr. 2 și 3, deși au funcționat incomparabil mai bine decît în anul precedent, au stat totuși oprite multe zile. O cauză o constituie și pregătirea insuficientă a cadrelor de muncitori și tehnicieni care deservesc aceste instalații. în afară de aceasta, lipsa... pieselor de schimb prelungește timpul de lnac- tivițate a instalațiilor. A- ' fce’astă’'problemă trebuie’;să,,'%e bucure de ’rh'ai ' multă atentie din partea comitetului de direcție ca și a forului tutelar. Tehnicianul Ion Bonea a arătat că în cadrul combinatului nu sînt utilizate corespunzător cadrele de specialiști. Multi dintre aceștia se găsesc în diferite funcții administrative. în loc să fie repartizați în producție sau în compartimentul de cercetare. Mecanicul Silvestru Tănase a cerut comitetului de direcție să întreprindă un studiu în vederea mecanizării unor o- perații și faze de lucru în secția a Il-a.Angajamentul luat cu a- cest prilej de chlmiștii din orașul Victoria — aprobat în adunare — prevede depășirea producției globale și marfă pe 1969 cu 10 milioane lei, sporirea productivității muncii față de plan cu 0,5 la sută, creșterea capacității fabricii de nitroceluloză cu 2 la sută. Vor fi date în plus 500 tone azotat de amoniu și cantități însemnate din alte produse.

a gazuluiDeși el trebuia

participant! la s-au referit la importante exis- combinat pentru producției și pro-

Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii*

UN CENTRU
DE CALCUL
ELECTRONIC
Al C.F.R. ALIZAR

In cadrul platformei (Urmare din pag. I)

industriale

Gava na

A intrat

în producție

o fabrică

me. să pună ordine în urmărirea consumurilor de materii prime si materiale, să se preocupe de reducerea cheltuielilor materiale si de ridicarea calității produselor.Pentru buna desfășurare a activității comitetelor de direcție, urmărim îndeaproape modul în care ele sînt sprijinite de organele de partid din întreprinderi, prin care se realizează direct și operativ controlul de partid asupra conducerilor

dustriale si unități economice, în care s-a trecut la experimentarea noului sistem de salarizare si majorarea salariilor, comitetele de direcție — îndeosebi cele de la întreprinderea de forai Ploiești. Schela de extracție Băicoi. Fabrica de sticlă Azuga si altele — au reușit să antreneze toti membrii lor la buna pregătire a acestei experimentări. la dezbaterea cu masa sa- lariatilor a noilor norme fundamen-

9

cuvine relevat, totuși, că anu- comitete de direcție nu reu- să-si concentreze activitatea rezolvarea problemelor de bază pierd în

Pitești (corespondentul „Scînteii"). Platforma industrială din cartierul Găvana, Pitești. Aici sînt în construcție 5 mari și moderne întreprinderi aparți- nînd industriei bunurilor de larg consum. Cele cinci unități au termen de a intra în producție anul acesta. Zilele trecute a fost dată în folosință una dintre ele — fabrica de pîine. Noua unitate este dotată cu utilaje fabricate la uzina „Tehnofrig" din Cluj, care asigură procesului de producție un înalt nivel de mecanizare și automatizare. Capacitatea de producție a fabricii este de 60 tone pîine (neagră, intermediară și albă) în 24 de ore.

lioane lei. a livrat peste plan la export produse în valoare de 21 milioane lei și a realizat beneficii suplimentare de 34 milioane lei. La 
acest combinat, ca și la Rafinăria 
Brazi și în alte unități, s-a întronat 
în munca comitetelor de direcție o 
atmosferă de lucru combativă, fie
care om considerîndu-se răspunză
tor de bunul mers al întregii în
treprinderi. Părerile, sugestiile sînt ascultate, analizate. Reprezentanții salariaților sînt solicitați să prezinte stările de fapt din secțiile lor, să-și spună punctul de vedere asupra căilor de îndreptare a unor neajunsuri.Se mite șese spreale producției. Ele se lucruri de amănunt, neesentiale. ceea ce are efecte negative. îndeosebi a- supra realizării sarcinilor ce condiționează dezvoltarea în perspectivă a întreprinderilor respective. Este evident că în astfel de cazuri comitetul de direcție nu-si poate îndeplini rolul său de conducător colectiv. Soluționarea problemelor majore ale activității economice revine. vrînd nevrînd. tot directorului sau inginerului șef. Asemenea situații se puteau întîlni la Fabrica de hîrtie Bușteni, la Uzina mecanică Cîmpina. Fabrica de postav Azuga. în programul de lucru, al comitetului de direcție de la Fabrica de hîrtie Bușteni erau prevăzute probleme curente ca numirea unor șefi de servicii, repartizarea unor apartamente și altele de același gen. Desigur, si asemenea probleme se cereau rezolvate. Dar lipsea preocuparea pentru valorificarea rezervelor interne în vederea înlăturării principalelor lipsuri: calitatea slabă a unor sorturi de hîrtie. indicele scăzut de utilizare a mașinilor, depășirea consumului specific de pastă mecanică. Comitetul județean de partid, prin activiștii săi, a ajutat comitetul de direcție să-și înscrie pe agenda de lucru aceste proble-

A fost dat în funcțiune Centrul de calcul electronic al Căilor Ferate Române — obiectiv de o importanță deosebită pentru modernizarea acestui sector de activitate. Lucrările de montaj și reglare a echipamentului tehnic au fost executate de întreprinderile specializate ale ministerului.Centrul va rezolva, în actuala etapă, probleme referitoare la calculul dirijării vagoanelor goale, chiriile la vagoanele care circulă în traficul internațional. El va fi folosit, de asemenea, pentru elaborarea graficelor de circulație ale trenurilor de persoane și marfă și determinarea unor indicatori calitativi și cantitativi ai sectoarelor de exploatare din această ramură. Pentru perioada următoare, cu ajutorul lui va fi centralizată evidența parcului de vagoane și locomotive, gestiunea stocurilor și rezervarea locurilor Ia trenurile accelerate și rapide. (Agerpres)

1 500 mc
de pește
oceanic

Traulerul „Marea Neagră" — intrat recent în dotarea flotei românești de pescuit oceanic — și-a început activitatea în zona Labrador șl Terra Nova. Potrivit radiogramelor primite de la bordul acestei nave, în calele, ei au început să fie stivuite primele cantități de pește roșu, cod și sebastă. Echipajul urmează să se întoarcă în (ară la jumătatea lunii aprilie cu o importantă „recoltă" care va ocupa un volum de aproximativ 1500 nțc. (Agerpres)

NIME
O dată cu sfîrșitul lunii februarie se poate pune întrebarea : care este situația pregătirilor în vederea cultivării legumelor ? întrebarea nu este deloc prematură deoarece pentru asigurarea producției de legume se impun de pe acum măsuri pregătitoare si în primul rînd trebuie produse răsadurile. în urma unui raid- anchetă întreprins prin mai multe cooperative agricole din județul Dolj, din discuțiile purtate cu factorii de răspundere de la direcția a- gricolă județeană si uniunea cooperativelor agricole a reieșit că. în general, există preocupare pentru producția legumicolă din acest an. Pentru început, cîteva date de ordin general.în acest an. suprafața destinată 

a fi cultivată cu 
legume. în jude
țul Dolj va creș
te la 13 000 ha, fată de 10 000 ha cît s-a realizat a- nul trecut. De a- semenea. suprafețele de solarii vor creste nînă la 150 ha fată de 67 ha în anul 1968. Organele agricole județene au urmărit concentrarea culturii legumelor într-un număr mai mic de unităti. dar cu posibilități de realizare a u- nor producții sporite ne unitatea de suprafață. Acțiunea, pe lîngă faptul că dă posibilitatea unităților producătoare să valorifice mai eficient terenurile agricole si forța de muncă. va ușura si activitatea de valorificare. De asemenea, s-a urmărit ca în fiecare cooperativă agricolă să se cultive acele sortimente pentru care există cele mai bune condiții naturale si posibilități pentru o desfacere mai bună. La Al- măj. în apropierea orașului Craiova, se construiește prin cooperare, de către 58 de unităti. un complex de sere pe 66 ha. din care 10 ha vor fi date în folosință în acest an.Gînduri bune, planuri frumoase. Dar să vedem cum se materializează. Intr-adevăr. în multe cooperați-,Agricole se lucrează in ten’s. i și,; în ciudă; gerurilor, si zăpezii, ’din ă-

PREGĂTIRI PENTRU
PRODUCȚIA DE LEGUME 

IN JUDEȚUL DOLJ

■f

Combinatul siderurgic Reșița : Laminorul Foto : Agerpres
i 0 0 S Qpentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă.în adunările generale ale salaria- ților sau ale reprezentanților acestora de la uzina „1 Mai". Rafinăria Teleajen. întreprinderea forestieră Cîmpina s-a subliniat că se menține ca o problemă deschisă 

participarea efectivă a tuturor mem
brilor comitetelor de direcție la ac
tivitatea acestor organe de conducere 
colectivă, antrenarea acestora la re-

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚI
COMITETELOR DE DIRECȚIE

tehnico-administrative. Este vorba aici nu numai de modul în care se face simțită prezența secretarului de partid în cadrul comitetului de direcție cît — mai ales — de îndrumarea și controlul efectuate de organizațiile de partid în calitatea lor de conducător politic pe locul de producție. Exercitarea în mod just a 
acestui rol trebuie să aibă ca scop 
evitarea paralelismului, a discutării 
aceleiași probleme atît în comitetul 
de partid- cît si în comitetul de 
direcție.Merită subliniat că examinarea colectivă a diferitelor laturi ale activității economice. în comitetele de direcție, atragerea largă a specialiștilor în fundamentarea deciziilor au constituit pîrghii sigure pentru desfășurarea cu succes a unor acțiuni de maximă importantă economică. inițiate de conducerea de partid și de stat. De acest lucru ne-am convins îndeosebi cu prilejul experimentării noului sistem de salarizare. în cele 19 întreprinderi in-

tate științific, a principiilor care stau la baza sistemului de salarizare aplicat. Organizațiile de partid 
din aceste unități au sprijinit — 
printr-o muncă politică susținută — măsurile stabilite de partid și de 
stat, care au fost bine primite de 
salariați și au stimulat inițiativa lor 
pentru îndeplinirea planului.

O largă antrenare a membrilor multor comitete de direcție a prilejuit acțiunea de defalcare și dezbatere a cifrelor de plan pe acest an. ca și adunările generale ale salariatilor. care au avut loc în ultimul timp. în marea majoritate a cazurilor. în adunările generale s-a făcut o analiză amplă și fundamentată a posibilităților reale pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1969 cît și a angajamentelor luate de Conferința județeană de partid Prahova. Adunările au constituit, totodată, un bun prilej pentru analiza temeinică a modului în care 
au muncit comitetele de direcție

zolvarea tuturor sarcinilor. Această chestiune țrebuie privită în primul rînd sub aspectul stimulării interesului acestor tovarăși de a lua parte activă la munca comitetelor de direcție, printr-o mai mare receptivitate față de propunerile ce se fac, printr-o mai atentă urmărire a modului în care își îndeplinesc sarcinile, astfel îneît fiecare să aibă conștiința îndeplinirii responsabilităților ce-i revin ca membru al organului colectiv de conducere a întreprinderii.în afară de aceasta — din experiența de pînă acum — am ajuns la concluzia că este necesar ca organele și organizațiile de partid să ajute reprezentanții salariatilor în comitetele de direcție, precum și alti membri ai acestora să cunoască temeinic problemele economice și de organizare a producției, legislația în domeniul economic, pentru a putea participa cu competentă și cu rezultate eficiente în conducerea si organizarea producției, a

Q G □ □ i 0 0activității întreprinderilor samblul lor. în acest scop, recomandării biroului comitetului județean de partid. Consiliul județean al Uniunii Generale a Sindicatelor a organizat cu președinții 
comitetelor de sindicat si reprezen
tanții salariatilor în comitetele de 
direcție expuneri urmate de discu
ții pe teme în legătură cu pro
blemele principale ale activității e- 
conomico-financiare. hotărî rile conducerii de partid și de stat privind creșterea eficientei economice a activității întreprinderilor, organizarea și conducerea producției și altele. în acest domeniu nu s-a făcut totul și trebuie să urmărim cu mai multă perseverentă creșterea competentei tuturor membrilor comitetelor de direcție în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.Comitetul județean de partid și-a propus să întărească. în continuare, controlul de partid asupra muncii comitetelor de direcție, să le dea un ajutor mai concret pentru a-și perfecționa activitatea sub toate aspectele. în același timp, consider necesar ca ministerele și organele econo
mice centrale să sprijine mai activ și 
cu mai multă continuitate comitetele 
de direcție. Nu putem fi de acord cu faptul că unele ministere si direcții generale exercită o îndrumare de suprafață, nu dau răspuns la chestiuni concrete de lucru, la întrebări izvorîte din activitatea practică de pînă acum a comitetelor de direcție. în acest sens, este deosebit de importantă precizarea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința organizației de partid a municipiului București, cu privire la faptul că miniștrii adiuncti și directorii generali să participe cel puțin trimestrial la ședințele comitetelor de direcție. îndemnul acesta este binevenit și pentru cadrele responsabile pe plan central și pentru organele si organizațiile de partid. A- jutate sistematic comitetele de direcție vor putea, fără îndoială, să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă, să devină organisme vii, puternice, promotoare ale unei activități economice eficiente.

în an- în urma

ceastă iarnă, au fost obtiriute rezultate bune în ce privește amenajarea răsadnițelor, pregătirea utilajului de irigat etc. La cooperativa agricolă din Radovanu, echipele conduse de grădinarii Constantin Dini- șoară si Dumitru Dochia. din brigada lui Pătru Lăpâduscă. lucrau de zor la amenajarea paturilor calde și însămîntarea roșiilor timpurii. Toate atelajele cooperativei au fost repartizate, pentru această perioadă. la căratul gunoiului de grajd necesar amenajării răsadnițelor. A- ceeași activitate rodnică se desfășoară si la cooperativele agricole ,.23 August" din Maglavit, „Dezrobirea Muncii" din Golicea Mare, „Unirea" Segarcea si altele. Gospodari prevăzători. membrii cooperativelor agricole din Giurgița și Cerătu confecționau de zor stîl- pii necesari construirii solariilor.După cum se vede, au fost fă- cuți primii pași în ce privește producția de legume pentru anul 1969. Și acolo unde lucrările au început din vreme, răsadurile au răsărit și se dezvoltă bine. Dar sînt cooperative agricole în care amenajarea răsadnițelor a întîr- ziat, ceea ce, evident, va influența negativ producerea legumelor timpurii. La cooperativele agricole „Timpuri noi“-Dăbuleni, Seaca de Cîmp, Ghizdănești nu au fost amenajate decît o mică parte din suprafețele de răsadnițe care, la a- ceastă dată, trebuiau să fie însămîn- tate. întîrzierea însămînțării în răsadnițe se datorește și faptului că întreprinderea de legume-fructe și „Agrosem“-ul nu au asigurat semințele din sortimentul solicitat și în cantitățile necesare.Deosebit de încet se desfășoară pregătirile pentru construcția solariilor. a căror suprafață, asa cum s-a mai arătat, urmează să crească în acest an ,cu 83 hectare. La cooperativa a- griColă. dip Lippv încă nu s-a făcut nimic pentru construcția solariilor care vor însuma o suprafață de un hectar. Președintele, tov. Dumitru Voica, aruncă vina pe contabilul cooperativei, tov. Sever Popescu, care a uitat să trimită la vreme formele pentru procurarea materialelor și din care cauză unitatea a rămas fără repartiție. Desigur, neglijenta contabilului este intolerabilă. Dar se pune întrebarea : ce au făcut președintele și întregul consiliu de conducere al cooperativei. în această perioadă ?In alte cooperative, deși există o parte din materiale. lucrările pregătitoare pentru construcția solariilor se desfășoară în ritm nesatisfăcător. Este adevărat că la sfîrșitul anului trecut s-a schimbat soluția de proiectare a solariilor. Cea nouă este mai bună, dar a atras după sine schimbarea comenzilor de materiale și deci întîrzierea lucrărilor. O preocupare mai temeinică din partea uniunii cooperatiste, a consiliilor de conducere din unităti putea duce la remedierea acestor neajunsuri. în multe cooperative agricole organizarea muncii pentru confecționarea stîlpilor de beton si fier, a celorlalte construcții metalice este abia la început si nu există siguranța că sola- riile vor putea fi gata în timp util. 
Atît uniunea județeană, cît șl în
treprinderea de aprovizionare a co
operativelor agricole de producția 
Dolj au datoria să ia urgente mă
suri pentru asigurarea tuturor ma
terialelor necesare terminării con
strucțiilor de solarii pentru produ
cerea legumelor timpurii.Tinînd seama de sarcinile sporite din acest an în ceea ce privește producția de legume, este necesar ca în județul Dolj să se acționeze mai operativ în vederea sprijinirii, în mod efectiv, a unităților producătoare pentru realizarea în timp util a suprafețelor de răsadnițe sl solarii. In acest fel, cooperativele agricole vor reuși să contribuie mai mult la aprovizionarea pieței cu legume și. în același timp, să realizeze și cîstiguri mari, care să ducă la sporirea averii lor obștești și a veniturilor țăranilor cooperatori.

Nistor ȚUICU corespondentul „Scînteii*
La capacitatea

de producție

proiectată
Complexul pentru uleiuri speciale, din cadrul rafinăriei Ploiești, a atins capacitatea de producție proiectată pentru ultimul trimestru al acestui an. îmbunătățirile tehnic» aduse instalațiilor, precum și alimentarea ritmică cu materii prime au determinat atingerea acestor parametri cu 9 luni mai devreme. Rafinăria din Ploiești produce acum o cantitate aproape dublă de uleiuri, față de 1965. Performanțele pe care le prezintă întreaga gamă de uleiuri minerale, realizate în cea mai mare parte din materie primă indigenă, se situează Ia nivelul produselor similare fabricate în țări cu tradiție.(Agerpres)
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noștri unor unor

lucidă a ideilor, din perspectiva sufletesc, este un semnalat adesea

unor necesități lăuntrice
universalitătii, omenirii ale a-

de

piritul de discemămînt

în aprecierea tendințelor
artei universale

11,00 — Limba franceză — lecția
47 (reluare).

11,30 — Limba engleză — lecția 47 
(reluare).

12,00 — TV pentru specialiștii din 
industrie. Chimie. Reacții 
catalitice și noi catallza- 

• - ■ ■ chl*

EMIL GIURGIUCA

„POE ZII

Arta șî literatura nu pot trăi, firește, într-un spațiu spiritual din care să lipsească determinările unui mod specific (hotărît de datele tradiției naționale) de a înțelege evenimentul cultural. O artă care să trăiască în afara acestui spațiu,, răs- firîndu-și zadarnicele rădăcini într-un aer uscat, „epurat" de tot acel amestec întotdeauna greu de exprimat în procente, nu poate — și n-a putut niciodată — să dea fructe.Există, după părerea mea, un mod simplificator de a privi, din această perspectivă, unele mișcări ale veacului nostru. Se subliniază — de pildă — faptul că, din așa-numita „școală de la Paris" au făcut parte scriitori și artiști din toate colțurile lumii și, ca atare, nu se poate desena un contur national precis al acestei grupări. Dar, chiar li* mitîndu-ne la argumentele criticii estetizante, dispusă a scoate evenimentul artistic în afara cauzelor sale exterioare, se poate vorbi oare despre un contur estetic precis al acestei școli 1 Personalități cu profil atît de distinct cum ar fi, de pildă, Chagall și Modigliani, Arp și Picasso, Miro și Zao Wou-Ki. Picabia și Pascin nil pot fi strînși sub un semn unic decît dacă extindem foarte mult semnificațiile ideologice ale artei lor, cuprinzîndu-le într-un fascicul atît de divers, încît numai cu greu se pot stabili trăsăturile comune ale tuturor razelor strînse laolaltă. Și ceea ce nu se poate contesta e faptul, afirmat de cercetătorii creației acestor artiști, că în opera fiecăruia dintre ei se deslușesc (cîteodată foarte limpede) ecouri ale tradiției naționale ale țării din care soseau, ecouri care — mai apoi — se vor reverbera și în creația altora, alcătuind un fremătător amalgam, contopit într-o imagine unică de flacăra propriei trăiri artistice. Din această dificultate de a stabili întotdeauna cu precizie a- partenența la una sau la alta dintre mișcările artistice ale acestui secol, a apărut un termen vag, care escamotează tocmai incapacitatea de a urmări cauzele ideologice ale fiecărei opere în parte : „modernism". Cu- vîntul nu spune, mai ales acum, după trecerea atîtor decenii de la apariția diverselor direcții artistice, mare lucru. Și aceasta mai ales pentru că el se referă la un aspect exterior, a- cela al formei de expresie, și nu urmărește, decît foarte superficial, temeiurile filozofice ale fiecărei opere.Nu se poate accepta o atitudine lipsită de nuanțe, o atitudine care să respingă (deliberat șau nu) criteriile, unei.dialectice stricte față de arta a- cestui secol. Nici măcar.; marile curente de artă și de literatură nu acceptă niște etichetări grăbite, aplicate — cred eu — mai ales din impulsuri sentimentale, decît dintr-o convingere teoretică puternică. Pentru că, altminteri, o meditație mai îndelungată ar da naștere unor întrebări a căror rezolvare nu e cîtuși de puțin ușoară, decît dacă se ignorează modalitățile dialectice de analiză. Suprarealismul ar putea să pară un curent, oricum, mal unitar decît altele din aceeași vreme : estetica lui s-a întemeiat pe niște manifeste a căror literă era îndeajuns de fermă ’ ochi atent, chiar mare de manifeste dese abateri de la vă a mișcării, ceea re intervențiile repetate ale teoreticienilor curentului). Și, totuși, nu e cîtuși de puțin lipsită de semnificație orientarea pro-fascistă a unora dintre artiștii acestui curent, într-o vreme în care, pentru Aragon sau pentru Eluard, idealul artistic de^a sluji revoluția socială s-a tradus în adeziunea la partidul comunist. După cum nici expresionismul italian nu ar putea fi înglobat sub o singură etichetă decît dacă s-ar omite faptul că — în vreme ce un Scipione se declară împotriva ideologiei fasciste — ceilalți, cei mai zgomotos la politicaUneori, nici grupuri de artiști și de poeți în condițiile presiunii capitalismului, să-și păstreze unitatea de idei politice și estetice. în ce fel sînt legați, de exemplu, Carl Sandburg și Ezra Pound de colaborarea lor comună la revista Poetry din Chicago ? Unul va celebra, în tradiția whitmaniană, gloria muncitorului din uzinele „fumului și oțelului" a omului simplu al Americii, celălalt va eșua, după tragice peregrinări prin tabăra fascismului mussolinian, în rîndurile trădătorilor propriei patrii.Iată Cîteva (foarte puține) exemple care ne pot îndruma la o meditație mai adîncă ori de cite ori ne simțim îndemnați să expediem, în formule prea cuprinzătoare, definirea atitudinii estetice a unor curente sau școli artistice. Intelectualii români au privit, întotdeauna, cu multă luare- aminte dezvoltarea culturii universale. Arta și literatura țării noastre au făcut mereu parte din peisajul european pe care l-au completat cu trăsături de o reală originalitate. Și nu mă refer doar la creația unui Brâncuși sau Enescu care, datorită și specificului de limbaj al artei lor, au pătruns mal direct în conștiința europeană, prilejuindu-î descoperirea unui larg teritoriu spiritual. Tălmăcirile din poezia și din proza românească, mai numeroase astăzi de- cit odinioară, se bucură de o atenție cu totul semnificativă în străinătate. Arta și literatura românească nu sînt înțelese ca un aspect pitoresc, exotic, ci ca un mesaj profund specific al unei creații de certă valoare universală.Creația lui Brâncuși, asimilînd într-o expresie unică tradițiile străvechi ale artei acestui popor, descoperind In străfunduri filoane prin care arta noastră populară comunică, impresionant, cu universalitatea, stă astăzi, ca un stîlp de hotar, în creația veacului al XX-lea. în opera lui, atît de adine împlîntată în pă- mîntul românesc, au fost integrate unele direcții semnificative ale creației europene moderne, interpretate, însă, de un creator de geniu, unul dintre aceia despre care se pot rosti cu dreptate cuvintele ; „e peste putință să-i pastișezi"

în condițiile actuale ale dezvoltării culturii noastre socialiste, e necesar, cu atît mai mult, să ținem șeama de criteriile ideologice limpezi în interpretarea faptelor de cultură. Condiția fundamentală a înțelegerii lor este, mai presus de toate, pentru noi, selecție critică, din perspectiva filozofică marxistă, a trăsăturilor esențiale ale fenomenului artistic. Poziția angajată a criticului începe de fapt de aici, de la discutarea fondului de idei al creației.Că asimilarea valorilor artistice înseamnă acordarea interpretarea lor propriului univers fapt pe care l-au

oamenii noștri de cultură. Șirato observa, încă din 1930, „deosebirea mare existentă între impresionismul operei lui Grigorescu, de pildă, comparat cu impresionismul artiștilor francezi". Aceasta într-un articol de autentică respirație intelectuală, în care recunoștea, și pentru arta mai veche, cazuri similare : „Aman — scria Șirato într-o frază inspirată — realizează cu țăndări din lava incandescentă a paletei lui Delacroix o viziune turbulent romantică". Iată, așadar, un copleșitor exemplu, demonstrînd că important nu este atît ceea ce preiei, ci ceea ce dăruiești tulburate de întrebările grave cestui veac.Ceea ce au respins artiștii mari nu a fost necesitatea înnoiri artistice, ci preluarea direcții exterioare care să nu răspundă ‘ — ,‘ale lor, ale poporului, ale țării noastre. Cînd, în cronicile sale, Șirato semnala că, de exemplu, „prin concepția artistică Dărăscu descinde din Signac", aceasta nu echivala cu un reproș și nici nu ducea la diminuarea valorii unei picturi pentru, cp, Șirato știa să disebarnă între asttmjț£ larea unei direcții șt mimprea.eiî El

însuși a făcut apel, în desenele sale politice, care mărturisesc o înaltă conștiință civică, la unele sugestii ale expresionismului care dădeau liniei sale un spor de vehemență polemică. Fapt vrednic a fi semnalat și în cazul graficii militante de pe poziții democratice ale lui Tonitza, acel intelectual veșnic neliniștit, dornic de înnoiri autentice, conștient de necesitatea acestor înnoiri, dar situat ferm pe pozițiile luptei pentru dreptate socială care scria, în 1927 : „Oricît de vrednică ar fi sforțarea noastră, astăzi, noi, artiștii, nici nu ne putem închipui, nici nu putem executa o operă similară (cu Venus din Millo, citată cîteva rînduri mai sus, în articolul lui Tonitza, n.n.) fiindcă — vai 1 — nu sîntem aidoma vechilor sculptori din Elada. Putem — cel mult — lua ca lozincă principiul artei lor : nedezmințita armonie între lucrare si între sufletul din care aceasta ia naștere". Sînt cuvintele unuia dintre acei artiști înzestrați cu o înaltă înțelegere a rosturilor artei și care au afirmat, în același timp, în creația lor, adevărata specificitate a spiritului românesc.E foarte semnificativ faptul (într-un răgaz scurt, întrerupt ofensiva oficială a esteticii fasciste) arta românească a asimilat în chip foarte specific răsunetul curentelor moderne. Ea le-a dat, de cele mai multe ori — și în viziunea expresionistă a graficii nu numai a lui Tonitza sati Șirato, dar și a lui Nicolae Cristea sau Mărculescu, Vida Geza sau Gy Szabo. Tot ceea ce s-a produs, însă, ca un mimetism al acestor , direcții, a eșuat, n-a lăsat urme, pentru că nu răspundea unei necesități, nici unei necesități lăuntrice, nici uneia sociale. Cine își mai a- mintește de versurile atîtor poeți care potriveau la întîmplare cuvintele, numai din dorința de „a epata", în paginile unor reviste, și ele uitate, pentru că nu au răspuns unor necesități ăle societății românești 7Conducerea partidului, prin cuvîn- tul secretarului său general, a atras, în numeroase rînduri, atenția asupra datoriei artiștilor, și în general a creatorilor de valori spirituale, de a da un înțeles propriu, pe măsura nevoilor sufletești ale poporului nostru, a aspirațiilor și idealurilor sale de progres, acestor opere de artă în care tradiția și sensul contemporan să se regăsească într-o expresie de deplină originalitate. Iată un îndemn spre, care ne putem întoarce întot- >ij-'dgauna, 'Xjpnvinșj. ■ de deplina lui jiișf-t „teie., de rpdnicia lui.- ' ț /

tori pentru industria 
tnică (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii
dimineață,

17.30 — Telex TV. i
— TV. pentru specialiști. Me- ț

diclnă : Fenilcetonuria i 
Prezintă prof. dr. Emil 1 
Repciuc.

18.05 — Limba germană — lecția 
43.

18.30 — Emisiune pentru tineret.
„Brățara de aur". — Finala 
pe țară a Olimpiadei tine
rilor strungari.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Transfocator.
19.45 — Monografii contemporane : 

Tîrgul cel dulce. 
Săptâmîna muzicală văzu
tă de Nina Turcu.

20,20 — Căsuța poștală 111. 
cu telespectatorii.

20.30 — Avanpremieră.
20.45 — Telecinemateca : „H-8" —

producție a studiourilor 
din R.S.F. Iugoslavia.

22.30 — Caleidoscop coregrafic. 
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — Închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de Sonate — 20. 
Soliști : Mariana Sîrbu (vioară). 
Radu Lupu (pian).
• Opera Română : Madame Bu
tterfly — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Romeo și Ju- 
lieta — 19,30 ; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul „C.I. Nottara’, (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Scaunele — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Gîulești : Visul 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
pînzele sus 1 — 15,30.
• Teatrul „Al. Davlla" din Pi
tești (în sala Teatrului de Come
die) : Micul infern — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17 ; (sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase” (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lșscu" : De la Bach la Tom Jones 
Ț20.
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, Colecția „Cele mai frumoase poezii" a adăugat prestigioaselor creații din lirica română și universală încă tm tom. în care poetul Emil Giur- giuca a reunit ceea ce crease mai bun de-a lungul a trei decenii de strădanie scriitoricească. Selecția antologică, cuprinzîhd și unele poezii din prima parte a creației sale ne- incluse pînă acum în volum, dezvăluie un artist deplin stăpîn pe arta cuvintului, preocupat să încarce versul, de factură clasică, cu substanța perenă a vieții, asigurînd poeziei calitatea de mesager al sentimentelor omenești cele mai diverse, încredințat că poezia, departe de a reprezenta un iluzoriu joc, are prețuite calități etice și sociale.Emil Giurgiuca vine în lirica românească cu o experiență de viață și artistică comună unei pleiade de creatori ardeleni, de la Coșbuc si Slavici Ia Gpga și Blaga, a căror operă își află izvoarele în lumea frămin- tată, atît de bogată în semnificații si fapte, a satului Ardelenesc. întreaga poezie transilvană face din universul mic — casă, curte, familie, vecini — un motiv de evocări nostalgice, dar pline de prospețime șî sinceritate. Dacă nu liricii ardeleni au fost primii care au descoperit satul, cei puțin în latura lui pitorească, folclorică sau anecdotică (o făcuseră înainte. Alecsandri și alții), atunci ei sînt într-adevăr cel care au văzut satul ca entitate materială și spirituală u- hlcă, de o specificitate uluitoare în ritmurile lui interioare, trăind în egală măsuiă în mit ca și în actualitate, format din tradiții milenare șl totuși aflat într-o veșnică comuniune cu fața mișcătoare a lumii. Dar lirica satului nu s-a hrănit numai din mituri, ci, în cea mai mare parte, și-a aflat geneza în realitatea istorică specifică Transilvaniei. E cazul poeziei aflate în descendența lui Coșbuc și Goga în care satul e văzut în complexitatea existenței lui sociale și naționale. Acești poeți, și printre ei trebuie amintit și Emil Giurgiuca, au înglobat splendorile naturii, dragostea și pitorescul în pasta grea a lutului, au amestecat florile cu durerea, cinte- cul de jale cu strigătul de lunță. Poezia lor devine un gest al participării integrale, trăită cu toate simțurile. imnică si profetică în același timp. Astfel, pe bună dreptate s-a remarcat, că poeții ardeleni au realizat o sinteză structurală a satului puternic ancorată în realitate, o poezie militantă, slujind celor mai adinei aspirații poputăre. Emil Giurgiuca face parte dintre aceștia. Din acest volum, evoluția sa artistică se reliefează în toată complexitatea ei. Prin „Anotimpuri" care marca debutul poetic în anul 1938. Emil Giurgiuca se înscria în descendența poeților tradiționaliști, preocupat să convertească plasticitatea debordantă a Imaginilor sale poetice unor ritmuri moderne, cenzurate intelectual fără Șf Ț’ăpj.,9țiiniifc,;. din. savparefc^.-,;; prospețimea, „satului transilvan,,, Poc- .

note de lector

(deși, pentru un numărul acesta ar trăda unele estetica normati- ce făcea necesa-

multi, aderau mussoliniană. mai restrinse nu au putut, ideologice a

• Rio Bravo : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, 
BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MODERN -
8.30 ; 11,15 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Bună ziua, contesă : REPUBLICA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 : 14,45 ; 
17,15 ; 19,45, SALA PALATULUI — 17,15 (seria de 
bilete - 2 754) ; 20,15 (seria de bilete — 2 755).
• Pianele mecanice : LUCEAFĂRUL — 8.30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 ; 11,15 : 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9.15 ;
11.45 ; 14,15, MELODIA — 8,30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 : 
21.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
• Winnetou (seria a IlI-a) : LUMINA — 9—16.15 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
•
14

Becket : DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 20, ARTA — 8.30— 
in continuare ; 17 ; 29.
Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
Strigătul s UNION — 15,15 J18 ; 20,30.
Marianna, agentul 0555 : ÎNFRĂȚIREA INTRE

POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 18 ; 20,30.
• Clovni pe pereți : BUZEȘTI — 15,30.
• Astă seară mă distrez i DACIA — 8,30__20,45 în
continuare.

• Feldmareșala : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Mlrceștil în pastel ; Nicolae Labiș ; George Coș
buc ; Pași spre Brâncușl ; Un mare program de

•3Î3 1*

Imperiului Român : FERENTARI

cinema
«a

propășire economică : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Necunoscuta din taxi : CINEMATECA
12,30 ; 14,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea lui Joe in
dianul : RAHOVA — 15,30 ; 19.
• Columna : UNIREA — 15,30 ; 19, PACEA — 16 ; 19.
• Un delict aproape perfect: LIRA — 15,30 ; 18 : 
20,30, PROGRESUL - 18 ; 20,30.
• Acuzatul : PROGRESUL — 15,30.
• Pantoful cenușăresei : DRUMUL SARI! — 16 : 

20, MIORIȚA — 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,15 :

io ;

• Căderea 
15,30 ; 19.
• Profesioniștii : GIULEȘTI - 15,30 ; 13 ; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan : VOLGA
11.15 ; 13,30 ; 15,45 i 18 ; 20,30.
• Tarzan, omul-maimuța ; Fiul Iul Tarzan : CO- 
TROCENI — 18.
• Balul de sîmbătâ seara : COTROCENI - 15,30.
• Sînt și eu numai o femeie : CRINGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20.15.
• Hombre VIITORUL - 18 ; 20,30.
• Nikolai Bauman : VIITORUL — 15,30.
• Marele șarpe : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, FLAMURA — 9 ; 11 15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30.

Mica romanță <le vară : MOȘILOR — 15.30. 
Capcana : MOȘILOR - 18 ; 20,30.
împușcături sub spînzurătoare : POPULAR 
; 20.30.
Eu te-am Iubit: POPULAR — 15,30.
Haiducii ; Răzbunarea haiducilor : MUNCA

15.30 ; 19.
• Judoka, agent secret: COSMOS — 15,30 
20,15.
• Acest pămînt este al meu : TOMIS — 9 :
13.30 ; 15,45 ; 18,15 i 20,30.

Primăvara pe Oder : FLACĂRA — 15,30. 
Aventurierii : FLACARA — 18 ; 20,30.
Heroina ! VITAN — 15,30.
O lume nebună, nebună, nebună : VITAN
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13 :

11,15 ;

mele au fascinația luminii solare, dominate de senzația bucuriei panteiste și de încrederea in nesfîrșita capacitate de rodire a naturii. Această poezie optimistă celebrează sentimentul trăirii libere în totală comuniune cu ritmurile naturale. De altfel, Perpessicius în cronica la volumul „Anotimpuri" nota „Emil Giurgiuca este... unul acele suflete predestinate să fie părtașe la tainele naturii, un poet care nu numai că a trăit în plină natură, dar s-a contopit cu ea, și. devenind natura însăși, ia cunoștință de sine și se exprimă în vocabularul de imagini și de tilcurl ale naturii". în volumul de debut, Emil Giurgiuca își căuta propriul său registru artistic la confluenta dintre lirica tradițională cu unele inovații moderne, fără a se putea detașa întotdeauna de modelele prestigiosului său înaintaș Lucian Blaga, a cărui înrîurire se simte în special acolo unde tînărul poet exaltă cultul naturist pănnîc.A fost însă suficient ca în viata Transilvaniei să se producă e- venimentul tragic generat de pictatul de la Viena. pentru ca Emil Giurgiuca să-și dezvăluie una din coardele cele mai sensibile ale sufletului său. De acum, poetul devine un cîntăreț al provinciei îndoliate, ruptă de la trupul tării. „Dincolo de pădure", apărut în 1943, îmbracă în cernitul cîntec de jale ‘ sentimentele durerii pă* mîntului natal. Versul său se rupe brusc din sclipitoarele arabescuri, din mirosurile tari de sulfină și lămîită, pentru a se alinia chemării istorice, luptei pentru libertate, afir- mîndu-se cu vigoare ca militant în slujba celor rupti de tară : „Cum mă uit pustiu spre miazănoapte, / Cam Ia stînga drumului de lapte, / Te ghicesc cîmpie cu izvoare, / Vale a Someșului cîntătoare ! ■// SI văd iară peste văi și munți, / Dar nu pot cuprinde ce mă doare. I Satule bătrîn la ce te uiți, / Mal tii minte tara noastră mare ?“ („Cîntec de dor").Ultimele volume, „Poemele verii" șî „Cîntece de țară", continuă în mod firesc un filon liric specific poeziei noastre, acela a] liricii so- . ciale. Pentru Emil Giurgiuca, pătrunderea, în însuși miezul problemelor sociale, specifice epocii noastre. se înscrie pe linia mai vechilor sale preocupări, ilustrînd de a- ceastă dată, cu o vigoare ce depășește încercările anterioare, complexitatea mutațiilor sociale. Poetul implantează substanței sale rurale noile străluciri ale constelațiilor lumii moderne trezită la un nou orizont — orizontul socialist de profunde transformări produse în viata tării. „Graiul de. la tine îl am / Gindui meu, ca un ram / Din fagul tău întins către o stea / Steaua răsare în fîntîna ta. / Si tot ce cred că e în mine bun / Cu bunurile tale îl împart și-I adun. / Ochii îmi sînt grei ca de-o rouă, cînd râsarî. / Vatră de mușcate mari I" („Cîntec de‘...t.ar.p.;;,jîpuă“), ,în afara lărgirii orizontului1 ‘tematic, .poezia lui.„Emil Giurgiuca se maturizează și-și împlinește sensurile într-uh stil propriu. menit să reflecte aderenta creației la problemele capitale ale epocii sale.Poet al senzațiilor luminoase, poet angajat într-o participare intensă, poet dăruit țării, fertilizat de permanentele și fundamentalele izbînzi ale poporului nostru, Emil Giurgiuca se dovedește a fi cultivatorul talentat și pasionat al poeziei directe, de o limpezime clasică. Scrisă de-a lungul unei perioade frămîntaie a literaturii noastre, asaltată permanent de tendințele cele mai diverse, poezia scriitorului transilvan dovedește superioara înțelegere a rosturilor artei. Cumpănita așezare a stihurilor sale arată încă o dată că arta autentică, deși deschisă și receptivă la inovațiile de substanță, răraîne purtătoarea unui ideal uman înalt, aliata nedespărțită a vieții. Inovator subtil și fără ostentație, Emil Giurgiuca își asază creația pe solul atît de fertil al tradiției noastre îmbogătind-o continuu, încît, după mai bine de trei decenii de rodnică stăruință în ale versului, poezia loc de frunte in temporană.
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patru 
sudura 

conducăto- 
înzestratul 

Vicleanu,

Constantin RĂSVAN

Acestea au con- 
altfel punctele 

ale întregului

Plecînd de la concerta’ 
susținut, nu de mult, în 
Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii, de către o 
formație corală a Ansam
blului de cintece și dansuri 
„Ciocîrlia", erai cuprins de 
două sentimente, care, deși 
opuse, conduceau către a- ceeași concluzie : corul, a- 
ceastă nestemată a muzicii 
noastre, una dintre cele 
mai vechi și îndrăgite for
me muzicale colective, tre
buie să fie readus la drep
turile sale legitime. Am simțit atît fiorul unei ne
mărginite bucurii, in fata 
unei săli pline, entuziaste 
si, ceea ce este mai impor
tant. cu o masivă partici
pare a tineretului. ca și pe cel al unui regret la gin- 
dul că această valoroasă 
formație corală (ca si ati- 
tca altele) se prezintă așa 
de rar în fata publicului.

începtnd cu alegerea ju
dicioasă a celor 21 de piese 
prezentate, în mare parte 
„ă cappella", fapt ce a per
mis o mai bună omogeni
zare, dăruirea 'fără rezerve 
a membrilor celor 
compartimente, 
spontană între 
rul formației, 
dirijor Nicolae și întreaga masă a coriști
lor. sobrietatea costume
lor. ținuta si disciplina sce
nică. totul a lăsat o bună 
impresie, creîndu-ne ima
ginea migăloasei munci de 
Șlefuire desfășurată în ca
drul repetițiilor. stîrnind 
binemeritate aplauze. Pro
gramul. variat si bine oîn- 
dit. a cuprins de la cele 
mal cunoscute lucrări pre
clasice. clasice din litera
tura universală a genului, 
la cele ale înaintașilor muzicii noastre, vină la lu-

0 reușită

PE ECRANE

lui își găsește un lirica noastră con
Emil VASILESCU

(urmare din pag. I)

Pregătirea
de specialitate

desauo parte minima- pregătirii

speciale, viziune fenomenului special ? Cred căduce depășită teh-Este adevărat că Ministerul Invătămîntului a elaborat o serie de recomandări pentru facultățile tehnice, în ceea ce privește așezarea, numărul de ore și programele cursurilor de fizică, una din materiile menite să asigure lărgirea profilurilor de specializare a cadrelor cu pregătire superioară. Dar. după părerea mea, aceste „recomandări" nu au fost aplicate judicios la Institutul politehnic din Cluj, ajungîndu-se pînă a- colo încît să se considere câ în facultatea de construcții însăși existenta unei discipline de fizică este discutabilă în planul de învătă- mînt. Această, idee derivă dintr-o ciudată concepție a unor colegi, conform căreia pregătirea ar rezulta, în cele din urmă, dintr-o însumare a cunoștințelor de fizică primite de student, în mod disparat, la diferitele discipline de cultură tehnică generală. O altă idee des vehiculată este aceea că disciplina de fizică cu caracter strict propedeutic. trebuie să conțină numai unele capitole (uneori subcapitole) ale fizicii generale care „nu încap" în alte discipline de cultură tehnică generală specialitate.S-ar putea ca dintre acei care Uzează rolul inginerului în domeniul fizicii să pornească de Ia o anumită nemulțumire fată de activitatea didactică a catedrelor de fizică. Aceasta ar fi varianta cea mai puțin dăunătoare. Rezolvarea ar consta însă în îmbunătățirea acesței activități și nu în negarea necesității ei. Nu ar trebui oare căutată o explicație și în aceea că modul în care sînt construite unele discipline tehnice, fit-

neraie la o asupra nic în în operația de modernizare a conținutului învățământului superior, pe care o înfăptuim acum, se manifestă pe alocuri tendința greșită de a înțelege prin „modernizare" lupta după tot ce este nou în domeniul respectiv și pe care noi îl îngrămădim în cursurile de

date de defecte ; folosirea plasmei în prelucrarea metalelor ar însemna nimic altceva decît folosirea unui procedeu etc. Inginerul este alezat astfel în scara valorilor undeva sub valoarea uneltei, devenind un rob orb al ei.Modernizarea conținutului învățămîntului tehnic superior ar trebui, cred, să găsească soluții care să vină în întîmpina-

specialitate, fără a ține seama că tocmai pentru înțelegerea marilor performanțe ale domeniului respectiv este necesară o pregătire fundamentală proporțională cu aceste performante. In legătură cu a- ceastă idee se emit uneori păreri, care converg în spre aceea că în definitiv inginerul, folosind o anumită rețetă tehnologică, o anumită metodă de analiză, urmărește un scop bine determinat și că reteta și metoda folosite au valoare numai atît timp cit sînt instrumente de lucru. Conform acestei teze analiza rdntgen se reduce la măsurarea unor distante între liniile spectrale și calcularea unor parametri — după formule tip ; defectoscopia cu ultrasunete s-ar reduce la înregistrarea unor semnale

rea cerinței fundamentale a creației tehnice și anume aceea că actul de proiectare, concepția proiectului sau soluției tehnice, evoluția formelor și conținutul tehnic sînt subordonate în mod inevitabil progresului din tehnologia materialelor. Aș merge și mai departe, afirmînd că însuși aparatul matematic necesar rezolvării unei anumite probleme tehnice este determinat de performantele tehnologice ale materialelor folosite la realizarea proiectului. Or, progres în tehnologia materialelor înseamnă fizică, chimie, chimie-fizică, în primul rînd. iar acestea implică și o pregătire de matematică corespunzătoare.După părerea mea, pre- tinzînd că pregătești ingineri pentru tehnica secolu-

lui XX trebuie sa înarmezi acești specialiști nu numai cu o anumită metodologie de cercetare științifică, dar să-i instruiești în așa fel încît să fie receptivi la tot ceea ce este nou în domeniul lor. Am în vedere aici un exemplu grăitor și anume acela că în studiul fenomenului de uzură a metalelor (organelor de mașini) există acum o teorie cuantică, ale cărei rezultate sînt aplicate cu succes în practică. Există așadar în însăși strînsa legătură între fizică, chimie, matematică, pe de o parte, și tehnică pe de altă parte, premisele unei perfecte corelări între disciplinele generale și speciale dintr-o facultate tehnică, dar toate trebuie să tindă la lărgirea profilului de specialitate al absolventului respectiv.Un alt simptom, care-șî are originea în modul în care este concepută legătura dintre fizică și tehnică în general, este ceea ce se întîmplă cu fizicienii angajați în întreprinderile noastre industriale. Este un adevăr cunoscut, care a mai fost consemnat în presă, că numărul fizicienilor din laboratoarele uzinale este mic, iar cei care sînt angajați nu sînt folosiți în măsura în care ar trebui și în domeniul pentru care sînt calificați. Situația aceasta este de mult depășită în țările cu industrie bine dezvoltată, unde rolul fizicienilor în promovarea progresului tehnic este nu numai demonstrat, dar și stimulat.Iată cîteva date ale problemei puse în cauză, date care cu siguranță nu sînt nici noi și nici extraordinare. Singura lor calitate este de a fi reale și tocmai de aceea trebuie luate în considerare, analizate cu toată temeinicia de Ministerul Invătămîntului.

Un nou film
r///z//z/z/s//s/z///zzz//z//zz/zzzz///z///////z/z/zz/s/z//zz//z/////zj|

românesc

.Apoi «-a născut legenda, producție a Casei de lume București, 
va rula săptâmîna viitoare pe ecrane. Filmul a lost realizat în 
regia lui Andrei Blaier. Scenariul : Constantin Stoiciu. Rolurile 
sînt interpretate de Ilarion Ciobanu, Margareta Pogpnat, George 
Calboreanu, Ștefan Ciobotărașu, Dan Nuțu, Mihai Mereuțâ, Vir
gil Ogășanu, Sidonia Manolache. în fotografie : o scena din film

crări romanești de facturi 
modernă.

De o excelentă interpre
tare s-au bucurat in spe
cial prelucrările corale in
spirate din muzica popu
lară, în care formația se 
desfășoară cu dezinvoltură, 
dezvăluind cu precizie de
taliile partiturilor, de alt
fel dintre cele mai îndră
gite și însemnate de cu- 

.. . noscuți creatori, de coruri: 
■ „Nu-mi place- și-mi place" 

de I. Vidu, „Lele cu 
scurteica verde" de J. Mo
vilă, „La portiță" de V. 
Sumschi, și mai ales „Tă- 
rășelul" de N. Lungu, piese 
ce au intrat în tezaurul 
muzicii românești și care redau cu mare plasticitate 
sufletul omului simplu, în
crezător în frumusețea și 
trăinicia vieții. Pe aceeași 
linie de interpretare se cu
vin a fi menționate „Cîntec 
de leagăn", o minunată pa
gină corală din creația ve
nerabilului maestru I. D. 
Chirescu, „Somnoroase pă
sărele" de Scheletti, „Du
năre, potecă lină" de M. 
Neagu, „Suită haiducească" 
și „Someșanca" de C. Ar- 
vinte, lucrări de o deose
bită savoare care reliefează 
atît frumusețea cîntecelor 
lirice cit și a ritmurilor 
dansurilor populare ro
mânești. Intr-o categorie 
ale cărei lucrări se cereau 
poate mai atent finisate, în 
special în ce privește dia
logul intre cor și pian (a acompaniat Pia Filipescu), 
menționăm „Partid stegar 
neinfrînt" de M. Neagu, 
„Cîntec pentru Republică" 
de I. H. Darclee și mai cu 
seamă „Odă ostașilor ro
mâni" de D. Milcoveanu, 
de altfel, toate trei, lu
crări viguroase, scrise cu 
mult meșteșug și avînd un 
caracter luminos, cucerin- 
du-ne prin optimismul lor 
robust, prin spontaneita
tea și spiritul mobilizator 
al conținutului.

Adevărata măsură a po
sibilităților interpretative 
formația a dovedit-o in 
„Doină oltenească" a re
gretatului Paul Constanti- 
nescu, un poem cpral deo
sebit de valbros, pentru cor 
mixt și solo de bariton, lu
crare ce reliefează textul 
folcloric cu adinei semnifi
cații sociale, inspirat din 
viața agitată a țăranilor 
din trecutul îndepărtat, în 
„Strigătura" de T. Olah, 
o piesă de factură moder
nă, ultima parte a unul 
madrigal intitulat „Pasărea 
măiastră", realizat prin la
conice dar convingătoare 
imitații polifonice ce de
gajă în special umorul și 
buna dispoziție, precum și în „Canzoneta Napolitană" 
de P. I. Ceaikovsici, o ca
podoperă a muzicii corale 
universale, 
stituit de 
culminante 
program.

Evoluția celor trei soliști, 
Aida Săvescu, Aglaia ■ Tu
dor și Eremia Stere, pose
sori ai unor voci de cali
tate, clare, bine timbrate, a 
adus un plus de varietate, 
situindu-se în nota gene
rală a. concertului. Cuvinte 
de laudă se cuvin dirijo
rului Nicolae Vicleanu pen
tru felul său Sobru, aproa
pe regizoral, cu care stă
pânește formația. încercîn- 
du-și și pana de componist, 
el ne-a dăruit două izbu
tite „miniaturi", „Iscoada" 
și „Paza bună", în care a 
reușit să redea cu fideli
tate măiestria versului ar
ghezian.



SClNTElA — miercuri 19 februarie 1969 PAGINA 5

rau adunați în încăpere vreo cincisprezece oameni. Femei și bărbați, tineri și ■ bătrîni, muncitori, ingineri, funcționari, profe-
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»ori, gospodine, pensionari — cu grade felurite de pregătire, cu înclinații și temperamente diferite. Discutau aprins despre probleme aparent mărunte, cu o arie de rezonanță restrînsă : repararea unui pavaj care s-a deteriorat prin „osîrdia" constructorilor de la șantierul de blocuri noi din preajmă ; invitarea I.D.E.B.-ului pentru a pune la punct rețeaua de iluminat public de pe stradă ; educarea copiilor ai căror părinți sînt cea mai mare parte a zilei la serviciu ; îmbunătățirea deservirii în magazinele cartierului. Și multe altele... Ce-i reunea oare în preocuparea comună , de a discuta despre treburi care;, în chip vădit, nu vizau în mod. special interesele personale ale nici unuia dintre ei ?Toți acești oameni își consacră o parte a timpului lor liber — adesea zeci de ore pe săptămînă — acțiunilor de interes cetățenesc. Unii sînt deputați în consiliul popular al sectorului II din Capitală (și.. au fost propuși să candideze din nou în actualele alegeri, semn că și-au justificat be deplin mandatul încredințat), alții fac parte din comitetele de stradă, din comisiile de femei sau de Cruce Roșie, din echipele de control obștesc, în sfîrșit, alții activează pe lîngă modeste biblioteci de cartier. Intr-un cuvînt, sînt legați printr-o - multitudine de fire trainice cu viața semenilor lor, a grupurilor sociale și colectivelor umane din jur.Dincolo însă de aceste aspecte concrete se ridică un șir de întrebări izvorîte din dorința de a descifra semnificațiile unui fenomen cu implicații majore : ce îi determină pe oameni de acest fel să se dăruiască cu pasiune unor acțiuni din care, neîndoielnic, nu dobîndeso nici un avantaj personal, acțiuni care — mai mult — atrag după ele un consum suplimentar, de loc neglijabil, de timp, de energie ? Ce s-ar putea face pentru ca pasiunea și hărnicia lor să se bucure de o mai pronunțată prețuire, să aibă un ecou mai adine în viața noastră socială ?

Ascultînd reflecțiile pasionate ale inginerului Nistor, mi-am amintit de cugetările atîtor umaniști care, în decursul secolelor, au descifrat existența acestei caracteristici umane. De la înțeleptul șlefuitor de lentile din Leyda, Spinoza, care a demonstrat în „Etica" sa „binele suprem al partizanilor tuții este comun tuturor și toți deopotrivă, să se bucure de pînă la marele istoric Vasile van care arăta că „trebuie să cu tot sufletul tău... nu pentru tine, că tu ești un om, trecător, dar pentru oameni, pentru idealul lor..." — un șir nesfîrsit de gînduri sublime au legitimat acel appetitus societatis de care vorbea un filozof al „secolului luminilor". Dar această aspirație nu s-a putut realiză decît izolat în acele vremuri.Socialismul s-a dovedit prima organizare socială capabilă să potențeze, să valorifice din plin aceste disponibilități. In orînduirea noastră, prin realizarea concordanței dintre interesul individual și cel colectiv, prin simbioza organică a politicului cu eticul, s-au creat condițiile afirmării omului „total, universal, omnilateral" la care visa Marx, s-a insuflat milioanelor de oameni obișnuiți sentimentul necesității și utilității prezenței lor în cîmpul larg și divers al vieții publice, Conștiința că această prezență constituie nu numai o necesitate socială, dar șl împlinirea unui înalt comandament moral și, totodată, afirmarea plenară a individualității.e continuăm investigația... — îmi place să desfășor activitate obștească — subliniază Aristide Mușat, mecanic la uzinele de

M -am adresat, pentru început, cu aceste întrebări unui om care, pe lîngă multiplele^, obligații de răspundere, decurgmd dțnfuncția sa principală. își ‘îndeplinește cu abnegație îndatoririle de deputat într-o circumscripție electorală din Colentina : Cezar Nistor, directorul fabricii „Stela".— Chestionarul dumneavoastră nu mă ia pe nepregătite... Pornind de la experiența mea personală și fiind încredințat că în ea se află măcar un grăunte de generalitate, mi-aș permite să mă refer la două elemente pe care le consider determinante. Cel mai important e de ordin obiectiv și ține de climatul general social-politic instaurat în țara noastră după Congresul al IX-Iea al partidului : un climat de stimulare multilaterală a spiritului de inițiativă, a simțului de răspundere, de continuă adîncire și perfecționare a democratismului socialist. Este ceea ce a generat acea efervescență creatoare care constituie trăsătura definitorie a societății noastre actuale. Mi-au rămas la inimă cuvintele rostite recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Sensul major al democrației socialiste se exprimă în spiritul de responsabilitate socială de care trebuie să fie animat fiecare cetățean, în îndatorirea lui de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii".— 'Latura 
și existenta uneia subiective..."— Da, e vorba de' disponibilitățile de comunicare cu lumea, cu societatea — care fac din om o ființă socială. Nu cred să existe om normal care să nu simtă, în adîn- cul său, nevoia trăirii șl: dincolo de barierele fatal limitate ale propriului eu, dezideratul intim al unei proiecții a eului la . scara umană a întregii colectivități.

obiectivă presupune

că vir- pot, el", Pîr- arzi

locuri st distracții destinat copiilor noștri. S-a lucrat cu o însuflețite cum rar întîlnești, Dar iată că. nici n-am inaugurat bine părculețul. și constructorii, în loc să ne aducă mulțumiri — era doar de datoria lor să lase curate spatiile dintre blocuri — au venit cu buldozerele și au stricat tot ce realizasem cu mtinile noastre în sute și sute de ore de muncă. Pasă-mi-te. își a- mintiseră că n-au montat nu știu ce instalații subterane. Nu era oare de datoria lor să refacă parcul distrus ? Dar cine să-i tragă la răspundere ? Comitetele de cetățeni nu sînt persoane juridice ca să-i dea în judecată, iar consiliu! popular n-a reacționat în nici un fel deoarece întreprinderea de construcții îi este... subordonată. Si atunci ? Nu e vorba numai de știrbirea autorității noastre personale, ci și a sensului unei astfel de activități obștești.

pompe din București, secretar al comitetului de cetățeni de pe strada Bărbat Voevod — deoarece prin ea mă simt mai împlinit ca om. A căuta să fii util celor din jur mi se pare o condiție indispensabilă a armoniei cu tine însuți și cu lumea. S-ar părea că nu facem mare lucru : ieșim în fruntea cetățenilor la deszăpezit, îi antrenăm să-și întrețină bine casele, să repare gardurile, mai rezolvăm din cînd în cînd cîte un conflict care izbucnește între vecini. Treburi „mărunte". „umile", „prozaice". Și totuși... Dacă rezolvi o treabă care face unui întreg cartier sînge rău — bunăoară problema becurilor de iluminat public, care zac multă vreme,sparte — scutești atîtg lume. Cdneetățeni de-ai. tâi.,.’ ' '" / r'. '■’$'— Dar aș vrea să atrag atenția — intervine tâmplarul Alexandru Tonta — și asupra unei probleme căreia de multe ori nu i se acordă atenția cuvenită : pentru ca sentimentul utilității să fie împlinit, el trebuie să fie conjugat cu sentimentul că munca ta obștească c necesară și eficientă. Eu, de pildă, fac parte din echipele de control obștesc. în fiecare săptămînă, în timpul nostru liber, colindăm magazinele și localurile de alimentație publică din cartier. Dar. iată că de multe ori semnalele noastre critice nu sînt luate în considerație. La bufetul „Văleni" am semnalat de multă vreme că tavanul e spart, și că frînturi de tencuială cad în mîncarea sau paharele clienților. Directorul I.A.P.L. Bistrița a promis solemn că va lua măsuri. Si așa, de patru ani, își tot reînnoiește „făgăduielile solemne" ; numai că, între timp, spărtura din tavan s-a mărit de la 70 de centimetri Ia un metru și jumătate. Oare printr-o asemenea „considerație" fată de controlul obștesc nu se irosește în mod. păgubitor pentru societate o prețioasă investiție de energie ?Pe aceeași temă, inginerul Wal- demar Zavadskî — candidat în a- legeri pentru consiliul municipal Timișoara — îmi spunea :— Cînd s-au terminat de construit blocurile din cartierul nostru nou. zona Tipografilor, deputății și comitetele de cetățeni i-au antrenat pe aproape toți noii locatari Ia muncă patriotică pentru a curăța locul după constructori, pentru a amenaja părculet

F
ără îndoială că investigația noastră nu putea să-i ignore pe cei care se abstrag cu încădăținare în găoacea lor individualistă. refuzînd să manifeste vreun interes pentru treburile obștești (dar nerefuzînd, totuși, să beneficieze de eforturile celor activi i).I-am întrebat pe cîtiva dintre 

ei: „Din ce motiv credeți că X, Y sau Z desfășoară activitatea pe tărîm obștesc ?“ (e un vechi procedeu psihologic care constă în afla „prin ricoșeu" părerea unora despre propriile lor acte si comportamente). Iată răspunsurile: „Sînt băgăreti. le place să fie văzuți. să se vorbească despre ei" (explicația asta ni se pare de o tristă naivitate : după cum știm, cei activi pe plan obștesc sînt în genere oameni valoroși, care se bucură de apreciere și în profesiunea lor) ; „Vor neapărat să Se afirme" (a se vedea mai sus) 1 „Au prea multă e- nergie. trebuie să si-o consume !" (ca o ironie involuntară, cel ce a- firma sentențios acest lucru eră un tinăr cu o statură atletică pe care l-am deranjat de la o „tablă"...) ; „Au talente speciale pentru treburile astea !"Cu privire la ultima afirmație am solicitat un răspuns din partea unui psiholog, Marian Bejat, cercetător principal la Institutul de psihologie al Academiei,— Dacă ar exista bine definită, atunci n-am
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j
o vocație precis conturată, „lunci n-ani mtîlni -în acest dortiepift5 ‘"’oameni de’^'^f&rmății I atîtâe-‘<:dlferite, cu:f variâfe*c&*i0': l pacități și niveluri de pregătire. > profesională. Aș spune că ocupația 4 aceasta nu se întemeiază pe trăsături psihice „speciale", ci pe o conștiință solid înrădăcinată a slujirii colectivității 1 de asemenea, se explică și prin dorința omului modern de a tinde la un echilibru continuu între multiplele laturi ale personalității (latura de ..homo cî- vis“, om Cetățean, fiind printre cele mai pregnante)— Este .vorba, după cîte înțeleg, și de o Problemă de sănătate psihică. >— Nu numai i_____________ ...ziologică. Afirmația este aparent paradoxală, dar adevărul acesta este de mult cunoscut : „să te o- dihnești de muncă prin muncă" spunea cu mai bine .de o jumătate de veac ih urmă George Enescu. Este vorba în fond de o anlicație a principiului „i Scopul acestor . timpul liber nu rezume numai la și reconfortante, buie să contribuie si la dezvoltarea complexă a personalității. Este tocmai ceea ce o- feră. între altele, participarea la efortul obștesc.Teren de afirmare a personalității complexe a omului societății socialiste, modalitate de realizare a echilibrului dintre om și lumea inconjurătoare, izvor de profunde satisfacții moral-cetățenești, munca obștească se dovedește — așa cum au arătat și interlocutorii noștri — una dintre coordonatele cele mai fecunde și mai semnificative ale întregii noastre vieți sociale.

*

psihică, dar si fi- V ... . r
.odihnei' active", activități din trebuie să se a fi plăcute ci ele tre- în același timp

Cînd ciclopul închide un oqni nu mai vede nimic pentru că — se știe de mii de ani — nu are decît unul. De unde deducem,în chip necesar, că dacă metoda „a închide ochi", oricît de rea, este catastrofală în parte, în cazul „Ciclop"-ului (căci despre el este vorba, despre întreprinderea bucuresteană cu acest nume,, nu despre, ciclopul din mitologie...) ea devine o adevărată nefericire. Este tot una cu a te cufunda în beznă.Creat cu mai bine de un an în urmă. Ciclop, întreprindere pendinte de Consiliul popular al, Municipiului București, este cunoscut de către cei mai multi în exclusivitate prin unitățile auto-service. O reclamă generoasă, găzduită de ziare și radio-televlziu- ne, a popularizat în toată țara avantajele pe care le oferă sus-zisele unități posesorilor de autoturisme ; trebuie sțus că alte prestări de servicii ale întreprinderii Ciclop (firme luminoase. întreținerea utilajului comercial etc.) nu fac obiectul nostru. De dintre cele auto-service special de bd. Magheru.(Cu toate că plare „nostimă" fie consemnată chiar dimineața ____ceput documentarea tru acest articol, autorul a intrat în cofetăria „Nord" și a cerut O cafea-filtru. Cafeaua, deși preparată sub ochii săi. era aproape rece întrebată, vînzătoa- rea a răspuns : „Nu știu, tovarășe, ce se Întîmplă... înainte, cînd aparatul era întreținut de mecanicii trustului (de cofetării și răcoritoare — n.a.) mergea bine. Acum, de cîrtd vin mecanicii de la Ciclop, se defectează mereu, t-au înlocuit piesele originale; le-au schimbat, le-au furat, nu știu ce le-au făcut..." Dar. cum am spus, ne mărginim Ia auto-service).în ziua de 10 februarie, dr. Nicolae Maternitatea declara :— Despre multe de spus, dai lăsa- ți-mă două săptămîni... Pe urmă, vă spun tot.— De ce nu ne Spuneți acum ?— Am mașina acolo. S-o văd întîi reparată... . m.— De mult ?
f — Aăă... de pe la I de^ cembrie. ■ (Este acolo -de-ia. 18 noiembrie 1968. după acte : din septembrie 1968. după unele mărturii. — n.a.)— Se pare că trebuie să plătiți o locație; mașina stă' neridicată de trei luni.— S-o plătească Surubaru ! (Doru Surubaru este mecanicul căruia i Ș-a încredințat automobilul doc- ■ torului Todor). El n-a reparat-o- Se spune că i-ati dat în ■mînă 6 000 de lei.— V-am spus, discutăm peste două săptămîni.(Declarația unui mecanic din atelier : „L-a înșelat pe dr. Tpdor Nicolae (este vorba.de Doru Surubaru — n.n.) i-a luat pentru reparații în jur de 6 000 de lei. iar pe nota de comandă. a trecut circa 500 de lei și restul de bani și i-a însușit. Reparația consta printre altele în înlocuirea vil- brochenului,: i-a promis câ va pune unul nou. in realitate l-a înlocuit cu altul tot. vechi, fapt ce a , făcut ca după circa 3 zile doctorul . să aducă autoturismul înapoi spunînd că a fost înșelat. Mașina se află și azi în atelier").lată-ne în posesia primelor verigi din lanțul de nereguli ce se comit la Ciclop :1. Foarte important: atitudinea unor clienti care, din proprie inițiativă sau la „sugestiile" unor lucrători. încheie contracte oneroase . cu întreprinderea, în stilul acesta, să nu ne mire că planul de beneficii pe 1968 a fost îndeplinit in proporție de... 34 la sută.

Planurile de beneficii ale inșilor de genul lui ȘUru- baru au fost însă îndeplinite în proporție de 3—400 Ia sută. Cum de se poate intîmpla așa ceva, vom vedea mai departe.— Cînd vă Iuatî mașina de acolo 1 — continuă dialogul nostru cu dr. Todor.— Deocamdată n-are motor. A fost dus la SIRCA (Secția de întreținere și reparații capitale auto — n.n.l. să-l repare acolo.însoțiți de directorul întreprinderii. Nicolae Apostol. găsim automobilul în cauză. Intr^adevăr, nu are motor.— Nu are motor, l-am dus Ia SIRCA — fiindcă aici nu avem tot utilajul — ne declară Doru Surubaru.

pieselor de automobil. Direcția circulației din Miliția Capitalei, sesizînd nereguli grave, a dat recomandări ferme care, aplicate. ar fi închis ventilul majorității, matrapazlîcuri- lor de felul celui descris. Conducerea întreprinderii nu s-a simțit însă obligată să le respecte. Așa s-a a- juns la situații ca: spălători și vopsitori se plimbă la șosea în splendide limuzine, clientă (uneori străini) vin si găsesc motorul cald si kilometrajul încărcat cu 4—500 de kilometri, tampo- nările se țin lanț, salariat! ai întreprinderii vînd si. cumpără piese auto ca în- tr-un veritabil talcioc sau deschid ateliere anexă pe la casele lor.

cercat să ne convingă că actualul sistem de organizare a producției este cel mai bun. în ce constă, el ? Iată un exemplu șofer șina luată noză".
teoretic : dumneata, amator, vii cu mala reparații. Ea este în primire la „diag- Aici se încheie onotă de comandă pe care, de cele mai multe ori, se specifică doar . neregula semnalată de dumneata și — automat — „manevră 6 lei". Pe cele circa O sută de note de comandă examinate de noi nu era trecut kilometrajul de la bordul automobilului, nu exista — decît pe foarte puține acceptul clientului iar u- nele nu aveau nici măcar numele și adresa proprie-

articolului asemenea, că două unități ne ocupăm în unitatea dino întîm- merită să aici. In cînd a în- pen-

Todor, de la Polizu.
Ciclop

seIn

birocratică ; nu se o diagnoză, se Informal nota de co- De aici, mașina atelier unde în-

Ci nd
Ciclopul

lanu-du-

—• Este o operațiune legală ? Aveți voie să scoateți motoare din întreprindere ?- Nu.— Cu ce forme a plecat de aici 7— Așa... fără forme...— Si cum a intrat SIRCA ?— Cu o cerere pe mele meu.— De ce pe numele mitale ?— Așa... m-a recomandat cineva.— Scriptic, motorul este în întreprindere aici ?- Da.— Si de ce l-ai dus dumneata acolo ? Te ocupi cu filantropia ?— M-a rugat proprietarul. Si cineva.Iată, mașinii venit afacerea particulară a lui D. Surubaru. în felul acesta, sîntem Ia verigile următoare:2. Debandada — cuvîntul nu este de loc grav ! — care domnește la Ciclop în ceea ce privește intrarea și ieșirea

Veriga numărul 3 : recomandările. intervențiile. Bună parte din mașinile care intră la Ciclop sînt „recomandate" fie de către... un telefon, fie de către un salariat al unității. „Calitatea de angajat la Ciclop a devenit o valoaie de schimb — ne spune Nicolae Apostol, directorul întreprinderii. Pînă si un portar a venit la mine să intervină pentru mașina unui dentist care-i trata soția. Nu vă mai spun de mine : nu am liniște Toată ziua sună telefonul..." „Nici pe mine nu mă lasă în pace cu Ciclopul ăsta — ne-a spus tov. Gh. Ionescu. primarul sectorului 1. pe raza căruia își desfășoară activitatea unitatea în cauză. Sînt rugat să intervin pentru mașini, pentru urgentarea. unei reparații".în continuare. încercăm să lămurim, cu conducerea întreprinderii, unele amănunte ale organizării producției. Atît inginerul sef Alecu Florian, cît si Nicolae ApostolVictor BTRLĂDEAN'J autoturismelor si a

deci, câ repararea lui N. Todor a demi l-a recomandat

de alti

POȘTA PAGINII

că ‘resale de
Am fost de curînd pe lă diferite foruri juridice din Craiova. Procurorul George Farcu mi-a povestit mai'multe cazuri de bătăi între tineri si copii. Una dintre ele. terminată cu un deces. Mergînd pe firul conflictelor între copii, procurorul a descoperit că un tată socotea buie să-și educe fiul conform tradițiilor „bărbăție" și îi spunea :— Să nu te prind că îmi vii bătut băieți! Dă primul 1 Efectul surprizei ! Așa fă*i ceam și eu, cînd eram ca tine. Nu fii papă*' lapte 1Sigur că nu e bine să avem copii înfofoliți și .. agățați de fusta mamei. Dar mi se pare că tatăl acesta preda copilului său un adevărat curs de' agresivitate. Fiul l-a lovit pe alt băiat cu o pia- tră, la doi milimetri de ochi. Cine mai poate să-i educe pe astfel de părinți ? N-ăr strica — folosind paginile ziarului — să li se atragă mai des atenția acestor oameni asupra deosebirii dintre bărbăție și agresivitate. (Miltiade IONESCU, Craiova, str. Lotru, nr. 11).

nu Inspecția rezolva totul. Medicii, deși au studiat atîția ani, dau mereu diferite examene ; Ia fel unele categorii didactice. Nu s-ar putea găsi oare o formă eficientă de reexaminare, la cîtiva ani o dată, mai ales în cazuri de oameni cu diplomă care vădesc în activitatea lor zilnică lacune de necrezut îVă rog să publicați aceste rîndurî în „Scînteia" pe numele meu : îmi iau răspunderea pentru cele afi-mate. (Luca ANGHEL, Ploiești, stt. Pintilie, 4)..

„Caprîciosul" _______ _______  _____ ._mai concret Să se fi referit Ia o anumită persoană.Ce dorim noi de . la ziar ? tn nici un ca2 renunțarea la pagina „Omul față în față cu el însuși", ci din contra, apariția "ei chiar în fiecare zi. chiar dacă ar urma să plătim zilnic 40 de bani. Pagina să povestească întîmplări din tribunale. dindu-se în . întregime numele celor condamnați. în așa fel incit să nu mai aibă curajul si alții să săvîrsească fapte dăunătoare societății.

lui Teodor Mazilu l-am fi dorit

Salut articolul „Elevi fără frecvență și profesori fără... răspundere". Articolul ne arată concret cazuri cînd pentru diplome s-au săvîrșit operații frauduloase. Aș mai adăuga și cazuri în care „elevii". în locul banului, foloseau presiuni, intervenții, relații. Urmele se mai înțîlnesc încă: cataloage în care se găsesc note vizibil modificate pentru ca. prin „rotunjire", nota să dea o medie de 4,50 din care să iasă 5. Nu mai vorbesc de alte „urme" — vizibile și ele — în gradul de pregătire al unor posesori de diplome. E vorba uneori de elemente fripturiste: au pus mîna, un an-doi, pe o muncă de oarecare răspundere, au fost iute depistați . ca incompetent: sau oameni lipsiți de cinste — iute, dar nu destul de iute : au și apucat să-și scoată cîte o patalama. Au fost dati afară de unde erau, dar diploma a rămas diplomă. Mă declar oricînd la dispoziția inspectorilor care ar dori să ancheteze. Dar

Sintem un colectiv de salariați de la „Semănătoarea". majoritatea avem o pregătire medie, iar cîtiva studii superioare. Articolele „Arghi- rofilul și pirita" și „Bumerangul infractorului" ■ (scrise de Sergiu Fărcășan. respectiv Mihai Sto- ian) au fost discutate de noi și nu prea ne-au plăcut. Nu contestăm talentul ziariștilor respectivi, dar găsim că articolele sînt. Inutile.Articolul despre... arghirofil" ne spune o banalitate, un caz despre un om lacom de bani, care s-a strecurat în perioada studiilor cu ajutorul soției, iar apoi a găsit că ea nu mai „corespunde" Nu știm de ce ar purta eroul reportajului o ..pecete" specială, cînd mai există destui alti o- portuniști puși pe căpătuială.Cit despre articolul lui M. Stoian; ni se pare normal ca un infractor recidivist ca A. Ion să suporte consecințele infracțiunilor săvirșite.

Pen.tru bacșiș, șă nu se ducă muncă de lămurire cu noi, cei care sîntem nevoiți să dăm. ci să fie sancționați cei care, deși aU leafă, primesc bacșiș.Departe de noi gîndul câ propunerile sînt desă- vîrșite. Ne-ar bucura dacă ni s-ar răspunde prin- tr-un articol în coloanele ziarului. Ni s-ar demonstra că n-am scris degeaba. (Un grup de sa- lariați de la ,,Semănătoarea"-București).
RĂSPUNS. Deși nu e în tradiția presei să răs

pundă. la. anonime (ne îndoim că autorul sau 
autorii, de vreme ce n-au semnat, au indicat 
exact locul lor de muncă), am ținut seama de 
faptul că scrisoarea reflectă o dorința construc
tivă de a ajuta ziarul și mai ales de a-i spori 
eficiența. ..... ,

tn ce privește „Argliirdfilul șt pîrîta", nu ni se 
pare un argument faptul că „mai există și alții". 
Dacă ar fi un caz fără semnificație pentru alții, 
nici n-ar merita să apară intr-un milion de e- 
xemplare. Nu credem, ca autorii anonimei, că 
există „pe toate drumurile" cazuri atît. de pro
nunțate ; mai există însă, în destule căsnicii, ten
dințe de egoism. Semnalînd în ziar un caz mai 
ieșit din comun, dăm de gîndit și celor cu 
manifestări de lăcomie și egoism mai puțin 
acute. Pecetea morală negativă nu este inutilă. 
Există în cititori un sentiment al dreptății. Ei 
vor să capete satisfacție, să știe că, pe lingă sanc
țiunea legală, există o ripostă etică.

Portretul lui Teodor Mazilu era o schiță lite
rară. Indicarea unui' nume oarecare nu i-ar fi 
mărit eficacitatea. Poate că „X" sau „Y“ din 
realitate nu e un capricios atît de „perfect" sau 
de lesne de dovedit cum e „Capriciosul" cu C 
mare al lui Mazilu. Literatura — prin genera
lizare — îmbrățișează un cîmp mai larg. Există 
destui capricioși nominali care vor fi reperați cu 

. ajutorul portretului satiric.
N-am înțeles reproșul adresat anchetei „Bu

merangul infractorului". II socotiți un articol 
inutil, dar totodată cereți să se publice „întîm
plări din tribunale". Credem că în acest al 
doilea caz aveți dreptate. Scriind despre infrac
tori, reporterul dă un avertisment unor „can
didați", face profilaxie.

Un ultim amănunt: nu știm de ce ați ținut ca 
scrisoarea dv. să fie nesemnată. Credeți oare că 
redactorii și colaboratorii ziarului nu suportă să 
fie contraziși: vor să aibă de-a face doar cu citi
tori care îi aprobă pasiv? Ne interesează un 
dialog viu cu cititorul, un schimb de idei, schim.b 
în! sensul real, al reciprocității. Nu avem decît 
de cîștigat. Putem astfel măsura mal bine efi
ciența ziarului și cunoaște mai profund opiniile 
celor mai diferite categorii de cititori.

tarului. „Diagnoza" este de fapt o simplă poartă de intrare face nici tocmește mandă. trece in cepe tocmeala dintre client și maistru. Aceasta este portița prin care, cu bine- cuvîntarca conducerii întreprinderii „Ciclop", strecoară ilegalitatea, loc să se facă un real con- , suit al mașinii și,. :să i se .. ȘKiid.ucăi. la cunoștință?, cliețț; -r țulul ce defecte pjțe ■mașina ., și cît îl va costa reparația," încheindu-se un contract ferm, se creează cu bună știință o dezordine scriptică a cărei ultimă consecință este transformarea unității auto-service într-un loc de afaceri veroase.în ziua de 10 februarie, conducerea, in persoana inginerului șef Alecu Florian și a directorului, a încercat să ne convingă că procedeul normal pe care îl recomandam (de altfel, nu noi l-am inventat : este folosit în lumea întreagă iar in tara noastră de către unitățile cooperației meșteșugărești) „nu este bun" și că singurul recomandabil este... tocmai cel care permite toate pazlîc.urile.Ciudat ! în ziua toare ni se pune documentul cu nr. februarie 1969 (a laborat. probabil, noaptea întrucît noi am plecat de la Ciclop seara) care statuia tocmai... procedeul normal, combătut cu 15 ore mai înainte. Și mai ciudat : circulara începe așa : „Revenind la instrucțiunile noastre anterioare (...) pentru înlăturarea deficientelor semnalate, prin neres- pectarea sau ignorarea a- cestor instrucțiuni, vă prezentăm încăodată..." etc. etc.îl rugăm pe ing. Alecu Florian să ne arate „instrucțiunile anterioare". Ni se arată o instrucțiune nedatată, o înșiruire de neclarități, de confuzii și o alta din 17 august 1968. de asemenea o înșiruire de generalități. Singura instrucțiune mai limpede ar fi o circulară din 20 decembrie 1968 unde se spune că .....pentru orice lucrare întîi să se întocmească devizul (ante- calculația) detaliat din care să rezulte Costul lucrării iar lansarea în producție să s.e facă numai după acceptul beneficiarului...", dar...— De ce nu se procedează așa. tovarășe Florian ?— Este imposibil (îl?)— Nu respectați propriile dv. instrucțiuni.— Ba le respectăm.— Ați scris: „orice lucrare..." etc. și. acum, ca și ieri, susțineți că nu orice lucrare poate fi antecalcu- lată. Pe de altă parte, poziția dv. contrazice categoric ordinele pe care le-ati dat și semnat la 20 decembrie și 11 februarie.— ? ! ?Aceasta fiind „concepția" organizatorică a ingineru- lui-șef. să consemnăm succint cîteva din rezultatele ei practice :• Luăm o notă de mandă a unui client Rm. Vîlcea. Valoarea : lei. Mecanicul Mircea culescn (clientilor li se comandă ca „inginer automobilist"), rugaț în fata noastră să recalculeze nota conform tarifului oficial, ajunge la... 63 de lei,

— De ce ați încasat cu 300 la sută mai mult ?— Ciclopul nu este o Întreprindere de binefacere.Cinism ? în orice caz, . flagrantă încălcare a legii. Clientul susține că i-a mai dat „particular" 300 de lei si o damigeana de vin. A- celuiași' mecanic, un client i-a reproșat că i-a vîndut drept noi cauciucuri uzate (comerț în incinta întreprinderii) iar altul că „n-a dat chitanță pentru bani și șe plimbă cu mașina mea „Opel Admirai". „Inginerul automobilist" își sfîrșește declarațiile (ce i-au fost cerute) scriind că „a fost calomniat și își rezervă exercițiul căilor legale". Iarăși cinism ? Mai curînd umor...• Mașina inginerului șefAlecu Florian este găsită de noi pe butuci și cu motorul demontat. în jurul ei roiesc trei-patru lucrători. Știți ce scrie inginerul A- lecu Florian în calitate de client pe nota de comandă? Că și-a adus autoturismul pentru.......Înlocuirea cureleide la ventilator".• T. N., din Focșani. își găsește automobilul fără acumulator. Protestează și i se aduce un acumulator pe care nu-1 recunoaște ca fiind al său. într-adevăr. apare și proprietarul legitim... un alt client. Pînă la urmă se află că din dispoziția inginerului șef acumulatorul a fost scos și montat la o mașină a întreprinderii.— Tovarășe Florian, este mașina clientului. Cum de ați dat o asemenea dispoziție ?— Necesități urgente... si dumneavoastră ati proceda la fel......Si să ne mai mirăm că Ia Ciclop se întîmplă ce se intimplâ. in condițiile cind conducătorul tehnic dă dispoziții pe care nici un penalist nu va ezita să le califice ca incitări la furt 1Să revenim însă la fatidica dată de 10 februarie. Timp de mai multe ore. ne-a fost imposibil să stăm de vorbă cu tovarășul Gh. Călinescu. secretarul t-oului organizației de tid.— Aici era spus. N-ati intrat, un gru ?Ba da, îl— Tovarășul Călinescu îl conducea.Asta se întîmplase la ora Il.v-La ora 4 fără un sfert

bi- par-ni văzut, cînd Mercedesvăzusem.

matra-urmâ- în fată 1650/11 fost e-

co- din225 
Nî- re-

s-a ati ne-
■ ÎL „Lă ora'4 fără un sfert ^• “Gh. "Călihedicu" își ' făce - .ai" •*’ pa'flțiâ; "Nu se putea dă-- duce, după miros, ce băuse, fiindcă efluviile erau amestecate.— V-am așteptat.— Am plecat dimineață, cu nare obștească.— La ora 11 totuși în întreprindere.— A. da. mă întorsesem și am abia a-

de la 9. azi o însărci-v-am văzut
să iau niște liste plecat și am venit cum.încercările de a despre necinste, bacșiș etc. etc. au dat greș. Răspunsurile s-au tipul rire, „toți dabil s.a.m.d. Cu o excepție :— Si atunci vine clientul și spune : „Dom’lei am avut eu plăcere, ca recompensă că m-a servit frumos. să-i dau o sută de lei. Ce ai dumneata contra |a banii mei ?“ Poți să-i spui ceva ?La 14 februarie, „Mer- cedes“-ul pomenit (FHV- 845) staționează în întreprindere. Discutăm cu Doru Șurubaru :— A cui este această mașină ?— Nu știu.— Dar cine știe ?— Tovarășul Călinescu.— Am întrebat a cui e, fiindcă pe nota de comandă nu este consemnat, np- mele proprietarului. Pe ce dată a intrat mașina la Ciclop ?— Păi... scrie în hîrtii :■ H februarie.tar noi am văzut-o acola la 10 februarie.

★In cazul Ciclopului avem de-a face cu un fenomen social de o extremă periculozitate : transplantarea n- nor practici și mentalități proprii micului garaj particular. talciocului de automobile, într-o întreprindere socialistă. Faptele pe care le-am relatat mal sus sînt doar o sumară spicuire dintr-un șir mai lung — cele mai multe cu caracter penal.Cum se explică situația ? In ultimă instanță prin slăbiciunea conducerii administrative și a biroului organizației de partid. Este semnificativ că, deși neregulile de tot soiul se țin lanț, nicio adunare generală a organizației de bază nu a fost dedicată discutării u- nor abateri și problemelor profilului moral al lucrătorului din serviciile de prestații. Lipsurile semnalate sînt cunoscute atît directorului cît și inginerului șef. Reacția ? Inexistentă. Mai mult, sistemul de lucru defectuos, introdus șl apărat de către actuala conducere, creează cele mai bune premise pentru săvîr- șirea unei game largi d» ilegalități. La Ciclop s-a închis un ochi...

discutatovarășului Călinescu mărginit la fraze de ..munca e o îndato- nu-i așa. de onoare", lucrătorii e recoman- să fie cinstiți*

Georqe-Radu
CHIROVICI j

vorba.de
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r Astăzi, cînd știința devine un important factor de pro
ducție, rezultatele cercetărilor trebuie să fie integrate cît 
mai rapid în circuitul economiei naționale, de unde și pre
ocuparea sporită pentru finalizarea practică, operativă a so
luțiilor. Tocmai de aceea conducerea partidului și statului 
nostru acordă o deosebită atenție strîngerii legăturilor știin
ței naționale cu producția, permanentizării și adîncirii co
laborării activității de cercetare cu unitățile 
materială.

Astiel, în scopul iructiticării economice cît 
unora dintre soluțiile importante obținute de
nală, în acest an au fost nominalizate în planul de stat, pen
tru prima oară, unele dintre cercetările de importanță ma
joră ce se impun a fi asimilate în producție. Pe lîngă aces
tea, un număr mult mai mare de investigații științifice au fost 
prevăzute spre aplicare prin planurile departamentale și cele 
interne.

Ancheta de față șl-a propus să urmărească modul în care 
cercetarea și industria organizează valorificarea unora din
tre aceste soluții științifice — din categoria celor încheiate — 
cu o deosebită importanță pentru actuala etapă de dezvol
tare a economiei naționale.

ÎNTRE „OFERTA" ȘTIINȚEI

Șl „CEREREA" PRACTICII
Primul nostru interlocutor este acad. EUGEN BĂDĂRĂU — directorul Institutului de fizică din Capitală :— In ce constă importanța utilizării 

practice a soluțiilor științifice, în con
textul activității complexe de valori
ficare a acestora în etapa actuală ?— Cînd vorbim de valorificare avem în vedere și utilizarea unor rezolvări de nivel fundamental în faza de cercetare aplicativă și a unor soluții aplicative în activități de dezvoltare etc. Toate acestea conduc însă inerent spre acel moment care poate fi apreciat drept cel mai important — folosirea practică a soluției științifice în fabrică și uzină. Aceasta corespunde, după părerea mea, în cel mai înalt grad cerințelor actuale științifice și economice, însăși intenției omului de știință care, în oricît de abstracte domenii ar evolua, scontează, deliberat sau nu, pe o utilizare efectivă, concretă a realizărilor sale. Personal, cred că trebuie salutată alcătuirea, pe lîngă planul obișnuit de cercetare, și a unui plan de stat de valorificare a cercetării, care deschide perspectiva aplicării sigure și unora dintre cercetările încheiate de specialiștii institutului nostru în anii trecuți, dar care, din diverse motive, nu au putut răzbate pînă acum la faza producției industriale. Mă refer în special la două dintre ele : fotorezistența din snlfură de plumb șl tuburile cu catod rece.— Ce dezavantaje a prezentat pentru 
industria și economia noastră întîrzie- 
rea aplicării acestor rezultate obți
nute de fizicieni ?— Fotorezistențele — dispozitive cu semiconductor! ce au proprietatea de a-șl modifica rezistența electrică sub acțiunea radiației luminoase — integrate în diferite circuite și aparate își află multiple aplicații în tehnica modernă, în instalații de comandă automată, în circuite de avertizare și protecție. Tipul produs de noi, cu sulfură de plumb, este sensibil la raze infraroșii și solicitat în mod deosebit de industria actuală, cu ajutorul lui putîndu-se realiza, de pildă, la un laminor în funcțiune, dirijarea automată a mișcării laminatelor, de la ieșirea lor din -cuptor pînă aproape de răcire. Fotorezistențele din sulfură de plumb își pot găsi, de asemenea, utilizare în dispozitive de măsurare a temperaturilor și, ca urmare, în sisteme ingenioase de protecție împotriva incendiilor.Iată doar cîteva dintre domeniile economiei care puteau beneficia de avantajele tehnice și economice oferite de această realizare. Ea prezenta cu atît mai mult interes cu cît aspectele de automatizare și creștere a siguranței de funcționare a diverselor utilaje și instalații industriale preocupă intens pe specialiștii din cele mai diferite domenii de activitate. Mai mult, existau și unele cereri privind crearea în țară a unor as.emenea tipuri de rezistențe.Cu toate acestea, întreprinderile care

SOLICITĂRILE ECONOMICE

MAJORE STIMULEAZĂ

CONLUCRĂRILE FRUCTUOASE
Marile șantiere ale cincinalului ridică în fața industriei și implicit a cercetării științifice probleme de o complexitate crescîndă, pe măsura cerințelor majore ale actualei etape de dezvoltare a țării noastre.— Unul dintre cele mai semnificative exemple în această direcție — arată ing. CLAUDIU ȘTEFĂNESCU, director tehnio al Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini — îl oferă Șantierul hidroenergetic de la Porțile de Fier, construcție de mare amploare, care a solicitat din plin și aportul cercetătorilor, proiectanților și specialiștilor din uzinele constructoare de mașini.Mă voi opri asupra celor trei teme investigate de institutul nostru și incluse în planul de stat pe 1969 pentru valorificare, unele conducted la însemnate efecte economice începînd încă din acest an. Este vorba de realizarea pieselor mari turnate din oțel pentru turbinele Kaplan (butuc rotor, butuc rotor hidro-generator, butuc lagăr axial și palete), cromarea tijelor servomotoare de comandă a porților de ecluză și pieselor mari forjate (de exemplu, cilindrii servomotorului cu lungimi de 10 m și dia- metre de 400 și 500 mm). Valorificarea acestor cercetări necesită o strînsă colaborare între I.C.T.C.M., care a proiectat tehnologia și a elaborat soluțiile tehnologice, Uzina de mașini grele-București, care a executat piesele grele, de performanță, și Uzinele pentru construcții de mașini-Reșița, care au prelucrat aceste piese și poartă răspunderea montajului, fiind furnizoare de turbine ce vor funcționa la Porțile de Fier.

CAREA PRACTICA
de producție

mai rapide a 
știința națio-

puteau prelua, pentru introducerea în producția de serie, această realizare au ezitat multă vreme. Unitățile respective, preocupate în primul rînd de obținerea unor randamente economice imediate, au neglijat asimilarea acestui rezultat științific.Din motive similare a fost tărăgănată șl preluarea celeilalte cercetări — tuburile cu catod rece — care permite simplificări considerabile în aparatura electronică, concurînd în prezent cu succes atît se- miconductorii cît și tuburile cu vid. De o construcție simplă și dimensiuni mici, ele oferă o mare siguranță și stabilitate în exploatare, durată mare de funcționare, fiind realizate la un preț de cost redus. își pot găsi utilizare în multe aparate electronice, inclusiv mașinile electronice de calcul.
— Ce măsuri s-au luat pînă acum 

pentru intrarea lor în producția cu
rentă 1— In cazul fotorezistențelor s-a realizat prototipul industrial și chiar o serie zero de aproximativ 1 000 de bucăți; concomitent s-a început și experimentarea la diferite întreprinderi, între care cea mai promițătoare a fost automatizarea liniei de laminare la Uzina de țevi din Roman. In prezent — deși producerea lor este prevăzută a fi inaugurată abia în anul 1970, urmînd' ca în 1969 să se facă toate pregătirile necesare pentru realizarea investițiilor — s-au inițiat contacte directe între direcția de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și conducerea întreprinderii producătoare, pentru a se preciza punct cu punct măsurile care trebuie luate, în strînsă colaborare cu cercetătorii institutului. In același timp, în momentul de față se efectuează un sondaj la diferitele instituții și întreprinderi care ar putea beneficia de avantajele acestei realizări pentru a se putea preciza cît mai exact tipurile și cantitățile de fotorezistențe ce vor fi necesare în perioada 1970—1976. După efectuarea sondajului se vor stabili, de comun acord, și, evident, cu directa participare a cercetării, condițiile trecerii la producția de serie.In ceea ce privește tuburile cu catod rece, planul de valorificare actual prevede asimilarea în producția unor tuburi de semnalizare, pentru realizarea acestora să lească o strînsă colaborare a lor institutului nostru cu fabrica producătoare — „Electrofar" — de asemenea subordonată Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Aceasta, pentru a soluționa și dificultățile ce mai există, datorate diferențelor dintre tehnologia de laborator și cea a producției în serie, în ceea ce ne privește, vom depune toate eforturile necesare pentru ca aceste realizări ale cercetătorilor institutului nostru să ajungă corespunzător în faza de a fi produse și utilizate efectiv conform termenelor prevăzute de plan.

curentă a urmînd ca se stabi- specialiști-

Spre a exemplifica dificultățile ce au fost învinse în finalizarea practică a soluțiilor de cercetare elaborate este suficient să amintesc că butucul rotorului turbinei Kaplan de 178 megawați — cele mai mari din lume de acest tip — este o piesă cu greutatea turnată brută de 130 tone, în timp ce la noi în țară nu mai fuseseră executate piese cu greutăți depășind 40 de tone, iar cuptoarele existente nu asigurau necesarul de oțel lichid. După ce s-au studiat mai multe variante, a fost reținută soluția așa-zisă a turnării „întrerupte", cu umplerea pînă la o treime din maselote și menținerea metalului în stare lichidă pînă la elaborarea de noi șarje. Fiind vorba de o soluție îndrăzneață, a fost nevoie de o adevărată „repetiție generală" în gol, pentru a se dobîndi o perfectă sincronizare a celor trei șarje și pentru ca fiecare participant la această complicată operație să-și cunoască la perfecție rolul. Cele trei piese de acest fel au fost turnate într-adevăr fără nici un rebut, iar primul butuc al rotorului livrat la uzinele reșițene s-a dovedit că nu mai necesita operații de remediere. Piesa a necesitat studierea amestecurilor de formare. elaborîndu-se cu acest prilej a- mestecuri speciale pe bază de cromit. S-au investigat, de asemenea, poziția de turnare și a solidificării piesei, rețeaua de turnare și a maselotelor.
— Cum se prezintă situația lucrări

lor față de graficul alcătuit ?— La cele 18 palete ale turbinelor, dintre care 6 sînt turnate în prezent, datorită caracteristicilor cu totul deosebite (formă lamelară cu 5,5 m lățime și 3,5 m înăl-

moment esențial
al valorificării

cercetării științifice
ANCHETA „SCÎNTEII"

țime, cu secțiune variind între 50 șl 400 mm) s-au elaborat — de asemenea, pentru prima dată la noi — tehnologia de turnare „în picioare", precum și dispozitive speciale de format și turnare a acestor piese din oțel inoxidabil. Deși graficul, de livrare a paletelor a fost readaptat de uzina furnizoare (ultima piesă urmînd să fie predată în octombrie anul acesta), totuși graficul final de predare a turbanelor nu s-a modificat, astfel încît prima va fi terminată de Uzina constructoare de ma- șini-Reșița în trimestrul IV 1969 și montată la Porțile de Fier în 1970. Piesele pentru cele trei turbine realizate în țară vor aduce economii cifrate la circa 10 milioane lei valută.Atît prin efectul său economic, cît și prin marile posibilități ce le deschide cromă- rii dure a unor piese cilindrice, soluția realizată de cercetătorii I.C.T.C.M. pentru cromarea tijelor la servomotoarele de comandă a porților de ecluză — ea a constituit obiectul unui brevet — este o dovadă în plus a maturității tehnice a specialiștilor noștri, permițînd fabricarea acestor piese foarte lungi, cu suprafață netedă, rezistentă la uzura și coroziunea provocate de acțiunea apelor Dunării. Trebuie arătat, totodată, că, după executarea instalației proiectate de I.C.T.C.M. și Institutul de cercetări și
DE LA EXPERIMENTARE,

— De patru ani ne situăm din punctul de vedere al exportului instalațiilor petroliere pe un loc de frunte în lume — ține să sublinieze ing. ALEXANDRU RADULESCU, director tehnic al Institutului de proiectări și cercetări pentru utilaj 

valorificarea industrială a aces-
vor ridica la peste 140 000 000 lei ceea ce reprezintă aproximativ sută din cheltuielile globale de

Fizicienii oferă industriei aceste piese mici, dar de mare valoare economică : foto- rezistențele cu sulfura de plumb, care permit automatizarea unor complicate procesa de producție.
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petrolier. în aceste condiții, cînd întreaga producție din această ramură se bazează pe cercetări și proiectări proprii, cînd circa 80 la sută din producția românească de utilaje petroliere este elaborată pe baza soluțiilor furnizate de institutul nostru, era firesc să ne revină și în actualul plan de valorificare obiective importante.
— Ce ne puteți spune despre so

luțiile preconizate pentru sapele de 
foraj, una dintre temele ce urmează 
a fi finalizate în acest an ?— în colaborare cu uzina constructoare „1 Mai"-Ploiești și cu alte institute de specialitate (I.C.T.C.M., I.C.E.M. etc), a fost posibilă preconizarea unor importante îmbunătățiri constructive și de execuție a acestor produse, care au ca efect mărirea capacității de lucru și creșterea rezistenței la uzură a sapelor cu 3 conuri. Experimentările făcute în șantiere au confirmat principiile de concepție care au stat la baza cercetărilor și proiectării. Astfel, s-au executat, experimentat și omologat nouă tipodimensiuni de sape cu 3 conuri, de construcție modernă, care au marcat un salt calitativ, net superior, în comparație cu sapele din producția curentă de serie. Pentru aceste noi tipodimensiuni, metrajul mediu forat cu o sapă a sporit cu 50—100 la sută, atît în rocile slabe, cît și în cele medii și tari, abrazive, creșterea avansamentu- lui pe sapă datorîndu-se în principal măririi duratei de funcționare a sapei la talpa sondei.In cursul anului 1968, în paralel cu experimentarea noilor tipuri de sape, uzina „1 Mai“-Ploiești a fost dotată cu mijloace de producție moderne, de cel mai înalt nivel tehnic, pentru valorificarea cercetărilor amintite. 

proiectări electrotehnice — pentru partea de redresor — specialiștii noștri au fost chemați la Uzinele de construcții de ma- șini-Reșița să demonstreze tehnologia de lucru pe piese reale. In această perioadă au fost necesare mai multe intervenții pentru a se asigura colaborarea eficientă cu personalul care urma să preia fabricația în continuare.La realizarea pieselor mari forjate, I.C.T.C.M. a avut o contribuție mai modestă, întrucît laboratorul Uzinelor de mașini grele-București a preluat elaborarea tehnologiilor de lucru. Totuși I.C.T.C.M. a completat utilajele necesare (de pildă, o masă rotativă pentru lingouri pînă la 40 t), precum și toate sculele pentru forjare.In concluzie, se poate afirma că metodele de colaborare între știință și beneficiarii din producție se dovedesc eficiente și operative atunci cînd rezultatele se concentrează asupra realizării unor obiective majore ale economiei. Faptul că la acest adevărat examen al maturității tehnice toate unitățile colaboratoare au avut succes — n-a fost re- butată nici o piesă — demonstrează de la sine eficacitatea unei astfel de conlucrări în ce privește soluționarea problemelor de complexitate crescîndă cerute de industrializarea țării.

— Ce măsuri s-au luat tn întreprin
derea producătoare pentru îndeplini
rea acestor sarcini ?— Pentru punerea în valoare a acestor cercetări incluse în planul de stat de valorificare, deși în momentul de față 

se constată oarecari rămîneri în urmă parțiale față de graficul stabilit, în urma măsurilor luate de ministerul tutelar și a concentrării eforturilor s-au creat condițiile pentru ca prevederile graficului să fie respectate întocmai. La uzinele „1 Mai“-Ploiești se lucrează în prezent în trei schimburi pentru terminarea liniei tehnologice noi, care va fabrica în serie mare aceste produse superioare. Sapele românești de construcție nouă vor fi comparabile cu cele mai bune sape cu conuri realizate în lume, aducînd, prin creșterea performanțelor, importante economii în activitatea de foraj din țară. E suficient de arătat că pentru o creștere a metrajului mediu pe sapă cu numai 50 la sută, economiile an- tecalculate pe întreaga activitate de foraj se anual, 10 la foraj.Prin tor cercetări se va putea mări totodată în mod apreciabil exportul de sape cu conuri, acestea devenind un produs competitiv, de prim-ordin, pe piața mondială, contribuind și pe această cale la dezvoltarea economiei naționale.
— Dar în planul departamental de 

valorificare a cercetărilor cu ce este 
inclus institutul dv ?— Anul trecut, colectivul nostru a realizat, de pildă, instalația de foraj F-125, al cărui prototip industrial e în curs de realizare — adevărat „cap de serie" al unei noi game de instalații petroliere românești (F-80, F-200, F-320 și F-500), cu performanțe și caracteristici ce asigură o certă competitivitate pe piața mondială. Ca urmare a eforturilor cercetării 

G H U Q Q £3 □științifice și proiectării, la această mare instalație s-au realizat importante economii de metal, creîndu-se posibilități noi în ce privește montajul.Se poate aprecia că noile instalații din această serie vor reprezenta și o etapă nouă la nivelul celor mai moderne realizări pe plan mondial, caracteristicile 
UN VAST TEREN DE INIȚIATIVA

PENTRU CERCETĂTORII s-t

Iată acum și opiniile conducătorului uneia dintre întreprinderile bucureștene beneficiare, în care urmează să fie aplicate mai multe soluții noi în acest an : ing. Nicolae DRAGOMIR, directorul uzinei „Electromagnetica".— In ceea ce privește uzina noastră, s-a vădit că sînt lipsite de eficiență mai ales acele cercetări în care institutele științifice cu care colaborăm nu au ținut seama în conturarea soluțiilor și de experiența practică a specialiștilor din industrie, de specificul și posibilitățile întreprinderii — ne spune pentru început interlocutorul. Ignorarea unor asemenea elemente a dus în trecut la preconizarea unor cercetări și soluții cajre, fiisoluții care, fie că nu și-au găsit aplica- bj,yțațe ,îp producție, fie. gă ațj necesitat cheltuieli. suplimentare de repj-oiec'lare în uzină.In prezent, coordonarea activității de cercetare, organizarea muncii științifice pe baza unor planuri comune ale cercetării și industriei, care prevăd și valorificarea pe linie de stat sau departamentală a rezultatelor mai importante, fac posibilă nu numai colaborarea mai strînsă dintre diversele institute științifice și uzină, dar și stabilirea unor condiții optime de organizare a valorificării industriale a cercetărilor.
— Activitatea specialiștilor din în

treprinderea dv. se rezumă doar la 
prelucrarea strictă a soluțiilor date de 
cercetare ?— Specialiștii uzinei, de obicei, nu se mulțumesc numai cu elaborarea unor soluții constructive pe baza schemelor stabilite de către cercetători, ci ei participă efectiv la realizarea unor lucrări,, în prezent. el au în vedere organizarea aplicării mai multor soluții, fie prin planul de stat, fie prin cel departamental. Dintre acestea menționez repetorii vocali tranzistorizați (cercetare încheiată în 1968), repetorii intermediari pentru sistemele de curent! purtători cu 60 de căi (cuprinsă în planul departamental pe 1969) și alte rezultate obținute în colaborare cu Institutul de cercetări telecomunicații, în acest an vom trece, de asemenea, și la realizarea sistemelor de curenți purtători cu trei canale telegrafice, la crearea cărora inginerii uzinei au contribuit prin elaborarea schemelor pentru redresoarele stabilizate, a convertizoarelor telegrafice, precum și prin participarea la studierea unor soluții economice pentru filtrele de cale.Dar în ceea ce privește asigurarea preluării rapide de către fabrică a unor soluții științifice se resimte și în prezent necesitatea acută ca cercetătorii să parTn ancheta de față ne-am ocupat de cîteva din cazurile în care prooesul de finalizare a soluțiilor tehnico-științifice a fost organizat corespunzător — și care dovedesc cu pregnanță ce mari posibilități există în prezent în domeniul legării mai strînse a activității de cercetare cu practica, creșterii eficienței muncii științifice. In cadrul anchetei am intîlnit însă și cazuri cînd în calea trecerii operative a soluției de laborator spre industrie și a fructificării maxime a cercetării științifice se interpun încă multiple optici și practici deficitare. Unele din aceste practici țin încă de modul în care cercetarea însăși răspunde celor mai importante și mai stringente cerințe actuale. Colectivele de cercetători nu se orientează întotdeauna spre soluții de înalt nivel, care să răspundă unor nevoi acute ale industriei și agriculturii, oferind uneori șl rezolvări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ sau depășite pe plan mondial. La Conferința organizației de partid a municipiului București, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „ESTE TIMPUL SA ÎNȚELEGEM CĂ EFORTURILE PE CARE CLASA MUNCITOARE, ÎNTREGUL POPOR LE FAC PENTRU DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE TREBUIE RECOMPENSATE ; REZULTATELE TREBUIE SĂ SE SIMTĂ IN PRODUCȚIE, IN CREAREA DE BUNURI MATERIALE DE ÎNALTĂ CALITATE, CARE SĂ AJUTE LA DEZVOLTAREA RAPIDA A SOCIETĂȚII NOASTRE, LA SATISFACEREA CERINȚELOR POPORULUI, LA FĂURIREA BAZEI MATERIALE PENTRU DESĂVÎRȘIREA SOCIALISMULUI ȘI TRECEREA TREPTATĂ SPRE COMUNISM. ACEASTA CEREM NOI DE LA CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ !“Mulțl specialiști au scos în evidență, pe parcursul anchetei, modul greoi în care se realizează în prezent unele avizări necesitate de intrarea soluțiilor în faza de producție sau dificultățile întîmpinate în organizarea diverselor experimentări, inerente procesului de asimilare industrială. Din acest punct de vedere, trebuie spus că nici întreprinderile beneficiare nu manifestă, adesea, suficient interes pentru valorificarea cît mai operativă în producție a soluțiilor elaborate de cercetarea științifică. Sînt întreprinderi care, chiar dacă au preluat unele soluții, întirzie să le utilizeze pe motiv că introducerea acestora ar pune unele probleme de organizare a fluxului tehnologic, deci — mal deschis — le-ar da, la început, o oarecare bătaie de cap.Așa cum a reieșit și în cadrul anchetei de față, laboratoarelor uzinale Ie revine un rol deosebit în etapa finalizării industriale a cercetărilor ; cu atît mai mult cu cît specialiștii acestora reunesc într-o potrivită „sinteză" atît posibilitatea unui dialog activ, rodnic cu institutele științifice, cît și cunoașterea amănunțită a specificului și posibilităților întreprinderii în care lucrează.în cadrul anchetei, numeroși specialiști au subliniat că este necesar ca șl Consiliul Național al Cercetării Științifice să acționeze cu mai multă energie și să-și facă mai simțită prezența în stimularea activității științifice și finalizarea ei în practică. Atît beneficiarii din industrie cît și unitățile de cercetare și proiectare au datoria să acorde întreaga atenție încheierii contractelor de colaborare și îndeplinirii cu rigurozitate a prevederilor acestora, știut fiind ci aceasta este o cale principală, verificată de experiență, a materializării în practică a investigațiilor științifice, a concretizării lor în bunuri materiale și culturale pentru folosul întregii noastre societăți.

Pagină realizată de Gh. BARBU, L. SACHEÎ.ARiE, cu sprijinul corespondenților „Scînteii" C. CAPRARU și M. CORCACI

lor funcționale permițînd forajul cu jet, tehnologie de mare eficacitate economică, ce asigură mărirea vitezelor, scurtarea timpului de punere în exploatare a sondelor, deci, în general, reducerea cheltuielilor de foraj.Prototipul industrial al noii instalații de foraj — în curs de realizare Ia uzina „1 Mai“-Ploiești — va fi prezentat în cadrul „Expoziției realizărilor economiei naționale", ce se va organiza în acest an, urmînd ca în trimestrul IV să se facă experimentările pe șantiere.
★Fabrica de antibiotice din Iași reprezintă un nucleu important de promovare a noutății științifice și tehnice în domeniul antibioticelor și. în același timp, este unul dintre principalii asimilatori ai cuceririlor științei moderne. In legătură cu sarcinile ce revin acestei unități din planul de stat de valorificare, ing. CARMIL PAL, inginerul-șef al fabricii — no spune :— în general procedăm la valorificarea Imediată în producție, atît a rezultatelor obținute în laboratorul nostru central cît și soluțiilor științifice furnizate de alte unități de cercetare, ca Institutul chi- mico-farmaceutic din București sau filiala acestuia din Iași. Astfel, prin aplicarea unor cercetări încheiate în trimestrul I al anului 1968, privind perfecționarea rețetelor de fabricație la penicilina G, penicilina V și vitamina B12, am putut realiza pînă la sfîrșitul anului 1968 o producție suplimentară în valoare de 27 de milioane lei. Potrivit prevederilor din planul de valorificare pe acest an, se va produce, pentru prima dată la noi în țară, începînd din trimestrul II, o penicilină de semisinteză denumită me- ticilina, iar din trimestrul IV, alte două peniciline de semisinteză : ampicilina și oxacilina.Pentru realizarea la scară industrială a noilor „rețete" s-au și construit două pavilioane noi de producție, unul dintre ele — cel destinat fabricării antibioticelor de semisinteză — fiind dotat cu utilaje dintre cele mai moderne. Tehnologiile au fost elaborate de către specialiștii Institutului de cercetări chimico- farmaceutice din București și serviciul de cercetare al fabricii noastre. La atingerea parametrilor proiectați se vor produce aici peste 21 milioane flacoane cu derivați de antibiotice, în valoare de peste 84 milioane lei.

ticipe mai susținut la adaptarea rezolvărilor de laborator la condițiile producției de serie, deoarece condițiile în laborator și în uzină nu sînt identice, ceea ce u- neori se pierde din vedere. în colaborară cu Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice, au fost puse la punct rețetele de fabricație a unor utilaje pentru magneți permanent! cu caracteristici tehnice ridicate. Cu același institut au mai fost elaborate și rețetele de fabricație pentru circuitele imprimate pe ambele fețe, destinate anumitor aparate de măsurat electrice. Este regretabil însă că, din cauza deficiențelor colaborării, această tehnologie nu a putut fi dezvoltată pînă acum ca tehnologie de fabricație! icurentă- pentru'- a'-se-putea trece la fabricația de. serie. : .Din aceste considerente, în scopul organizării cît mai eficiente a asimilării soluțiilor care ne revin, începînd din acest an, uzina noastră șl-a propus lărgirea colaborării cu institutele de cercetare șl proiectare care le-au furnizat. A- vem în planul de stat, împreună cu I.P.A. și I.C.P.E., valorificarea, pînă în 1970, a cercetărilor privind fiabilitatea (siguranța în funcționare) a unor relee intermediare, relee pentru automatizări și celule redresoare cu seleniu etc. De asemenea este cuprinsă în planul de stat, împreună cu Institutul de proiectări de automatizare, elaborarea de noi elemente ale centralelor telefonice automate electronice.în problemele pentru care există o bază materială a cercetării asigurată în uzină, dezvoltarea activității științifice se va face în special prin activitatea laboratoarelor uzinale de cercetare, a căror înființare este în curs, de pildă în problema celulelor redresoare cu seleniu. De altfel, dotarea uzinei, în ultima perioadă, cu aparatură de laborator perfecționată, face posibilă preluarea de către aceasta a unul număr de probleme de cercetare necesitate de elaborarea de noi aliaje de mare energie magnetică. Personal, cred că dezvoltarea acestor activități impune forme organizatorice noi. Ar merita astfel analizată posibilitatea concentrării muncii de cercetare în cadrul unui sector cu regim de institut, dar dependent de uzină. în preocupările unui asemenea sector ar intra și continuarea dezvoltării produselor asimilate pe bază de licență pentru a menține în permanentă fabricația la nivelul tehnicii moderne. Pentru evitarea paralelismelor, acest sector ar trebui să concentreze întreaga activitate de cercetare în anumite domenii ale telecomunicațiilor.

-/
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Pentru continua 
înfrumusețare7 

și buna gospodărire 
a orașelor si comunelor7 7

patriei
O HOTĂRlRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI CU 
PRIVIRE LA ORGANIZAREA ÎNTRECERII PATRIOTICE

Cron ic a
O delegația a Ministerului Comerțului interior, condusă da Gheorghe Cazan, adjunct al ministrului. a nlecat marți seara în Cehoslovacia. în vederea nurtărli tratativelor si a semnării protocolului privind schimburile directe de mărfuri pe anul 1969 între cele două ministere de comerț interior.

★Atașatul militar, aero si naval al Ambasadei R. D. Germane din București, locotenent-colonel Boris Behring, a organizat marți dimineață Ia sediul ambasadei o întîlnire cu reprezentant! ai presei și ai publicațiilor militare, cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a Armatei Populare Naționale a R. D. Germane.*în sala de expoziții a Ateneului Român s-a deschis marți Ia amiază

• I • zilei
vremea

Potrivit unei hotărîri a Consiliului de Miniștri, în municipii, orașe și în comune se organizează întrecerea patriotică pentru continua înfrumusețare și buna gospodărire a localităților. Municipiile și orașele participă la întrecerea pe țară, iar comunele, inclusiv cele suburbane, la întrecerea pe fiecare județ. Sectoarele Capitalei și comunele suburbane acesteia participă la întrecerea organizată de municipiul București.Hot* ' y»a stabilește principalele obiectiv >ale întrecerii patriotice. In orașe și municipii: ridicarea continuă a nivelului edilitar-gos- podăresc al localităților prin realizarea a cît mai multe acțiuni și lucrări de înfrumusețare, utilizarea cît mai economicoasă a fondurilor bugetare, folosirea rațională și eficientă a resurselor locale ; realizarea la timp și în bune condi- țiuni a lucrărilor și acțiunilor privind îmbunătățirea continuă a servirii populației prin serviciile de gospodărire comunală (alimentare cu apă, canalizare, transportul urban de călători, salubrizare); întreținerea șl conservarea mai bună a fondului de locuințe și executarea la timp și de bună calitate a reparațiilor; asigurarea și menținerea permanentă a unui aspect general estetic și igienic a unităților destinate deservirii populației și alte obiective.In comune, întrecerea patriotică are drept scop să asigure înfrumusețarea continuă a acestora prin lucri și acțiuni cu caracter edilitar gospodăresc; realizarea la termen și de bună calitate a lucrărilor cu caracter social-cultural efectuate prin contribuția voluntară bănească a locuitorilor, folosind cît mai rațional fondurile, resursele locale; menținerea permanentă a curățeniei și respectarea normelor de igienă în maga

zine și localuri de alimentație publică, dispensare, case de nașteri, cămine culturale, școli, grădinițe de copii, creșe și altele.Pentru urmărirea și îndrumarea întrecerii patriotice, se instituie o comisie centrală, precum și comisii județene. în vederea antrenării maselor de cetățeni la această acțiune, în municipii, orașe și în comune se instituie comisii de întreceri.Stabilirea localităților fruntașe în întrecerea patriotică se face pînă la 31 decembrie al fiecărui an. Comisia centrală premiază 6 municipii și 10 orașe, care au obținut cele mai bune rezultate pe țară, și acordă mențiuni la 9 orașe care au dobîndit rezultate apropiate de nivelul orașelor premiate. La rîn- dul lor, comisiile județene premiază primele trei comune și' acordă în anumite cazuri și mențiuni. Se prevede, de asemenea, că pot fi a- cordate diplome sau steaguri de fruntaș comitetelor de cetățeni și asociațiilor de locatari pentru realizările deosebite obținute în întrecerea patriotică, precum și insigna de fruntaș în gospodărirea municipiului, a orașului sau a comunei, cetățenilor care s-au evidențiat în această activitate.Premiile acordate vor consta în utilaje gospodărești de salubritate;11 de construcții și drumuri, în aparate și instrumente muzicale, echipament sportiv, mobilier și alte obiecte necesare bunei funcționări a instituțiilor social-culturale. Valoarea premiilor anuale ce vor fi acordate municipiilor variază între 750 000 și 300 000, iar a premiilor și mențiunilor pentru orașe, între 450 000 și 70 000; premiile și mențiunile comunelor sînt cuprinse între 70 000—20 000 lei; premiul sectorului fruntaș al municipiului București este de 500 000 lei.(Agerpres)

IN ATENUA CELOR CARE 

DORESC SĂ PARTICIPE 

IA TRAGEREA IA SORTI A • 
LIBRETELOR DE ECONOMII 

PENTRU CONSTRUIREA 

DE LOCUINȚE
I

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni face cunoscut că 
libretele de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul titularilor să par
ticipe la tragerea la sorți pen
tru al doilea trimestru al anu
lui 1969, se emit pînă la data 
de 31 martie a.c., inclusiv.

După cum este cunoscut, 
depunătorii pe libretele de e- 
conomii pentru construirea de 
locuințe beneficiază de impor
tante cîștiguri în bani care se 
acordă de Casa de Economii și 
Consemnațiuni trimestrial, 
prin trageri la sorți.

Totodată, titularii libretelor 
de economii pentru construi
rea de locuințe ieșite cîștigă- 
toare la tragerile la sorți care 
doresc să-și construiască lo
cuințe proprietate personală 
cu sprijinul statului, iar suma 
reprezentînd cîștigul nu aco
peră prețul de deviz al locu
inței contractate, beneficiază 
de credite în condițiile Legii :■ 
nr.:.9/1968 în cadrul unui pla- • fon de locuințe și -credite 'a- 
probat anual în acest scop.

Este important de reținut că 
la tragerile la sorți trimestria
le participă toate libretele de 
economii pentru construirea 
de locuințe, ale căror depu
neri au fost păstrate la C.E.C. 
în tot cursul trimestrului pen
tru care se efectuează trage
rea (libretele emise sau lichi
date în cursul trimestrului 
pentru care se face tragerea 
nu participă la această tra
gere la sorți).

prima expoziție de pictură contemporană din Israel. Publicul bucu- reștean are prilejul să ia contact, prin intermediul acestei selecții ce cuprinde peste 70 de lucrări, cu realizări ale picturii israeliene, ur- mînd ca o expoziție românească să facă anul acesta cunoscute la Tel Aviv creații ale pictorilor, sculptorilor și graficienilor noștri.
★O delegație de arhitect! din tara noastră a plecat în Uniunea Sovietică pentru a lua parte la consfătuirea cu tema ..Probleme de proiectarea si construcția teatrelor de copii", organizată de secția sovietică a Uniunii internaționale a mario- netistilor (U.N.I.M.A.). Consfătuirea va prilejui un schimb de experiență și de opinii în acest domeniu.
★Delegația Universității din Amsterdam, alcătuită din profesor dr. A. V. S. Kobben, decanul Facultății de științe sociale a Universității, și prof. dr. Louise Kerling, specialistă în fiziopatologie, care se află în tara noastră la invitația Universității din București, a fost primită marți dimineața de prof. dr. docent Jean Livespu, membru corespondent al Academiei, rectorul Universității.
★între 5 și 18 februarie ne-a vizitat țara o delegație a Companiei de comerț exterior „Guwe" din Venezuela, condusă de președintele Companiei, Jose Weiss. Oaspeții au avut întrevederi cu membri ai conducerii Camerei de Comerț și ai unor întreprinderi românești de comerț exterior.
★Prof. dr. Giorgio Ribotta, director adjunct al Clinicii a II-a din Roma, a vizitat zilele trecute unități chirurgicale și laboratoare de specialitate din Capitală. înainte de plecare, omul de știință italian a avut o convorbire cu redactorul Agenției „Agerpres", S. Lucian, căruia i-a declarat, printre altele : Cunoșteam de mai înainte buna reputație de care se bucură rezultatele școlii românești de chirurgie, care ocupă un loc de seamă pe plan internațional, iar vizita mea în București mi-a confirmat pe deplin această opinie. Cu toate că șederea mea aici a fost de scurtă durată, am avut prilejul să cunosc diferite unități chirurgicale. Ceea ce am văzut în timpul vizitelor m-a impresionat foarte mult. Cercetările care se întreprind în diferite domenii se situează la un înalt nivel științific, sînt urmărite cu viu interes și în Italia. „Consider — a spus în încheiere interlocutorul — ca foarte necesară intensificarea schimburilor între oamenii de știință aparținînd unor țări diferite și pe care îi interesează aceleași probleme (Agerpres)

Ieri In (ară î vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost acoperit, exceptînd Oltenia, unde a devenit variabil. Au căzut ninsori temporare în Transilvania, Banat și Muntenia și cu caracter local în celelalte regiuni. Izolat în vestul țării s-a semnalat ceață. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, exceptînd estul țării, unde a prezentat intensificări pînă la tare, spulberînd pe alocuri zăpada. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 8 grade la Avrămeni și Cotnari și plus 5 grade la Tîrgul Logrești.Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 februarie. în tară: vremea se va încălzi ușor, în- cepînd din sud-vestul țării, ră- mînînd friguroasă mai ales noaptea în jumătatea de est a țării, la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 16 și minus 6 grade, Izolat mai eoborîte la început, iar maximele vor oscila între minus 8 și plus 2 grade. în București: vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
„Miraj" 

și „Venus"
Televizorul constituie azi 

unul dintre mijloacele moder
ne, complexe, de largă și ac
cesibilă informație. Aparatul 
,,Miraj", echipat cu 1 tub ci- 
nescop autoprotejat, cu 14 tu
buri electronice, 6 diode, 12 
canale și 1 difuzor perma
nent de 3 w, are diagonala e- 
cranului de 59 cm și este pre
zentat într-o casetă din pla
caj furniruit.

Magazinele noastre de spe
cialitate desfac și televizoare 
„Venus", echipate cu 1 tub 
cinescop autoprotejat, 14 tu
buri electronice, 7 diode se
miconductoare și un difuzor 
permanent de 3 w, cu diago
nala mai mică, de 47 cm. A- 
cest aparat dispune de borne 
exterioare pentru antenă și 
comandă de la distanță.

Televizorul „Miraj" costă 
5100 lei, iar „Venus" — 
4 000 lei. Ambele pot fi 
procurate și cu plata în rate.

Sportivi români peste hotare

DIN TARILE
SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ

Centrale electrice
de mare capacitateNoile centrale electrice aflate în construcție în U.R.S.S. sînt înzestrate cu turboge- neratoare de mare putere. Știri publicate în presa sovietică anunță că la termocentrala ..Kostroma" ce se ridică în localitatea Vol- gorecensk de pe Volga. una din cele mai mari din lume, cu o putere de 4 800 000 kW, se lucrează la montarea primului bloc e-

R

Municipiile și orașele 
cîștigătoare ale întrecerii

(Urmare din pag. I)— Valoarea lucrărilor realizate prin muncă patriotică se estimează la a- proximativ 2.3 miliarde lei (cu peste 200 milioane lei mai mult ca în 1967) din care 950 milioane lei la municipii, 370 milioane Iei la orașe și peste 1 miliard lei la comune. Traduse în obiective, sumele respective corespund e- fectuării unor lucrări importante privind construcțiile și întreținerile de diguri, taluzări de maluri, corectarea albiilor unor rîuri, lucrări de îndiguiri. O mai susținută activitate s-a depus în anul trecut și în privința extinderii zonelor și spațiilor verzi. Importante acțiuni au fost destinate întreținerii spațiilor verzi și peluzelor de flori din jurul blocurilor (peste 13 000 ha.). Aș enumera, de asemenea, contribuția la lucrări de interes turistic, amenajări de căi de acces spre locuri de odihnă și re- creere, amenajarea parcurilor și grădinilor publice, a bazelor sportive (au fost efectuate lucrări de amenajare și întreținere la peste 7 450 baze sportive, ștranduri, terenuri de volei, baschet, handbal etc, cu deosebire prin participarea tineretului). în sfîr- șit, adăugind construcțiile și întreținerile de străzi și trotuare (aproape 7 500 mp), reparațiile și întreținerile de drumuri locale (27 300 km), plantarea a 8 790 mii pomi, arbori și arbuști, lucrările de extindere a rețelei de apă, efectuarea unui volum însemnat de muncă patriotică la unele obiective realizate cu fonduri de investiții sau de la buget (s-au realizat prin aceasta economii în valoare de peste 56 milioane lei, ceea ce a permis executarea, peste prevederile inițiale din planul local, a unor importante lucrări edilitare și gospodărești) realizăm o imagine a principalelor obiective.
— Înțelegem și numai din a- 

ceastă enunțare că este vorba de 
o vastă acțiune, cu implicații po
zitive in viața orașelor și comu
nelor, în desfășurarea activități
lor edilitar-gospodărești care au 
cunoscut în ultimii ani o amploa
re deosebită. După cum, consi
derăm că pentru Comisia centrală 
acordarea premiilor in întrecere

a presupus o muncă laborioasă, 
complexă. Care au fost criteriile 
principale 'în aprecierea rezulta
telor ?— într-adevăr, pentru comisia în care sînt reprezentate pe lîngă C.P.A.L., și principalele organizații obștești, sarcina stabilirii cîștigăto- rilor întrecerii a fost complexă, a impus o analiză atentă a realizărilor fiecărui municipiu și oraș, pentru că la comune cîștigătorii vor fi desemnați de comisiile județene. Am considerat că este firesc să avem în vedere realizările obținute, importanța și valoarea lor, raportînd aceste realizări la contribuția fiecărui locuitor, la participarea largă a cetățenilor în realizarea, prin muncă patriotică, a unor lucrări de interes edilitar-gospodăresc și social- cultural, de ridicare a aspectului general estetic al acestor localități, Am avut în vedere și sprijinirea prin muncă patriotică a realizării unor construcții, a unor lucrări de sistematizare ori destinate îmbunătățirii deservirii populației etc. în estimarea realizărilor, Comisia centrală a avut în vedere prevederile cuprinse în recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri cu privire la organizarea întrecerii patriotice.Comisia a acordat premii și mențiuni Ia 25 orașe, valoarea lor totală fiind de 13 780 000 Iei, Vor fi acordate ca premii utilaje pentru gospodărirea orașelor, precum și aparatură de practică culturală.

— $i, acum, v-aș ruga să pre
zentați cititorilor noștri cîștigă
torii.— LA MUNICIPIILE CU PESTE 50 000 LOCUITORI premiile au fost acordate în ordinea următoare : Galați (I), Craiova (II), Reșița (III).LA MUNICIPIILE CU POPULAȚIE SUB 50 000 LOCUITORI : Sighișoara, județul Mureș (I), Tîrgu- Jiu — Gorj (II), Focșani — Vran- cea (III).LA ORAȘELE CU POPULAȚIE DE PESTE 10 000 LOCUITORI s-au a- cordat premii orașelor: Buhuși — jud. Bacău (I) ; Caransebeș — Caraș- Severin (II) , Caracal — Olt (III) ; Alexandria — Teleorman (IV),

Cîmpulung — Argeș (V), precum și trei mențiuni în următoarea ordine : Pucioasa — jud. Dîmbovița ; Dorohoi— Botoșani, Șlmleul Silvaniei — Sălaj.ÎN ORAȘELE CU POPULAȚIE SUB 10 000 LOCUITORI comisia a decis acordarea premiilor astfel : Simeria — județul Hunedoara (I), Deta — Timiș (II), Eforie — Constanța (III), Rîșnov — Brașov (IV), Cristuru Secuiesc — Harghita (Vj. S-au acordat 6 m'ențiuni în ordinea următoare : Vașcău — județul Bihor, Babadag — Tulcea, Urlați — Prahova, Borseo — Harghita, Făurei — Brăila, Băile Govora — Vîlcea.înmînarea premiilor, a diplomelor obținute în întrecerea patriotică se va desfășura în zilele ce urmează, în adunări festive, la care vor participa cetățeni ai orașelor amintite. Dorim ca și în acest fel să popularizăm realizările obținute, să evidențiem spiritul gospodăresc, experiența dobîndită în această rodnică întrecere cetățenească, hotărîrea cetățenilor — exprimată și cu prilejul intîlnirilor cu candidați! în alegeri— de a-și aduce și în viitor contribuția la înfrumusețarea orașelor și comunelor țării.Momentul în care se desfășoară acțiunea noastră coincide în mod fericit cu perioada card precede un eveniment deosebit în viața poporului — alegerile de la 2 martie, moment în care oamenii muncii, vo- tînd candidații în alegeri ai Frontului Unității Socialiste, vor vota pentru viitorul luminos al țării, pentru noi realizări în rîndul cărora se vor înscrie și cele ce se vor obține în întrecerea patriotică din acest an, întrecere în care consiliile populare s-au angajat să realizeze lucrări edilitare și gospodărești în valoare de aproape 2,5 miliarde lei. Chemarea la întrecere lansată de Consiliul popular al județului Galați, răspunsurile entuziaste ale tuturor județelor, orașelor și comunelor ne încredințează că rezultatele ce le vom consemna Ia sfîrșitul acestui an de puternic avînt constructiv vor fi pe măsura entuziasmului care animă pe toți cetățenii țării, a dorinței lor de a face orașele și comunele patriei mai bogate, mai înfloritoare.

La Lake Placid (S.U.A.) au început coborîrile de antrenament în vederea campionatului mondial de bob rezervat echipajelor de patru persoane, în prima zi, echipajul României (conducător Ion Panțuru) a parcurs 1500 m în timpul de l’05”85/100. Cu acest rezultat, boberii români dețin, deocamdată, recordul pîrtiei de pe muntele Van Huevenberg. Celelalte echipaje participante la antrenamente au înregistrat următoarele timpuri: S.U.A. III— l’05”88/100 ; Italia I — 1’06”32/100 ; S.U.A. I — l’06”38/100 ; R. F. a Germaniei I — l’07”14/100 ; Elveția I — l’07”15/100 etc.
★în turneul internațional de tenis de la Bombay, cuplul Sever Dron (România) — Eva Lundquist (Suedia) a cîștigat proba de dublu mixt, în- vingînd cu 6—2, 6—3 perechea Petre Mărmureanu-Iudit Dibar (România). La simplu bărbați indianul Shyam Minotra l-a întrecut, în finală, cu 6—1, 7—5 pe polonezul Rybarczyk.

pierdut cu 5—7, 0—6 în fața lui Aleksandr Ivanov (U.R.S.S.). Tomas Leius, campionul U.R.S.S., l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe maghiarul Barany, iar Pesceanko (U.R.S.S.) a dispus cu 6—3, 9—7 de Lamp (U.R.S.S)
★Echipa de fotbal Universitatea Craiova și-a început turneul în R. D. Germană jucînd la Berlin cu o selecționată de tineret. în- tîlnlrea s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 3—3.
★La Praga se va desfășura astă-sea- ră primul meci dintre echipele Sparta Praga și Politehnica București, con- tînd în cadrul grupelor semifinale ale „Cupei campionilor europeni" Ia baschet feminin.

PRIMUL CAMPIONAT DE 
JUDO PE ECHIPE

★La Moscova au continuat întrecerile turneului internațional de tenis pe teren acoperit la care participă și sportivi români. în proba de simplu bărbați. Sever Mureșan (România) a

Sala Floreasca din Capitală va găzdui sîmbătă 22 și duminică 23 februarie finalele primului campionat național de judo — pe echipe. La întreceri vor participa 8 echipe din orașele București, Roman, Arad, Timișoara și Mediaș.
„CUPA GALEA" EDIȚIA 1969Competiția internațională de tenis „Cupa Galea", rezervată jucătorilor sub 21 de ani, va reuni anul acesta echipe din 25 de țări. Din cauza numărului mare de participant!, va avea loc un tur eliminatoriu (17—20 iulie), la care vor lua parte 12 țări. Echipa României, calificată direct în zonele semifinale (24—27 iulie) a fost repartizată, în urma tragerii la

sorți, în „zona Belgia”, împreună cu formațiile U.R.S.S., Belgiei și cu învingătoarea din meciul de calificare Polonia—Luxemburg.Faza finală va. avea loc între 31 iulie — 5 august, la Vichy. Meciurile pentru „Cupa Galea" comportă 4 partide de simplu (cel mai bun din trei seturi) și o partidă de dublu în 5 seturi.

Prin seriozitate și efort intens în perioada precompeti- tională se pregătesc viitoarele performanțe. Să fi înțeles fotbaliștii noștri acest adevăr ? In clișeu : di- namoviștii bucu- reșteni se antrenează în pofida „vremii defavorabile"...Foto : M. Cioo

nergetic de 300 000 kW. care va încape să furnizeze curent electric în luna iunie. Concomitent. constructorii pregătesc instalarea celui de-al doilea bloc energetic de aceeași putere, care va intra în funcțiune în semestrul al doilea al anului. La termocentrala Nevinomîsskaia se instalează prima turbină cu abur si gaze de 200 000 kW construită

la Harkov. Particularitatea noii turbine este deosebita ei eficientă economică. O altă știre anunță că la centrala termoelectrică de la Nazarovo din Siberia se află în stadiu de experimentare ■m turbogenerator cu o putere de 500 000 kW. Realizat la uzinele din Harkov, el va produce •anual nu mai cutin de 4 miliarde kW/ore e- nergie electrică.
P. CHINEZĂ

Realizări în prima lună
a anului

PEKIN. (Corespon
dență de la I. Gălă- 
țeanu).

Noi întreprinderi și 
unități industriale din 
R. P. Chineză au a- 
nunțat zilele trecute că 
au îndeplinit cu mult 
înainte de termen sar
cinile de plan pe luna 
ianuarie 1969. Astfel, 
la Anșan, cel mal 
mare centru metalur
gic și siderurgic din 
tară, a crescut apre
ciabil producția de

fontă, oțel, laminate, 
cocs metalurgic și mi
nereu de fier în com
parație cu luna de
cembrie a anului tre
cut. La fontă produc
ția medie zilnică a a- 
tins cel mai înalt ni
vel.

Numeroase între
prinderi ale industriei 
extractive au anunțat, 
de asemenea, că au în
deplinit înainte de ter
men sarcinile de plan

pe luna ianuarie. Prin
tre acestea se numără 
minele din bazinele 
Fushun si Fusin (pro
vincia Liaonin). mina 
de cărbune Huainan, 
care a produs luna tre
cută cu peste 
sută mai mult 
ne decît în 
lună a anului 
mina Tsaociuang 
provincia / ______
mina Kueiyang din 
provincia Guiciou și 
altele.

R. P. BULGARIA
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Imagine de la Combinatul de metale neferoasa de la Plovdiv, R. P. Bulgaria
R. S. CEHOSLOVACĂ

Pe șantierele navalePe malurile Vltavel, la Praga și la Komarno se află cele două șantiere navale cehoslovace care asigură construcția de nave necesare tării și execută comanzi pentru export. Numai în
R.

1968. constructorii navali de la Komarno au fabricat centru export 15 motonave cu o ca- oacitate de 2 700 tone.La Praga se încheie construcția unei mari drăgi. cu o producti-

vitate de 2 500 mc pe □ră. una din cele mai mari cunoscute în construcțiile navale. După probe si omologare. șantierul naval va începe construcția lor în serie.
D. VIETNAM

Dezvoltarea industriei
regionaleîn R. D. Vietnam s-au obținut în ultimul timp succese remarcabile în construcția și dezvoltarea o- biectivelor industriale regionale. Numărul u- 

nitătilor construite și 
date în producție în 
cursul anului trecut 
este echivalent cu to-

talul întreprinderilor 
industriale construite și date în exploatare 
în cei 2 ani precedenți. A crescut valoarea producției globale a întrenrinderilor industriale mici si de artizanat. Scoruri s-au înregistrat la fabricarea de mijloace de oro-

duc tie și de articole de consum de primă necesitate. întreprinderile industriale regionale au adus, de a- semenea. o contribuție considerabilă la dezvoltarea altor ramuri ale economiei naționale. îndeosebi a agriculturii.
D. GERMANĂ

Succese ale industriei
electrotehnice

întreprinderile elec
trotehnice din Berlin 
au produs. în cursul a- 
niilui trecut. peste 
500 000 de televizoare. 
Industria electroteh
nică berlineză produ
ce peste 90 la sută

din numărul aparate
lor de radio fabricate 
în Republica Demo
crată Germană si a- 
proximativ 70 la sută 
din producția indus
triei de cabluri. Una 
din cele mai ifnpor-

tante întreprinderi 
berlineze ale indus
triei electrotehnice este 
„Elcktroaparate - Ber- 
lin-Trcptow“ speciali
zată în producția de 
relee și aparatură de 
calcul electronic.



viața internațională
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COMUNIST ITALIAN

La C.C. al Partidului Comunist Italian

RAPORTUL ANUAL AL PIEȚEI COMUNE

„ÎȘI APARĂ 
DESCHIS 

INTERESUL NAȚIONAL"

PARTENERII 
| ÎN MOD

BRUXELLES 18 (Agerpres). — Cel de-al 11-lea raport anual al Comunității Economice Europene (C.E.E.) constată cu regret că cele 
șase țări membre nu au făcut ni
mic în anul 1968 pentru dezvolta
rea comunității. Comisia executivă a Pieței comune critică cu acest prilej lipsa oricărui progres în încercarea de înlăturare a neînțelegerilor dintre țările membre în problema aderării Angliei la Piața comună. Ea deplînge, de asemenea starea generală proastă a comunității : „Există mai puțină ar
monie și acordul în orice proble
mă se obține mal greu, în timp ce 
statele membre își apără în mod 
deschis interesele naționale".

„Consultările în domeniul econo
mic și monetar, arată documentul, 
au fost lipsite de rezultate încu
rajatoare și de solidaritatea nece
sară în asemenea împrejurări". Comisia s-a declarat, de asemenea, nemulțumită de amploarea și durata dezbaterilor privind activitățile ei, și a cerut ca Tratatul de la Roma să nu fie modificat.în domeniul economic, raportul semnalează faptul că balanța globală de plăți a celor șase (inclusiv contribuția lor la Fondul Monetar Internațional) a înregistrat un deficit. Rezervele valutare și de aur au scăzut, de asemenea, în cele șase țări, în 1968, cu 1,7 miliarde de dolari.Deși au fost depuse eforturi susținute pentru uniformizarea prețurilor și a taxelor comerciale în cele șase țări membre ale Comunității Economice Europene, diferențele existente la acest capitol continuă să nemulțumească profund opinia publică din țările respective.BRUXELLES. — Miniștrii apiculturii din țările membre ale Co
munității Economice Europene au 
discutat marți organizarea pieței tutunului si nu au reușit să ajungă 
la un punct de vedere comun si la 
adoptarea unei hotărîri.

Guvernul turc s-a întrunit într-o ședință urgentă pentru a examina situația creată în unele orașe ale țării, In special la Istanbul și Izmir, în urma demonstrațiilor populației împotriva prezenței unor nave ale flotei a 6-a americane în apele teritoriale turcești. După reuniune, un purtător de cuvînt oficial a dezmințit zvonurile care au circulat în capitala Turciei, potrivit cărora guvernul ar intenționa să decreteze legea marțială pentru restabilirea ordinii în țară. Tn fotografie : aspect de la recentele demonstrații din Istanbul.
Mesajul lui Ho Și Min 
adresat președintelui 

Prezidiului C.C. al F.N.E
*

Viața politică
pakistaneză
sub semnul

ÎNTÎLNIRI ALE DELEGAȚIEI P.C.R 

PARTICIPANTĂ LA CONGRESUL

AL XII-LEA AL PARTIDULUI

ROMA 18. — CorespondentulAgerpres, Nicolae Puicea, transmite : La sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Italian a avut loc marți o întîlnire între delegația Partidului Comunist Român, care a participat la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.I.— alcătuită din tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Petrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R.,

Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. — și Enrico Berlinguer, vice-secretar general al P.C.I., Armando Cossu- ta, Carlo Galluzzi, membri ai direcțiunii P.C.I.într-o atmosferă caldă, frățească, s-au discutat probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor reciproce, prietenești, dintre P.C.R. și P.C.I., precum și probleme de actualitate ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
ai conducerii P. S. I. U. P.Comunist tovarășul avut con- membri ai

Cu membriDelegația Partidului Român, condusă de Paul Niculescu-Mizil, a vorbiri la Roma cuconducerii Partidului Socialist Italian al Unității Proletare — Dario Valori, vice-secretar general al P.S.T.U.P., și Vicenzo Ansanelli, membru al direcțiunii P.S.I.U.P.

Au fost abordate probleme privind intensificarea raporturilor de colaborare tovărășească dintre cele două partide, probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirea s-a desfășurat într-un spirit de cordialitate și prietenie.

ITALIA

sa se
cele mai bune raporturi 
cu Partidul Comunist
— declară Francesco de 
Martino, conducător al Par
tidului SocialistROMA 18 (Agerpres). — într-un interviu acordat publicației socialiste „L’Altra Italia", Francesco de Martino, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Italiei și conducător al Partidului Socialist, a apreciat ca pe „un proces necesar" încheierea unui acord între Partidul Comunist Italian, Partidul Socialist și pendente creștine, rînd că 
bilească
turi posibile cu comuniștii și să 
se vină în întâmpinarea aspirațiilor 
maselor populare, al căror inter
pret se face P.C. Italian.

grupările catolice Înde» din El 
este 
cele

cadrul democrației, a conchis, decla- 
necesar să «e sta- 

mai bune rapor

HANOI 18 (Agerpres). — Cu prilejul Anului nou vietnamez, președintele Ho Și Min a adresat un mesaj președintelui Prezidiului C.C. al F.N.E., în care relevă victoriile mari obținute anul trecut de poporul sud-vietnamez, sub conducerea F.N.E., în lupta împotriva agresiunii americane. în continuare se subliniază că, deși suferă în- frîngeri grele, imperialiștii americani nu au renunțat la planurile lor de subjugare a populației sud- vietnameze, paralel cu continuarea încălcării suveranității și securității R. D. Vietnam. în încheiere, pre-

ședințele Ho Și Min își exprimă convingerea că forțele patriotice din Vietnamul de sud vor continua să obțină victorii și mai mari în lupta pe care o duc pentru salvarea națională.
INTRÎND IN N.A.T.O.

instabilității
★După cum transmite agenția 

V.N.A., președintele R. D. Vietnam, 
Ho Șl Min, si alți conducători de 
partid si de stat ai R. D. Vietnam 
au făcut vizite în numeroase loca
lități și unități militare pentru a 
sărbători împreună cu populația șl cu ostașii Armatei Populare Vietna
meze Anul nou lunar.

ConferințeiPARIS 18 (Agerpres). — Șeful delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Tran Buu Kiem, a acordat agenției japoneze Kyodo un interviu în care a răspuns la unele întrebări privind' șansele unei încetări a focului în Vietnamul de sud. „Populația sud-vietnameză, a declarat el, va continua să lupte pînă 
ce își va atinge obiectivele: înfrân
gerea agresiunii imperialiste america
ne, înlăturarea administrației saigone- 
ze, formarea unui guvern de largă

uniune națională și democratică, con
struirea unui Vietnam de sud inde
pendent, democratic, pașnic, neutru 
și prosper, care să se îndrepte spre 
reunificarea pașnică a patriei". EI a arătat, totodată, că Conferința de Ia 
Paris asupra Vietnamului nu va putea 
realiza un acord trainic atît timp cît 
administrația saigoneză nu va fi în
locuită de un cabinet de pace, care să ducă tratative serioase cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud.

CARACI 18 (Agerpres). — Barometrul politic pakistanez continuă să indice „instabilitate", deși cercurile oficiale au depus serioase e- forturi pentru aplanarea incidentelor și restabilirea calmului. Președintele țării, mareșalul Ayub Khan, relevă agenția Reuter, și-a reînnoit propunerea de a negocia cu liderii opoziției, invitîndu-i personal pe cei mai reprezentativi dintre ei: fostul ministru de externe, Zulficar Aii Bhutto, lider al Partidului Poporului, Maulana Bas- hani, conducătorul unei aripi a partidului „Awami", fostul mareșal al aerului, Asghar Khan.Pînă în prezent, relevă agențiile de presă, cea mai mare parte a partidelor de opoziție s-au declarat de acord cu propunerea prezidențială ; Maulana Bashani a refuzat însă orice tratative, în timp ce Zulficar Aii Bhutțo, recent eliberat după o detențiune de pesțe patru luni, nu s-a pronunțat încă. Se apreciază însă că un răspuns favorabil din partea sa, dată fiind influența de care se bucură în rîn- durile forțelor de opoziție, ar putea oferi perspectiva unei apropiate restabiliri a calmului în țară.
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® INCERTITUDINI PRIVIND INTENȚIA GUVERNULUI BRI
TANIC DE A VINDE TANCURI ISRAELULUI O MAHMUD RIAD 
LA BAGDAD © JOI VA SOSI LA CAIRO COMISIA TEHNICĂ 
PENTRU DEBLOCAREA NAVELOR DIN CANALUL DE SUEZLONDRA. — Autoritățile londoneze continuă să păstreze o tăcere totală asupra știrilor apărute în presa britanică privind intenția Angliei de a vinde tancuri „Centurion" Israelului. Dar. declarația ministrului de externe. Michael Stewart, făcută luni seara în Camera Comunelor. în sensul că acest gen de tranzacții nu face niciodată obiectul unor comunicate oficiale este interpretată de observatori ca o confirmare indirectă. Se consideră. în orice caz. că. dacă știrile ar fi fost inexacte, guvernul s-ar fi grăbit, în situația actuală, să facă precizări sau să le dezmintă. în legătură cu aceste știri, deputata laburistă, Margaret McKay, a depus marți în Camera Comunelor o moțiune cerînd guvernului britanic să se abțină de la orice livrare de armament destinat Israelului.

terne al R.A.U., Mahmud Riad, a avut marți convorbiri cu președintele Irakului, Hassan AI Bakr, în legătură cu evoluția crizei din Orientul Mijlociu. Postul de radio irakian a anunțat că Mahmud Riad a înmînat generalului Hassan Al Bakr un mesaj din partea președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

O BROȘURA SEMNATĂ
DE SECRETARUL GENERAI]

AL P.C. DIN CANADA

BAGDAD. — în cadrul vizitei sale la Bagdad, ministrul de ex-

CAIRO. — Comisia tehnică desemnată de proprietarii navelor blocate în timpul evenimentelor din iunie 1967 în Canalul de Suez va sosi la Cairo joi — anunță ziarul „Al Ahram". Directorul administrației canalului, Ahmed Machour, a declarat că vor fi misiei tehnice sare pentru poată elaborarea acestor nave.
puse la dispoziția co- toate mijloacele nece- ca în scurt timp să planul pentru degaja-

OTTAWA 18 (Agerpres). — „De 
ce Canada trebuie să părăsească 
N.A.T.O. ?" — este titlul broșuriiapărute în Canada sub semnătura secretarului general al P.C. din Canada, William Kashtan. Intrînd în N.A.T.O., subliniază secretarul general al partidului, Canada a 
pierdut posibilitatea de a promova 
o politică externă independentă șl 
a fost obligată să urmeze o Ilnip 
ce contravine Intereselor țării.William Kashtan apreciază cS 
esența politicii externe canadiene 
trebuie să fie coexistența pașnică 
dintre țările cu sisteme sociale di
ferite, lupta pentru preîntâmpina
rea unui război nuclear, *’"vjma- 
rea nucleară, încheierea". , ' tra
tat de securitate europeana bazat 
pe recunoașterea frontierelor exis
tente, pentru soluționarea diver
gențelor pe calea tratativelor.

Sesiunea Comisiei O. N.U.
pentru dezvoltare socială
REPREZENTANTUL ȚĂRII NOASTRE ALES VICEPREȘEDINTENEW YORK 18 (Agerpres). — La 17 februarie s-au deschis la New York la sediul Organizației Națiunilor Unite lucrările sesiunii a XX-a a Comisiei pentru dezvoltare socială. La lucrări participă delegații ale celor 32 de țări membre, printre care și delegația țării noastre.Printre problemele mai importante înscrise pe ordinea de zi se află raportul UNESCO privind roiul educației în dezvoltarea economică și socială ; programe pe ter-

men lung în vederea formării tineretului în cadrul dezvoltării naționale ; raportul Conferinței internaționale a miniștrilor responsabili cu problemele protecției sociale; al doilea deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare. Președinte al sesiunii a fost ales reprezentantul Norvegiei, K. J. Oeksnes.
Reprezentantul țării noastre, 

conf. univ. dr. Ovidiu Bădina, di
rectorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, a 
fost ales vicepreședinte.

DIVERGENȚELEDIN U. £
Reacțd /a Pans(Urinare din pag. I)

dopte si alte măsuri pe linia dis
tanțării Franței de U.E.O. „Parisul 
— scria marți dimineață oficiosul 
„La Nation" — nu va vărsa lacrimi 
inutile dacă va fi necesar să pără
sească complet acest organism".

După opinia diverșilor observa
tori de aici, criza din sinul U.E.O. ar 
putea periclita nu numai viitorul re
lațiilor franco-britanice. dar însusi 
viitorul Pieței comune, mai ales în ce 
privește delicatele probleme agrico
le și monetare, dat fiind divergen
tele actuale dintre Franța si cel 
cinci parteneri ai ei din Piața co
mună. care sprijină poziția brita
nică.

Ziarul „Le Monde" se întreba 
chiar dacă această situație nu va de
termina „o criză a Europei occi
dentale în ansamblul ei

Observatorii de la Paris acordă 
multă atenție si reacțiilor presei 
vest-germane. retinînd constatarea 
ziarului „Nene Rheln-Zeitung" că 
„relațiile Bonn — Paris cunosc o 
răcire accentuată". Regretul pe care 
îl provoacă asemenea aprecieri este 
sporit si de atitudinea de oarecare 
superioritate pe care o afișează u- 
nele ziare din R.F.G., cum ar fi 
„Frankfurter Neue Presse" care scrie 
că „Londra caută să folosească 
U.E.O. ca un mijloc pentru a forța

intrarea sa în comunitatea econo
mică vest-europeană. iar Parisul ca 
un mijloc pentru respingerea intru
sului indezirabil. Asemenea proce
dee sînt de natură să dăuneze nu 
numai Uniunii Europei Occidenta
le". O astfel de poziție, care pune 
pe picior de egalitate Londra și Parisul. nu poate fi de natură — se 
afirmă aici — să creeze premise fa
vorabile apropiatei întîlnirl la nivel 
înalt franco—vest-germane.

De altfel, o încercare de a lipsi 
de caracter pasional disputa în curs 
a fost semnalată deja la Bonn. In 
timp ce cancelarul Kiesinger îl pri
mea pe ambasadorul Franței. 
Francois Seydoux. serviciul da pre
să al guvernului federal a publicat 
un comunicat în care subliniază că 
articolul 8 al Tratatului de la Bru
xelles (prin care 
U.E.O.}, oferind 
dreptul de a cere 
siliului permanent
există o situație ce amenință pacea, 
nu este aplicabil decît în cazuri ex
cepționale. „în afara acestor cazuri, 
se spune în ■ comunicat, sesiunile 
consiliului nu pot fi- convocate de
cît în unanimitate".

în orice caz. criza oarecum ne
așteptată a relațiilor dintre Londra 
si Paris prevestește, după opinia 
majorității comentatorilor de aici, 
noi evoluții și înfruntări ale căror 
consecințe sînt greu de prevăzut.

a luat naștere 
fiecărui .membru 
convocarea Con- 

dacă apreciază că

agențiile de presă
Președintele Partidului Socialist din Japonia, Narita- luînd cuvîntul la un miting organizat la Tokio, a subliniat necesitatea unirii forțelor de opoziție pentru a obține schimbarea actualului curs al politicii guvernului Eisaku Sato. Declarația Iui Narita atrage atenția asupra primejdiei caredecurge din proiectul anumitor cercuri japoneze dispuse să preia o dată cu bazele militare americane, armamentul nuclear stocat acolo.

Autoritățile statului Pa
nama au închis frontiera cu 
Costa Ricas_a anuntat la San J°sâ- Se pare că măsura este legată de teama unei invazii a unor grupuri de guerilă, formate din adversarii actualului regim panamez.

Minlko Todorovici,secretaral Comitetului Executiv al C.C. alU.C.I., l-a primit marți pe ambasado-

rul Uniunii Sovietice la Belgrad, Ivan Benediktov, la cererea acestuia.
Situația economică grea 

a oamenilor muncii din 
Spania, încălcarea de către autoritățile de la Madrid a drepturilor sindicale și libertăților democratice, represiunile la care sînt supuși membrii comisiilor muncitorești sînt atestate de numeroase documente aduse la Geneva de către delegația Federației Sindicale Mondiale.

0. ÎNTR-O FAZĂ ACUTĂ
s„f/ la Londra

(Urmare din pag. I)

zarea unor consultări „statutare" cu 
membrii U.E.O. Apar chiar si une
le exclamații de uimire față de ceea 
ce se apreciază ca fiind o „exce
sivă reacție" din partea Franței.

Aceste reacții sînt însă conside
rate de cercurile observatorilor di
plomatici ca o simplă încercare de 
păstrare a aparentelor, dincolo de 
care transpare o anumită satisfacție. 
Ministrul de externe Michael Ste
wart a primit felicitări în Camera 
Comunelor din partea unui depu
tat, iar presa londoneză interpre
tează declanșarea conflictului ca 
„un prim succes al diplomației bri
tanice" în tentativa de izolare a 
Franței pe plan european. Se știe 
că atragerea celor cinci parteneri ai 
Franței este inclusă ca un punct esen
țial în strategia generală britanică 

'• care urmărește apropierea treptată 
si în cele din urmă pătrunderea în 
Piața comună, cu orice preț Si chiar 
în ciuda actualei împotriviri a Pa
risului.

Observatorii politici din Londra 
presupun că diplomația britanică va 
continua să folosească Uniunea Eu
ropei Occidentale pentru contacte si consultări periodice regulate, pentru 
a prezenta în culori atractive o 
participare mai amplă a Marii Bri
tanii la proiecte de cooperare în

domeniul tehnologic, militar, 
nomic și chiar politic, astfel ____
într-o bună zi intrarea în Comuni
tatea Economică Europeană să de
vină o simplă formalitate. Se pare 
că tocmai această perspectivă stîr- 
neste îngrijorări serioase la Paris 
jocul diplomatic al Londrei, rezul
tat al unei vechi si tradiționale ex
periențe în diplomația continentală, 
riscînd să complice în bună măsură 
relațiile dintre Franța si partenerii 
acesteia si să agraveze astfel disen
siunile existente în cadrul Pieței co
mune. Desigur, la Londra nu îsi fac 
loc prea multe iluzii. întrucît Franța 
are posibilitatea de a supune U.E.O. 
la un regim de „hibernare".

Vorbind in Camera Comunelor, 
premierul britanic Wilson. într-o în
cercare de atenuare a divergente
lor. a negat că reuniunile de la 
Londra ale U.E O. ar fi fost o ma
nevră destinată să izoleze Franța și 
să o senare de cei cinci parteneri 
ai ei din Piața comună. Deși ar
gumentarea premierului nu este 
prea convingătoare, declarația sa ar 
putea indica dorința unei liniștiri 
a spiritelor. într-un mod similar 
este interpretată si o declarație a 
Foreign Office-ului care acceptă 
punctul de vedere că în luarea ho- 
tărîrilor in cadrul U.E.O. este ne
cesară unanimitatea celor sânte 
membri.

eco- 
încît

transmit:
Peru și U.R.S.S. au sem

nat luni un acord comercial a anunțat ministrula anunțat ministrul Peruvian de externe, generalul Edgardo Mercado Jarrin. El a declarat că acordul reprezintă un nou pas în direcția diversificării schimburilor comerciale ale Peru, prin care se urmărește să se pună capăt „unei ere în care comerțul nostru era canalizat numai într-o singură direcție".
Președintele național al 

Partidului republican din 
S.U.R., Ray C. Bliss, și-a prezentat demisia, care va intra în vigoare de la mijlocul lunii aprilie.

ta sediul Uniunii națio
nale a scriitorilor și artiști
lor din Cuba (u.n.ea.c.) a avut loc ceremonia semnării de către partea cubană a convenției de colaborare între Uniunea artiștilor plastici din România și U.N.E.A.C., secția de arte plastice, pe anii 1969—1970.

Lucrările Sesiunii de co
laborare a Consiliului exe
cutiv al Apimondiei orsani- zațiile internaționale guvernamentale și neguvemamentale cu Statut consultativ al O.N.U. au avut loc la Paris Sesiunea a fost prezidată de prof. dr. ing. V. Hamaj (România), președintele Apimondiei. S-a hotărît ca sediul Institutului internațional de tehnologie și economie apicolă al „Apimondiei" să fie stabilit la București.

Prima conferință a sta
telor francofone, la Parti- cipă reprezentanți din 31 de țari, printre care Franța, Canada, statele membre ale Organizației comunității africane și malgașe și țările maghre- biene s-a deschis luni în capitala Nigerului. Conferința este creării unei agenții de multilaterală a acestor țări. consacrată cooperare

docheriPeste 15 000 de 
au reluat lucrul p°rtul New York, începînd descărcarea celor 165 de nave imobilizate în cursul grevei ce a durat opt săptămîni. In toate celelalte porturi de pe coasta răsăriteană a S.U.A. activitatea continuă să rămînă paralizată, deoarece aproximativ 50 000 membri ai sindicatului docherilor nu au aprobat încă noul contract colectiv.

Gambia a sărbătorit aniversarea a 4 ani de Ia pro
clamarea independenței, la 18 februarie. în anii care au trecut de la acest eveniment capital al istoriei sale, poporul gambian a depus eforturi pentru ridicarea nivelului economiei țării, încătușată timp îndelun] nația colonială. Conștient de drumul dificil pe care îl are d___ „______crearea unei economii de sine stătătoare, guvernul gambian duce o politică de cooperare cu țările africane vecine și cu alte state ale lumii.

ndeiungat de domi- de străbătut pentru
Oamenii de știință de la Dubna au reușit să „oprească" neutronii într-o capcană. Au fost prinși astfel neutroni ultra- reci, care realizează viteze de circa 5m/secundă și care pot fi reflectați de suprafețele anumitor substanțe. încă în 1954 s-a stabilit că această proprietate a neutronilor ultrareci poate fi folosită pentru a-i păstra într-un volum închis. Pînă în prezent, însă, nimeni n-a reușit s-o facă. In zilele noastre s-a constatat că atît „oprirea", cît și „păstrarea" neutronilor sînt deosebit de necesare, deoarece cu ajutorul lor se poate mări de multe ori precizia anumitor măsurători în cercetările efectuate. mai ales în domeniul fizicii nucleare.

l

Zăpadă și frig în Europa
Zăpada si frigul 

continuă să domine în 
Europa. în ciuda cîtor- 
va ameliorări izolate 
ale temperaturii. în Franța, zăpada cade 
cu intermitentă a- 
proave în toate re
giunile. fără excepție 
Drumurile 
de polei fac 
dificilă. Mai 
roporturi
printre care cel Berlinul occidental șl 
din Hamburg, conti
nuă să rămînă închi-

acoperite 
circulația 
multe ae- 
europene. 

din

1

se. far trenurile Inter
nationale circulă cu 
mare întârziere. Ul
timele căderi de ză
padă' au izolat nume
roase localități în 

: blocat
înălțimea

localități Belgia si au 
circulația, 
troienelor de zăpadă 
atinge în Belgia, pe 
alocuri, doi metri. Ză
padă abundentă a că
zut. de asemenea. în Olanda si Elveția. 
Furtuni de zăpadă au 
izolat numeroase sate 
în Italia. Agenția 
A.N.S.A. informează

că haite de lupi st tur
me de mistreți au în
ceput să atace satele. 
Pe șoselele italiene din 
vecinătatea Austriei 
Si Iugoslaviei troie
nele de zăpadă ating 
patru metri. în Austria nu mai ninge, 
după ce zăpada a că
zut timp de 48 de ore. 
Temperatura este sub 
minus 12 grade. în Spania. de aseme
nea. termometrul în
registrează scăderi sub 
zero grade în partea 
nordică a tării.
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