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Felicitări pornite

’Am solicitat, deunăzi, pe cîțiva specialiști din trei mari uzine constructoare de mașini din județele Alba, Arad și Bihor să ne răspundă la o întrebare : la ce nivel tehnic consideră că se situează, comparativ cu realizări similare din alte țări, proiectele mai recente ale unor utilaje românești de concepție originală 7 Fără să stea mult pe gînduri, ei au apreciat într-un consens aproape u- nanim : „La același nivel; uneori — chiar la unul mai îna]t“. „între- proiectele noastre și ale altora nu există, practic, deosebiri de fond, de caracteristici tehnico-funcționale ; poate — de formă". „Cu nimic mai prejos decît ale celor mai renumite firme din străinătate".— Dar produsele realizate pe baza «cestor proiecte 7 am întrebat.De data aceasta, răspunsurile primite au fost net diferențiate și-chiar nesigure. Am reținut, firește, cu satisfacție argumentele tehnice și e- conomice — pe cit de numeroase, pe atît de convingătoare — care au fost invocate pentru a ni se demonstra că foarte multe dintre utilajele produse în întreprinderile respective sînt competitive din toate punctele de vedere. . în apelași timp, însă, ■ ne-a atras atenția — nu atît prin franchețea exprimării, cît prin conținutul ei — următoarea mărturisire, aproape identic formulată de către interlocutori sînt realizate pe iecte ireproșabile, se spune, unele dintre fabricate la noi se comportă totuși în exploatare ceva mai slab decît «surorile» lor care provin din țări cu veche tradiție industrială".Cum se explică o atare situație 7 Prin ce „mister" se ajunge, de ia proiecte fără cusur, la unele mașini și utilaje cărora li se reproșează, pe drept cuvînt, anumite carențe de or- din funcțional ? Ne-am propus să formulăm, pe bază de investigații la fața locului, atît un răspuns la întrebarea de mai sus, cît și cîteva soluții practice de înlăturare a acestei anomalii.în ciuda înviorării apreciabile din ultimul timp a ritmului general al asimilărilor în construcția de mașini, o primă cauză a diminuării gradului de competitivitate al unor produse noi, a unei anumite uzări morale chiar înainte de a intra în circuitul industrial pare a fi durata excesiv de mare încă, în unele cazuri, a fazelor procesului de asimilare care urmează după proiectare. Pe această temă am discutat cu ing. Aurei Băn- cilă, director tehnic al Direcției generale tehnice din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Am reținut că, pînă să se materializeze, u- nele proiecte așteaptă în diferite sertare cu lunile și cu anii. între timp, însă, tehnica evoluează, dar se pare că proiectele respective nu mai sînt revăzute și actualizate ; ca atare, nu mai trebuie să ne mire faptul că, din proiecte considerate initial bune, se nasc ulterior produse demodate. Așa s-au petrecut, de pildă, lucrurile în cazul unor mașini-agregat, concepute, fiecare, pentru prelucrarea a cite unui singur reper din fabricația Uzinei de mecanică fină Sinaia. A- ceste mașini sînt depășite astăzi, cînd proiectantii de mașini-unelte conferă în mod curent acestei categorii de u- tilaje posibilități de prelucrare a mai multor repere, ca în cazul agregatelor care se proiectează în prezent. la Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte; și agregate București, pentru tractoare Brașov.Din discuțiile purtate rea anchetei cu diferiți de mașini-unelte și cu tehnologi specializați în prelucrarea pieselor mari a rezultat, în aceeași ordine de idei, că strungul carusel cu traversă fixă, proiectat în același institut, în urmă cu... trei ani. ar fi fost mai a- vantajos să fie dotat cu o instalație simplă de comandă mată decît programare secvențială, mult mai scump și mai dificil de întreținut. De altfel, sîntem informați că cea mai mare parte a acestor strunguri nici nu vor fi dotate cu comanda secvențială prevăzută inițial.Pentru ca uzinele constructoare de mașini să prevină apariția unor asemenea „surprize" neplăcute, soluția este cît se poate de simplă și de firească : imediat după definitivarea proiectelor să se treacă. în mod cît mai operativ, la fazele următoare, Ia fabricația propriu-zisă. întrebarea care se pune. însă, este alta : cum poate fi asigurat, în mod concret, acest lucru 7 După părerea u- nor specialiști cu care am discutat pe această temă, acest deziderat poate fi atins prin perfectionarea cooperării interuzinale si lărgirea producției centralizate de acționări hidraulice și pneumatice, de scule, dis-

pozitive și verificatoare tipizate. In acest fel, uzinele ar putea fi degrevate, în mare măsură, de sarcina de a realiza cu mijloace proprii elementele de acest gen de care au nevoie. Se simte, totodată, nevoia trecerii la fabricația pe stoc a unor părți componente tipizate, a simplificării mult prea complicatei „filiere" în care gestează acum comenzile pentru prototipuri. a cointeresării uzinelor în realizarea cit mai operativă a prototipurilor noilor produse (echivalînd. de pildă, un prototip cu 3—5 sau mai multe mașini conventionale) și, mai ales., a dezvoltării sculăriilor, a creșterii capacității de pregătire a noilor fabricații.O altă cauză a „îmbătrînirii" unor produse încă în perioada asimilării constă în_ prelungirea excesivă a experimentării lor în vederea omologării. Iată un asemenea exemplu : prototipul vagonului de călători clasa a Il-a pentru trafic suburban, conceput și realizat la Uzina de vagoane Arad, pe baza proiectului tehnic pus la dispoziție de către beneficiar (Ministerul Căilor Ferate), a fost experimentat timp de peste doi ani. După o atit de lungă perioadă de încercase, repre- i.......... ■ . ............ .. zentanții C.F.R.-ului au apreciat că noul vagon respectă întru totul tema dată inițial uzinei producătoare. Dîndu-și seama, însă, că între timp au lor cerințe pri- șisporit propriile vind confortul călătorilor și rapiditatea îmbarcării și debarcării lor (sînt necesare uși mai largi, platforme mai încăpătoare), n-au contractat, după omologare, nici măcar un singur vagon. (Nu este păcat de eforturile tehnice și tehnologice cheltuite, de anii irosiți ?). în continuare. se pare că specialiștii de la C.F.R. și-au spus : „Să vedem ce a mai apărut nou între timp pe plan mondial". Și, ca urmare, problema asimilării acestui vagon a fost reluată de la început. Așa stînd lucrurile, se pune întrebarea : ce garanții există că peste cîțiva ani situația amintită nu se va mai repeta 7Să ne oprim, în acest caz, la soluțiile de evitare a unor asemenea pierderi. Din anchetă s-a desprins că atît proiectele, cit și produsele realizate în serie, pe baza lor, ar putea să se situeze la un nivel tehnic corespunzător dacă — în afară de limitarea Ia minimul necesar a duratei probelor de omologare — temele de proiectare ar avea un avans net, ca concepție, fată de realizările din momentul întocmirii lor. Cu alte cuvinte, a devenit necesar ca acestea să fie elaborate pe baza studierii cit mai atente și mai aprofundate a tendințelor de evoluție tehnică a diferitelor produse într-o ramură sau alta din construcția de mașini, așa îneît, pe parcursul asimilării, orice demo
ing. Adrian PRODAN

SCRISORI SI TELEGRAME
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NICOLAE CEAUSESCU
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Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din toate colturile tării, continuă să sosească din partea colectivelor de oameni ai muncii, de la orașe și sate, telegrame și scrisori de felicitare către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul realegerii sale de către Marea Adunare Națională ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Colectivele de oameni ai muncii își manifestă, în cuvinte de mare vibrație, adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, unitatea de neclintit în jurul partidului și al conducerii sale, hotărîrea de a-și dedica toate forțele, întreaga pricepere si capacitate realizării mărețelorbiective stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională ale P.C.R.. întîmpinării cu noi înfăptuiri a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și celui de-al X-lea Congres al partidului.Sînt exprimate, în cuprinsul telegramelor și scrisorilor, de impresionantă căldură pentru secretarul general P.C.R., pentru munca sa sentimente și prețuire al C.C. al , neostenită în fruntea partidului dedicată dez- -vUtăfii-continue a- patriei, prosperității poporului român, ' “ 'construcției socialiste.In telegrama trimisă ganizatia județeană de în numele tuturor oamenilor muncii din județ, se spune : „Alături de întregul nostru popor, ne exprimăm si cu acest prilej sentimentele profunde de stimă și prețuire pe care le nutrim față de dv. — fiu credincios al clasei muncitoare — care v-ati dă-

ruit întreaga capacitate și putere de muncă prosperității patriei și poporului român, ridicării necontenite a prestigiului României socialiste pe plan internațional, întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale, consolidării păcii în lume. Neprețuitul exemplu personal ce ni-1 oferiți, prin întreaga dv. activitate, ne însuflețește zi de zi și vă asigurăm încă o dată, mult stimate tovarășe Ceaușescu, că vom dovedi prin fapte, prin noi și tot mai importante realizări, nestrămutatul nostru devotament față de politica internă și externă a partidului și statului — chezășie a ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație socialistă".Cuvinte emoționante sînt adresate de către Biroul Comitetului județean Tulcea al Î’.C.R. și Comitetul executiv al Consiliului popular județean Tulcea: „Oamenii muncii de pe aceste meleaguri, cu inimile pline de bucurie și legitimă mîndrie patriotică au primit vestea realegerii dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Dînd glas sentimentelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului, ■ vă .adresăm .cele mai<. calde felicitări, dorindu-vă multă sănătate și putere de muncă, spre binele națiunii noastre socialiste, vă asigurăm că vom depune toate eforturile în vederea obținerii unor succese tot mai mari în toate sectoarele de activitate, reafirmînd prin fapte îndeplinirea angajamentelor asumate

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, care a 
participat la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și gene
ral-colonel Ion loniță, ministrul 
forțelor armate.

Da sosire, la aeroportul Băneasă, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai insti-

II, acid azotic și acetat de amoniu de la Combinatul chimic Ișalnița 
din Craiova Foto : M. Andreescu

MR NU Șl FĂRĂ EXIGENTĂ!

La sosire, pe aeroportul Bânec

tuțiilor centrale și organizații! 
obștești, generali.

Erau prezenți Jozsef Vince, ar 
basadorul R. P. Ungare la Buc 
rești, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a ofer 
flori membrilor delegației.

Un mare număr de cetățeni 
Capitalei, veniți la aeroport, au îi 
tîmpinat cu multă căldură pe coi 
ducătorii de partid și de stat, 
înapoierea în patrie.

★
La plecarea din Budapesta, de 

legația Republicii Socialiste Romă 
nia, condusă de tovarășul Nicola 
Ceaușescu, a fost salutată de Jăno 
Kâdâr, prim-secretar al Comite 
tului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Jeno Fock 
președintele guvernului revoluțio
nar -muncitoresc-țărănesc -ungari 
Apro Antal, membru al Biroulu: 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al guvernului, Komocsir 
Zoltan, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., secretar al Co
mitetului Central, general-colonel 
Lajos Czinege, ministrul apărării 
naționale, Erdely Karoly, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și de alte persoane oficiale.

Paul Nicu-

Marți la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd spre Moscova, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., pentru a lua parte la lu
crările Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Bujor Sion, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Virstele sg

ale iftui

Invățămîntul fără frecvență de cultură generală s-a instituit în tara noastră ca formă de studiu ce corespunde intereselor unei largi categorii de cetățeni, vîrstnici. sau mai tineri, care doresc să-și completeze sau să-și continue pregătirea de cultură generală- Prin conținutul său, concretizat în planuri, programe și manuale, această formă de învățămînt nu se deosebește calitativ de celelalte, respectiv de învăță- mîntul de zi sau seral și, ca urmare, absolvenții liceului fără frecvență se bucură de toate drepturile ce se conferă prin legi și regulamente tuturor absolvenților de liceu.Deși în privința conținutului și în bună măsură și a modului de organizare și desfășurare a sesiunilor de examene, învătă- mîntul fără frecventă corespunde scopului pentru care a fost constituit, totuși eficienta lui în pregătirea elevilor este încă scăzută. Lucrările scrise și răspunsurile orale de la diferite examene, de an sau de bacalaureat. ale multor elevi denotă nivel insuficient de pregătire, iar în unele cazuri o îngrijorătoare lipsă de cunoștințe. Se naște întrebarea : care să fie cauzele unei atari situații 7 Să fie, oare, lipsa de timp pentru pregătirea examenelor 7 Să fie,

a vilor din partea școlilor în organizarea diului lor individual pentru însușirea teriei ? Chiar dacă în unele cazuri răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, ele rămîn, totuși, cazuri răzlețe ce nu pot conduce la concluzii de ordin general. Ce generează atunci dezinteresul pentru învățătură din partea multor elevi de la cursurile fără frecvență — dezinteres concretizat, în ultimă analiză, în rezultate slabe și mediocre — și ce-i de . făcut ?Pe baza unei analize atente se desprinde că adevărata cauză a neajunsului amintit, cauză de ordin cu totul subiectiv, o constituie o anume optică falsă, deformată, pe care o au multi dintre acești elevi, potrivit căreia învătămîntul fără frecvență ar fi o formă de studiu special creată pentru aceia... care nu pot sau n-au putut să reziste exigentelor celorlalte forme de învățămînt și, în consecință „bunăvoința" și „înțelegerea" examinatorilor ar constitui aci condițiile care asigură posibilitatea promovării claselor. Că așa stau lucrurile o arată și numeroase cereri ce se adresează ministerului sau inspectoratelor școlare, mai ales după încheierea unei etape la cursurile de zi, prin care se solicită tre-

cerea la „fără frecvență". De obicei, asemenea cereri sînt întocmite de părinții unor elevi care au situații slabe la învățătură pe etapele încheiate și, cum zic ei, pentru a nu... pierde anul școlar. Cu alte cuvinte, ei au convingerea că la învătămîntul fără frecventă, prin definiție, nu se pot pierde anii școlari.In această ordine de idei, merită să arătăm cu satisfacție că, în multe locuri, asemenea mentalitate este spulberată după primele confruntări în cadrul examenelor, ca rezultat al fermității și exigenței pe care le manifestă examinatorii, ceea ce are un bun efect în mobilizarea elevilor pentru sesiunile următoare. Este tot atit ue adevărat însă că au existat și există cazuri în care, așa cum s-a constatat din controlul nostru direct, optica demobilizatoare de care vorbeam este alimentată de lipsa de exigentă din partea examinatorilor, mai ales menele orale. Cum aceste examene țin o singură dată pentru întregul
Prof. Miu FILIPOIU 
inspector principal 
în Ministerul învdfdmîntului

„Văzusem" Turnu-Măgu- 
rele în copilărie. De pe Du
nărea pe care călătoream, 
orașul era de fapt „invizi
bil", deși se afla în apro
piere de port. Dar îl bănu
iam că există acolo, pentru 
că, atestau manualele de 
geografie, „e situat la con
fluenta Oltului cu Dună
rea". Portul era pustiu și cele două șlepuri ancorate la chei păreau să zacă acolo 
de-o veșnicie.

Apoi l-am revăzut după 
cîțiva ani, de-aproape, pe 
calea uscatului. Un tîrg a- 
morțit, de altfel cu aparen
tă de oraș : avea lumină 
electrică (încă din anul 
1902), dar numai în cîteva 
case de moșieri și negustori 
de cereale și în „centru". 
Avea și „industrie" : niște 
întreprinderi pitice, ca „fa
brica de cherestea a lui Ion 
Delugan", și cea de „săpun, 
luminări de ceară și plute 
de candelă" a lui Stefan 
Nenu, unde lucrau 100 și, 
respectiv, 25 de lucrători.

L-am văzut apoi in anul 
1962, cînd în vecinătatea 
portului începeau să se ri
dice construcțiile Combina
tului de îngrășăminte chi
mice. Orașul se trezise la 
viață, sub semnul infuziei 
de energii a unei mari in
dustrii. Si l-am revăzut de
unăzi...

Pe malul Dunării, geo- 
metrizînd spațiul pe o su
prafață de 120 de hectare, 
se înalță o complexă țesă
tură de clădiri, de cazane, 
de conducte, de țevi și de 
retorte uriașe, alcătuind 
Combinatul chimic cu nu
meroasele lui fabrici : de 
azotați, de uree, de acid 
sulfuric, de îngrășăminte. 
Ivit pe malul fluviului, a- 
colo unde se sfîrseste și Ol
tul și cîmpia, acest compli
cat și masiv obiectiv industrial a cunoscut, de la 
an la an, o amplă dezvol
tare, antrenînd în impe
tuoasa lui evoluție între
gul oraș, modificînd struc-

tural viața a mii și mii de 
localnici.

Combinatul chimic dădea 
în anul 1967, după etapa a 
3-a, o producție globală de 
613 070 000. lei. La sfîrșitul 
etapei a 4-a, adică în acest 
an chiar, el va'livra o pro
ducție marfă în valoare de 
2 miliarde lei, adică 500 000 
tone uree granulată, 394 000 
tone îngrășăminte granu
late, 300 000 tone 
amoniu granulat, 
tul chimic este 
pecetea lui se 
profund și 
peste activitatea și viața 
întregului oraș, dar în pe
rimetrul activității econo
mice se afirmă și alte întreprinderi, mai mici. In
dustria locală, de pildă, 
își propune să dea în a- 
cest an o producție supli-

azotat de 
Combina- 
un uriaș, 

imprimă 
semnificativ

Petre PINT1LIE

(Continuare în pag. a H-at
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DUPĂ VIZSTA
COLECTIVELOR DE AJUTOR

Cuvîntul cititoruluiI
UN CARTIER PROST GOSPODĂRIT

Este inadmisibil ca elevii să fie determinați, sub o formă sau alta, să aducă la scoală... sticle si borcane. Instrucțiuni precise ale Ministerului învătămîntului interzic „practica" valorificării sticlelor și borcanelor prin intermediul școlii. La Turnu-Seve- rin, instrucțiunile sînt (cu sau fără bună știință) ocolite. Școlile pretind și elevii aduc. Nu știm ce destinație vor căpăta stocurile existente. Cert este că (pînă una alta) școlile au devenit adevărate depozite de sticle și borcane. Și numărul lor crește pe zi ce trece. Țin oare dumnealor, de la inspectoratul școlar județean să înfrunte dispozițiile legale 7 O fac pe speze proprii. Și fără șanse 1
căutati bine

9

I textile „Moldotet" din°ru p’roceS^/^f e'0^.4 pen-
I Combinatul Re producției de la 

(Brăila). Nu-W™ „ Coseam 
care vizau cal. discuții
purtat între tfitateu~.~i-au mai i zor. Cît au fos^eiici^r.[ se vede din e:de efleiente, asta I vi-l relatăm.. £,mM pe care 

. primit de la~)e ,cunnd
de celofibră (furnizor 79 tone 
care au f<&%loarea 800 000 lei) 1 ciar S-au’ refuzate de benefi- 

| telefoane, s^at telefoane peste ' dar. făcut intervenții,I „zC-^-dileriîț nici gînd să trimită 
delegați pentru a rezolva liti
giul. Sistemul „n-aude, n-a 
vede", este aplicat cu consec
vență. Soluția nici nu se între
zărește. (Se zice că o fi sub mor
manul de celofibră!).

| Sau una 
j sau alta j

1 Risipitorii creează uneori si- I {nații comice. Ca la Întreprinde- | rea forestieră Reghin. Potrivit si- * Ituafiilor contabile, această între- I . prindere ar fi „consumat" în I anul 191)3 hi. mai puținde 1 500 I ilatâitefl) și 861 măturifSÎ). Adică, ■ 
fiecare salariu avea lacătul lui I și doi salariați— cite o mătură. I Ce concluzii pițefn desprinde ? ’ ! Hotărît lucru, dtță la întreprin- Iderea amintită pit contabili de I seejoare atît d<„ încuiați, în- • 

, aeamnă' că^nu Ș-<m folosit cum" • 
| te cuvine cele ...\800 da mături. j

| Ucenicie
| cu tîlc

în angrenajul complex al muncii de partid, rolul controlului, al îndrumării organizațiilor de bază este bine definit și nu socotim necesar a insista asupra lui. Asemănător, ne pare de prisos a mai argumenta în legătură cu utilitatea, confirmată de viață, a formelor colective de control și îndrumare. Astăzi, folosirea colectivelor de studiu și control, alcătuite din activiști și diferiți specialiști, s-a încetățenit în practica curentă a fiecărui organ de partid- Cel puțin ca principiu de organizare a îndrumării și controlului, eficiența lor este pretutindeni superioară altor forme și metode.Spunem „cel puțin ca principiu de organizare a îndrumării și controlului" întrucît observații recente asupra activității unor colective ale Comitetului municipal de partid Cluj ne-au impus o delimitare între premise și rezultate efective. , Despre ce este vorba ? Există aici o evidență, potrivit căreia, în cursul anului 1968, în întreprinderile și instituțiile orașului au fost efectuate 136 de controale de către colective trimise să sprijine activitatea organizațiilor de partid, activitatea economică. Un mare număr de activiști de partid, de stat, specialiști în diferite sectoare au luat parte la munca lor, ceea ce reflectă preocuparea stăruitoare de a lărgi continuu cadrul participării tuturor membrilor comitetului municipal, a activului său la conducerea vieții de partid din acest mare oraș al țării. întreprinderi de primă mărime și care au întîmpinat unele dificultăți anul trecut, cum sînt „Clujana", IPROFIL „Libertatea", „Someșana" și altele, au fost cu precădere gazdele diferitelor colective, exprimînd, în consecință modul de direcționare a atenției acestora.Bilanțul pe anul trecut, precum și rezultatele primelor luni din 1959 a- rată însă că destule întreprinderi clujene au rămas restante la diferiți indicatori economici, valorificarea eficientă a numeroase resurse interne nu a depășit stadiul de deziderat. Iar întrucît printre aceste unități se află întreprinderi al căror nume figurează la Ioc central pe agenda colectivelor comitetului municipal, ne-am pus întrebarea : care a fost, așadar, eficacitatea controlului și îndrumării ?Iată-ne la fabrica de tricotaje „Someșana", vizitată în 1968 de nu mai puțin 5 colective ale comitetului municipal. Este o întreprindere pentru care anul trecut n-a fost deloc ușor, deși, în cele din urmă, a izbutit să realizeze principalii indicatori economici. Continuă totuși să persiste dificultăți privind folosirea timpului de lucru, consumurile specifice, stocurile supranormative, rentabilitatea produselor și calificarea impusă de numeroasele angajări noi. Este vorba de obiective esențiale aici, și nu poți să nu fii contrariat constatînd cît de timid sînt orientate în aceste direcții eforturile muncii de partid. At.ît conferința de alegeri cît și plenare recente, 61e comitetului, adunările, ge- .nerale .ale.. ..organizațiilor' de bază, l'e-.âu abordat în mod ' superficial, prin măsuri vagi, care de altfel nu sînt duse la îndeplinire. Zadarnic ai căuta în repetate planuri de măsuri

o concretizare a Intenției de a întreprinde ceva în direcția lichidării consumurilor specifice sau întăririi disciplinei.Pe de altă parte, discuția purtată cu, secretari ai organizațiilor de partid din diferite secții și ateliere a- trage atenția asupra faptului că și atunci cînd munca de partid e axată spre preocupări majore — calitatea producției, calificarea profesională, disciplina tehnologică etc — eficiența acțiunilor este restrînsă. Cu toate acestea, chiar adunări generale care dezbat aspecte importante ale activității economice se încheie ■ fără adoptarea unor măsuri judicioase în problema dezbătută ; nu este cultivat spiritul de exigență al comuniștilor în vederea creării unui climat de responsabilitate colectivă față de calitatea produselor ; se neglijează folosirea unor metode încercate ca repartizarea membrilor de partid la locurile-cheie ale producției, unde forța de mobili-
vîața de partid

zare a exemplului personal este deosebit de utilă... Asistînd la adunarea generală a organizației de bază din schimbul II, Elastic, am avut prilejul să constat pe viu „roadele" acestui stil de muncă tributar formalismului. O informare improvizată, fără nici o referire la aportul și răspunderea organizației de partid, la rolul comuniștilor, discuții lipsite de combativitate, absența oricăror măsuri care să finalizeze adunarea generală...Am ales, pentru a putea aprecia eficiența folosirii activității colectivelor Comitetului municipal de partid Cluj, și altă întreprindere des frecventată de colective de îndrumare și control. Deși anul trecut a fost vizitată de patru colective ale municipiului, IPROFIL „Libertatea" nu a luat un start promițător în 1969 : în primele luni — restanțe la producția globală, producția-marfă, productivitatea muncii, prețul de cost, producția pentru export. Pe lîngă dificultăți determinate de cauze în bună măsură independente de întreprindere, există și aici numeroase neajunsuri pe deplin rezolvabile prin forțe proprii. Totuși, o perioadă destul de îndelungată eforturile organizațiilor de' partid nu au fost concentrate spre asemenea obiective- cheie cum sînt stabilizarea și calificarea muncitorilor, reducerea consumurilor specifice, lichidarea rebuturilor, întărirea disciplinei în producție. Așa se face că un anume reviriment pe care-1 prevestesc cîteva recente inițiative ale comitetului de partid din întreprindere — discuția largă privind stilul de muncă al cadrelor tehnice, măsuri vizînd perfecționarea cursurilor de calificare,. investigarea mijloacelor de a spori eficiența activității economice prin îmbunătățirea organizării producției —

1 întreprinderea de montaj București are la Platforma Chimică din Pitești un șantier unde l 200 de tineri se califică la locul | de muncă. De fapt, ucenicii nu ’ sînt supravegheau și îndrumați. I Lăsați de capul lor, stau maimult prin dormitoare, nefrecven- tînd cursurile și orele de practică. Unii dintre ei s-au apucat Ide afaceri necurate, Florea Marin, de pildă, a devenit „clientul" miliției, fiind implicat în 5 fur- Ituri. Organele de miliție dețin probe că unii șefi de echipă și maiștri (din șantier), le pontea- I ză fictiv practica, în schimbul f unor damigene cu băutură. Ceea Ice înseamnă că, în materie de responsabilitate, sînt și ei ucenici.
î Scurt circuit | Nu știm ce sistem folosește In- itreprinderea regională de electricitate din Galați pentru calculul consumului de energie electrică, dar de data asta au încurcat firele. După socotelile I ei, reieșea că Combinatul de ce- « luloză și hîrtie din Brăila îi Imai datorează încă un milion și jumătate de lei. Brăilenii, care nici măcar nu văzuseră curentul !la... priză, au plătit totuși. Dar hevrînd să se lase păcăliți, s-au adresat Arbitrajului de Stat. Rezultatul ? Ancheta a polarizat Iiute vinovăția, obligînd întreprinderea gălățeană să restituie celor din Brăila întreaga sumă.
! bașca cheltuielile de arbitraj(încă vreo 21 000 lei). O fi el curentul alternativ, dar măsura ră- ' mîne continuă.
. Să cheme 

pompierii?Mai intîi faptele. Incepînd din 
Î 1964, Depoul C.F R.-Brașov a ex

pediat (pentru reparații) Uzinei 
metalurgice din Plopeni niște 

istingătoare. Intîi 12, anul urmă
tor 10 și, în 1966, 50 de stingă- 
toare. In total 72. $i au așteptat i o lună, două, trei — în aurind I se împlinesc 5 ani! — să le pri
mească înapoi reparate. Zadar- !nic însă. (Cu ce se va putea in
terveni, în caz de incendiu ?). 
Exasperați, cei din Brașov au 

!mai trimis și vreo unsprezece 
adrese. Uzina metalurgică tace. 
Ce așteaptă ? Speră, cumva, că I afacerea se va „stinge" o dată I cu timpul 7 Fără stingătoare ? 

• Greu de crezut J
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mentară cifrată la peste un milion 
de lei. In această zonă productivă 
se numără o fabrică de mobilă și un 
centru industrial de prelucrare a le
gumelor și a fructelor (pastă de to
mate și pulpă de vișine) pentru ex
port. Mai funcționează în localitate 
și o secție a întreprinderii „Select" - 
București, pentru filat gogoși de mă
tase, NAVROM-ul, stațiile C.F.R., 
întreprinderi de construcții și mon
taj etc.Odinioară, orașul părea un seg
ment de corp prin care nu trecea 
singele. Azi, însă, acest sînge — vi
guros, industrial — îl hrănește din 
plin, făcînd să pulseze în el o viață 
de un dinamism în creștere. Peste 
tot se construiește, se înalță blocuri, 
s-au modernizat străzi, s-a extins 
iluminația fluorescentă. Vivacea rasă 
a teleormănenilor se deversează pe 
străzile asfaltate, umple magazinele 
moderne, sălile de cinematograf, a- 
leile parcului (înființat în anul 1876) 
care nu are însă deloc un aer secular, ci tînăr. Ca și tînăra generație de 
școlari, atît de numeroși incit îți 
pare că întregul oraș merge la 
școală !

Am pornit de la gara pe care o 
știam, gara unei linii secundare și punct - terminus al legăturii cu Ro
șiorii de Vede. Gara aceasta (am 
înțeles acum) îndeplinește în topo
grafia orașului un dublu rol : acela 
de martor al trecutului și altul care 
atestă o dinamică a prezentului. Pen
tru că. sub aspect edilitar, clădirea 
modestă cu un cat, ridicată la înce
putul secolului, nu face decît să în
fățișeze cota maximă pe verticală a 
edificiilor publice din orășelul de 
altădată, servind drept element de 
comparație modernelor blocuri ce se 
înalță în jur- Al doilea rol pe care-l 
îndeplinește este însă vital în cel 
mai înalt înțeles al cuvîntului. Nici- 
cînd n-a cunoscut gara aceasta un 
trafic de mărfuri atît de intensiv 
ca în ultimii ani. Zilnic trec pe aici 
zeci și sute de vagoane, în drum 
spre port — pline cu apatită și pirită, să alimenteze cu materie primă foa
mea. industrială a uriașului combi
nat de pe malul Dunării — sau 
dinspre port spre gară, și de aici în toate direcțiile — încărcate cu mii și mii de tone de îngrășăminte chi
mice complexe — să hrănească ogoa
rele țării-

Inedit este faptul că pe aici, pe 
unde nu treceau pînă nu de mult 
decît vagoane cu cereale în drum 
spre portul de la Dunăre (și, mai de 
mult, turmele de. mioare în drum 
spre străinătăți, pentru că aici se 
termina „drumul oii"), trec azi măr
furi industriale, produsele finite ale 
unor întreprinderi specializate : va
goane cu azotat de amoniu cristali
zat, cu fluorosilicat de sodiu, cu uree 
granulată ; sau cisterne cu acid sul
furic si chiar garnituri întregi de 
mobilă, fabricate de Întreprinderea 
de industrie locală..

Turnu Măgurele de azi produce, 
răspîndește bunuri materiale moder-

ne fabricate de el. Altădată doar 
consuma. Cum s-a realizat această 
transformare esențială care a făcut 
dintr-un oraș consumator un oraș 
productiv, un oraș care radiază în 
jur binefacerile și exigențele civili
zației citadine ? Consecvent politicii 
sale de industrializare socialistă a 
țării, de dezvoltare armonioasă și 
multilaterală a. tuturor județelor și 
orașelor patriei, statul nostru a in
vestit numai pentru construirea 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice din Turnu Măgurele suma de 
3 miliarde 700 de milioane lei. Dacă 
raportăm această sumă de 20 500, nu
mărul locuitorilor municipiului Tur
nu Măgurele (fără comunele subor
donate), înseamnă că fiecare locuitor 
este beneficiarul unei cote de inves
tiție de peste 140 000 lei, care contri
buie substanțial la antrenarea forței 
de muncă, la dinamica profesională 
— în ultimă analiză la ridicarea ni
velului de trai al populației citadine.

Termenul de „citadin" este pe de
plin justificat și de investițiile în 
valoare de peste o sută de milioane 
lei acordate de stat pentru construi
rea a aproape 2 000 de apartamente 
în actualul cincinal, ceea ce înseam
nă că aproximativ un sfert din 
populația orașului locuiește in blocuri 
noi, confortabile.

Onorînd cu eforturi pe măsură 
noua condiție de municipiu, Consi
liul popular a hotărît ca in acest 
an — ca răspuns chemării la între
cere lansate de Consiliul popular al 
județului Galați — să omagieze cu noi realizări gospodărești a 25-a ani
versare a Eliberării patriei. As'tfel, 
pînă la sfîrșitul acestui an se vor 
construi un spital nou cu 500 pa
turi. localuri noi pentru liceele pe
dagogic si industrial. încă o policlinică : locuitorii orașului vor be
neficia. de asemenea, de cîte
va baze sportive — ștranduri, un bazin de înot, solarii si locuri de 
joacă pentru copii. Brîuri de tranda
firi vor fi plantate pe străzile ora
șului ; se va amenaja o suprafață 
de 90 400 mp noi zone verzi. Toate 
acestea în scopul de a accentua ur
banizarea, de a înfrumuseța orașul, 
de a ridica viața locuitorilor săi la 
etalonul civilizației socialiste.

Nu știu dacă școlarii din Turnu 
Măgurele de azi — cei aproape 10 000 
elevi ai celor 30 școli din oraș — 
cunosc toate detaliile legate de tre
cutul istoric al urbei lor natale, po
menită sub numele de cetatea „Turis" 
încă în primele secole ale epocii 
noastre și reconstruită mai tîrziu de 
Mlrcea cel Bătrîn. Pentru ei no
țiunea de „cetate" are mai ales un 
înțeles actual, contemporan, decît 
unul istoric. Ea înseamnă cetate industrială, și imaginea ei concretă se 
află în imediata lor vecinătate. „Is
toric" rămîne doar saltul pe care l-a 
făcut orașul lor, în ritmul amplelor 
prefaceri socialiste-

In numai cîțiva ani, saltul acesta 
a marcat, pentru municipiul dună
rean, trecerea spectaculoasă de la 
condiția micului orășel la vitalitatea 
unui organism economic, social, ur
banistic în plină maturizare.

este încetinit d« neajunsuri mai vechi.Firește, cazurile amintite pun pe prim plan efortul, energia pe care fiecare dintre secretarii organizațiilor de partid, membrii birourilor le investesc pentru a realiza acea perfecționare a metodologiei impusă de necesitatea exercitării în condiții optime a rolului conducător al organizațiilor de partid. Dar, totodată, se pune cu acuitate problema „calității" îndrumării organizațiilor de bază de către comitetul de partid din întreprindere și comitetul municipal de partid.Aminteam că ambele întreprinderi au fost vizitate anul trecut de numeroase colective. Care sînt „urmele" lăsate de prezența acestora în viata întreprinderii și, în primul rînd, în munca organizațiilor de bază ?întrebarea prilejuiește cîteva răspunsuri revelatoare.Liviu Moldovan, secretarul comitetului de partid de la fabrica „Someșana" : „Multe din colectivele care ne-au vizitat, deși constituite de comitetul municipal, nu s-au ocupat de munca organizațiilor de partid. Ca să zic așa, nici n-au trecut pe la comitetul de partid. De altfel, în general, brigăzile iau legătura direct cu conducerea administrativă. De aceea, în multe cazuri, aflu mult mai tîrziu de prezența lor în întreprindere. Cred că ar fi firesc ca munca lor să se desfășoare prin comitetul de partid, prin organizațiile de bază, să se intereseze de metodele folosita de acestea, constituind astfel un control care să se deosebească de cel al ministerului, al băncii etc...".Aceste observații m-au determinat să cercetez cum procedează un colectiv, odată ajuns în întreprindere. Prilejul era la îndemînă, întrucît un asemenea colectiv tocmai își desfășura activitatea la IPROFIL „Libertatea". „își desfășura activitatea" — • un fel de a spune, fiindcă a lăsat aici un chestionar pe care urmau să-l completeze serviciile tehnice, după care a plecat spre alte întreprinderi, unde avea să continue a lăsa chestionare. Amănunte aflăm de la tov. luliu Hațieganu, (nginer-șef mecanic la fabrica „Someșana": „Intr-adevăr, acesta aste obiceiul. Ni se lasă o tematică pe care urmează s-o completăm. Peste cîteva zile, membrii colectivului se întorc și centralizează datele. Uneori inițiază, la nivelul conducerii, discuții în legătură cu ceea ce au constatat. Alteori pleacă fără să știm cînd".Și cu asta își încheie activitatea în întreprindere. Fiindcă, oricît am căutat, n-am reușit să identificăm, în cele două fabrici, o urmă cît de palidă a perindării atîtor colective. Nici o acțiune care să se fi declanșat în urma sugestiilor lor, nici o inițiativă care să poarte „amprenta" contribuției acestora. Lucrurile au continuat să se desfășoare pe vechiul făgaș, nu totdeauna cel bun. Care este atunci scopul, rostul trimiterii acestor colective . în . întreprinderi ?: ,/„ ■ rr-.rNe răspunde economistul Grîgore Ursuți, director adjunct al fabricii „Someșana", participant la activitatea unor colective ale comitetului municipal de partid : „Sîntem solicitați de obicei în preajma unei plenare a comitetului municipal sau a altei dezbateri privind activitatea întreprinderilor. Se alcătuiesc atunci colective care pornesc să adune date, aspecte, pentru întocmirea referatului. Un colectiv are în raza sa mai multe întreprinderi, timpul este limitat, așa că, practic, nici nu au posibilitatea să intre în amănunte. De altfel, a- ceste colective sînt de studiu, control. nu de îndrumare și ajutor".Deci, iată că explicația începe să se contureze. Este vorba de un viciu de concepție, de optică. Instruirea colectivelor, tematicile pe baza cărora ele își desfășoară munca nu pun »c- centul, cum ar fi firesc, pe ajutorul efectiv acordat în îmbunătățirea activității, ci se limitează să colecteze... exemple, date pentru plenare și ședințe de birou. Dar aceste plenare și ședințe de birou, oricît de cuprinzătoare ar fi ele, nu pot adopta măsuri pentru fiecare întreprindere în parte. Oare nu ar fi cu mult mai bine ca acele aspecte care pot fi soluționate la fața locului, să nu mai aștepte pînă colectivul informează comitetul, pînă comitetul organizează plenara, pînă hotărîrile plenarei sînt aduse la cunoștința organizațiilor de partid ?... Nu ar răspunde acest mod de lucru însăși rațiunii de a fi a colectivelor amintite, care trebuie să îmbine studiul, controlul, cu îndrumarea și sprijinirea efectivă a organizațiilor de partid ?Expunînd constatările noastre tovarășului Ioan Toth, șeful secției organizatorice a comitetului municipal de partid, am primit următorul răspuns : „Sînt neajunsuri pe care comitetul municipal le cunoaște ; de altfel, discutarea lor a constituit obiectul unei plenare. Punînd în dezbaterea comitetului stilul muncii de partid, am insistat tocmai asupra formalismului, a manifestărilor de rutină și superficialitate in îndrumarea organizațiilor de bază. Toți cei care au luat cuvîntul au apreciat dezbaterile ca deosebit de folositoare și pline de învățăminte".Plenara a avut loc la 21 noiembrie 1968. Nu a trecut oare destul timp pentru ca aceste învățăminte și concluzii să se reflecte efectiv în viața organizațiilor de partid din municipiul Cluj 7
Platon PARDAU
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Noi linii 
aerieneTAROM — întreprinderea de transporturi aeriene române, va înființa cu începere de la I aprilie cursele aeriene zilnice București — Timișoara — Cluj — București orecum si București—Cluj—Timisoara—București. Plecarea oentru ambele curse din Capitală va fi în lurul orei 15.00. iar întoarcerea pe aeroportul Băneasa, oeste aproximativ cinci ore. Noile linii aeriene interne vor fi deservite de avioane te tip IL—14.Această măsură este menită să contribuie la realizarea unor legături rapide între marile centre administrative. economice si culturale ale tării. (Agerpres)

„Militari" este unul din principalele cartiere ale 
Bucureștiului. Aici, pe lîngă importante obiective 
industriale s-a construit în ultimii ani un mare 
număr de blocuri de locuințe, atrăgînd în această 
parte a orașului mii de familii. Numărul locuitori
lor se ridică la peste 35 000, ceea ce înseamnă a- 
proape un oraș de mărimea Tîrgoviștei.

Față de această situație, spațiile comerciale și 
ale cooperației meșteșugărești existente aici sînt de
parte de a satisface cerințele justificate ale locui
torilor. S-au construit, e drept, două complexe co
merciale, dar acestea sînt arhipline de cum
părători, de la deschidere și pînă la închidere. In 
acest cartier nu există magazin de textile, încălță
minte, produse electrotehnice, restaurant, cofetărie și alte asemenea unități. In acest caz, posibilitatea 
aprovizionării cu cele necesare este destul de 
greoaie, întrucît cartierul se află la o distanță mare 
de centrul orașului.

Dacă se mai ia în considerație și faptul că pe 
aici va fi în curînd o intrare principală în Capitală, 
dinspre Pitești, prin construirea noii autostrăzi, 
ne putem da ușor seama că în momentul de față 
această parte a orașului nu e deloc pregătită pen
tru o asemenea arteră rutieră de mare circulație.

Întreaga zonă verde din cartier, de la punctul 
„Farmacie" și pînă dincolo de str. Apusului (pe 
distanța de circa 2 km) a fost complet desființată. 
Lipsa spațiilor verzi, resturile de demolări (unele_, 
cum sînt cele din fața blocurilor 3, 4, 18 ș.a., datează 
chiar de peste un an), strică întreaga fațadă a aces
tui cartier.

In curînd va veni primăvara. Edilii orașului să țină seamă și de părerile locatarilor, de cerințele 
lor, să intervină operativ pentru tot mai buna gos
podărire a acestui ansamblu de blocuri ce va stră- ■ 
jui în viitor o nouă și modernă arteră rutieră.

F. ȘTEFAN 
bulevardul Păcii 100, București

„SALA TĂCERII" se află o 
_____ __ j_________  ____ r . de locuri, 
care a servit, cu cîțiva ani în urmă, drept sală de 
cinematograf. Cineva — nu se știe cine — a avut 
însă ideea să desființeze acest cinematograf și să-i 
dea sălii o destinație nedefinită, ceea ce i-a deter
minat pe localnici s-o denumească „sala tăcerii". 
Din cînd în cînd, foarte sporadic, au loc aici diverse 
activități care ar putea să se desfășoare în cele 
mai bune condiții în incinta impunătoarei case de 
cultură a orașului. S-ar putea reda în felul acesta 
destinația de cinematograf acestei încăperi, fapt care 
ar duce la descongestionarea puținelor săli de ci
nema existente acum în localitate. Prin urmare, cuiva i-a venit, cîndva, ideea să desființeze acest 
cinematograf, dar, de atunci, nimănui nu i-a tre
cut prin minte că s-a făgut o greșeală care trebuie 
îndreptată- „Niciodată nu e prea tîrziu" — spune o 
vorbă. Dar cu condiția să nu se mai aștepte prea 
mult pînă ce se trece la fapte — aș adăuga eu.

Anton GARABET
Reșița

Pe bulevardul „23 August" din Reșița 
mare și frumoasă încăpere, cu circa 500
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l
Peste puțin timp se împlinesc 10 luni de cînd port 

corespondență cu arhivele C.F.R. Turnu Roșu, pen
tru obținerea unei adeverințe de vechime în cîmpul 
muncii, dar nici pînă azi n-am intrat în posesia ei- 
Odiseea a început în mai 1968. _ La cererea mea 
înregistrată la numărul 6 205 mi s-a răspuns de 
către arhiva din Turnu Roșu, după 6 luni, cu adresa 
2111 572/968 să trimit o dovadă de la notariat, din 
că’rg șa reiasă că intr-adevăr eu sînt solicitantul. 
Am trimis1 actul urgent și apoi am așteptat luni de 
zile ; numeroasele mele reveniri au rămas fără re
zultat- Datorită indolenței de care dau dovadă 
funcționarii de la arhivele C.F.R. din Turnu Roșu, 
nu mi se pot face formele de pensionare. Oare nu au și aceștia un statut disciplinar, în care se prevăd 
obligațiile pentru rezolvarea operativă a cererilor 
oamenilor muncii 7 ...

Gheorghe A. ION
str.' Bujoreni 41, București

REZERVOARE DE... IMPURIFICARE 
A APEI

In comuna Bumbești-Pitic funcționează de mai 
mulți ani un uscător mecanic de legume și fructe 
care aparține întreprinderii de valorificare a legu-

melor și fructelor din județul Gorj. Pe Ungă acest 
uscător, există și niște rezervoare pentru colectarea 
reziduurilor. Bineînțeles, rezervoarele trebuie 
să fie deșertate. O operație care aici se 
face foarte simplu: reziduurile sînt încărcate in mașini, iar mașinile sînt descărcate în rîurile de 
munte Galben și Neagra. Rezultatele operației res
pective sînt : 1) păstrăvul, mreana, cleanul și racii 
au dispărut sau sînt pe cale de dispariție; 2) vitele 
nu mai pot fi adăpate din cele două rîuri; 3) apa 
nu numai că nu mai este potabilă, dar nu mai poate 
fi folosită nici pentru spălatul rufelor- Procedeul 
deversării reziduurilor direct în apele curgătoare, 
din păcate, nu este deloc nou și nu necesita nici 
construirea acestor rezervoare ca verigi interme
diare între uscător și rîuri. „Inovația" aparține 
responsabilului uscătorului, care susține că, deși 
în aparență ar fi complicată (prin manevrarea din
tr-un loc în altul a reziduurilor) este totuși din 
punctul lui de vedere foarte avantajoasă. Un argu
ment pentru care conducerea întreprinderii este 
invitată să-i acorde „răsplata" ce o merită, suspen- 
dînd aplicarea în practică a „inovației" și sancțio- 
nind așa cum se cuvine pe „inovator"-

Un grup de cetățeni 
din comuna Bumbești-Pific, județul Gorj

LUCRĂRI INVENTARIATE, 
DĂR NEEXECUTĂTE

„Locuim intr-unui din blocurile noi, de pe strada 
Saturn — din orașul Brașov. Din cauza grabei cu 
care s-au dat în folosință, în special apartamen
tele de pe scara B, noi, locatarii, am avut multe ne
cazuri : infiltrații de apă în tavanele apartamente
lor de la ultimul etaj, izolații insuficiente, defecțiuni 
la parchete etc- In plus, nu funcționează nici insta
lația de apă caldă și nici cea pentru apă rece". A- 
ceastă scrisoare semnată de mai mulți locatari ai 
blocului respectiv a fost trimisă la Consiliul popular 
al municipiului Brașov. Iată ce se argtă în răspuns t 
„Toate defecțiunile amintite sînt cunoscute de con
structori, dar perioada de toamnă fiind folosită la 
lucrările de finisare a altor blocuri, remedierile 
au fost planificate pentru lunile de iarnă. In ulti
ma perioadă, constructorul a depistat toate defi
ciențele, inventariindu-le, procedînd la pregătirea 
detaliată a lucrărilor de executare a remedierilor".

O nouă scrisoare sosită recent la redacție ne în
științează că deși lunile de iarnă au trecut, despre 
lucrările de remediere nici nu se mai vorbește. Totul s-a oprit la inventariere. Cînd locatarii în
cearcă să aducă în discuție marele lor necaz, 
sînt trimiși la constructor. Constructorul aruncă 
vina pe proiectant, proiectantul pe beneficiar, 
acesta din urmă pe administrația blocului. La o 
nouă trecere în evidență a defecțiunilor poate că 
se trece în inventar și numele celor care răspund 
de ele.

CUM RĂMÎNE CU AUTORII ABUZULUI ?
„La data de 1 iunie 1968 — ne scria Florea Bălă- șan, din comuna N. Titulescu, județul Olt — fără 

vreun temei legal, am fost destituit din funcția de 
contabil al consiliului popular comunal și înlocuit cu 
Ilie Buciu. Singurul criteriu care a stat la baza înlo
cuirii mele și a numirii lui în această funcție îl con
stituie, pur și simplu, gradul de rudenie cu primarul 
comunei. Din cauza acestor aprecieri arbitrare și a 
abuzului comis, am stat luni în șir fără serviciu, 
pentru ca, în cele din urmă, să fiu încadrat contabil 
la cooperativa agricolă din comună. Am sesizat cazul 
meu în nenumărate rînduri la consiliul județean al 
sindicatelor, la consiliul popular județean. Toți 
mi-au dat dreptate, dar nu s-a luat nici o măsură 
pentru înlăturarea nedreptății ce mi s-a făcut".

Cercetînd acest caz, comitetul județean de partid 
a constatat că cele sesizate se confirmă. Florea 
Bălășan — așa cum arată în răspunsul trimis redac
ției în urma sesizării de mai sus — are o vechime 
în administrația de stat de 23 de ani și este un lucrător cu o bună pregătire profesională- A fost' 
înlocuit disciplinar pe nedrept din funcția de con
tabil al consiliului popular cu Ilie Buciu, care a 
comis o serie de abuzuri în serviciu. Analizîndu-se 
cazul în biroul comitetului comunal de partid, s-a 
hotărît ca Florea Bălășan să fie reîncadrat la con
siliul popular comunal ca funcționar principal. In 
același timp, Ilie Buciu, pentru faptele sale repro
babile, a fost scos din funcție, urmind să fie pus în 
discuția organizației de partid.

Pînă aici toate bune. O singură chestiune rămîne 
însă în suspensie : ce măsuri s-au luat împotriva 
celor care au săvirșit și facilitat acest abuz 7 Este o 
întrebare care necesită un răspuns.

/

Convorbire realizată de
A. GOLIANU

a- 
în 
și

că

VITAMINE NATURALE
ÎN MENIUL ZILNIC

în ultimul timp a început să fie 
extinsă valorificarea legumelor și 
fructelor sub formă deshidratată. 
Este un procedeu modern de 
conservare, folosit din ce în ce 
mai mult în țările cu industrie 
avansată. în legătură cu avanta
jele conservării legumelor prin 
deshidratare și folosirea lor în 
alimentația cotidiană am avut o 
convorbire cu tov. dr. Sebastian 
Dumitrache, asistent la Catedra 
de Igiena alimentației din Insti
tutul de medicină și farmacie — 
București.

— Specialiștii susțin că legu
mele și fructele deshidratate în
locuiesc cu succes produsele in 
stare proaspătă, că ele conțin să
ruri minerale, vitamine, elemen
tele nutritive ale produselor 
proaspete. Ce ne puteți spune în 
această privință ?

— într-adev^r, legumele și 
fructele deshidratate au o mare 
valoare alimentară. Acest lucru 
este explicabil. Prin deshidra
tare legumele și fructele își 
modifică puțin valoarea nutri
tivă, în comparație cu cele 
proaspete. Ele continuă să repre
zinte o sursă importantă de vita
mină C deoarece păstrează 65—90 
la sută din cantitatea inițială, de 
caroten (provitamina A), vitamina 
K, P, (citrina) E, B1, B2, B8, PP 
acid pantotetic, acid folie. Alături 
de vitamine, legumele și fructele 
deshidratate aduc cantități mari 
de elemente minerale, din care 
menționăm potasiul, calciul, fie
rul, magneziul. fosforul, sodiul si 
așa zisele 
iod, fluor.
în aceste produse predomină e- 
lementele 
față de cele acidifiante 
astfel 
cidoză 
carne, 
reale, 
roase.
hidratate se mai găsesc glucide

oligoelemente (cupru, 
zinc, mangan. cobalt).

minerale alcalinizante 
puțind 

contracara tendința la a- 
rezultată din consumul de 
mezeluri, derivate din ce- 

grăsimi și produse zaha- 
în legumele și fructele des-

digerabile sub formă de amidon, 
glucoza, fructoză și zaharoză și 
unele componente neabsorbabile 
reprezentate de celuloză, proto- 
pectine și pectine ce alcătuiesc 
reziduul necesar stimulării peris- 
taltismului intestinal. Mai trebuie 
amintită prezența acizilor orga
nici (malic, citric, tartric, oxa
lic), a substanțelor aromate natu
rale precum și a unor mici can
tități de substanțe proteice.

— Practic, de ce se recomandă 
folosirea în alimentație mai a- 
les acum, in perioada de iarnă șl 
început de primăvară a legume
lor și fructelor deshidratate ?

— în primul rînd pentru
este un sezon cînd legumele și 
fructele proaspete lipsesc în mare 
parte și acest lucru trebuie su
plinit prin cele conservate. O ali
mentație lipsită de legume și 
fructe duce în mod inevitabil la 
dezechilibre nutritive greu de 
corectat prin alte grupe'de ali
mente, și de aceea se recomandă 
să fie consumate continuu. Carac
terul sezonier al producției și pe
risabilității lor privează însă pe 
consumator de posibilitatea de a 
le avea în dietă în tot tâmpul a- 
nului. Or, deshidratarea este o 
formă de conservare superioară 
altor procedee de păstrare, cum 
ar fi murarea și marinarea, pen
tru că păstrează proprietățile or
ganoleptice ale produsului proas
păt, nu îl acrește și nu îl încarcă 
cu multă sare. în plus, deshidra
tarea mai are avantajul că micșo
rează foarte mult greutatea și vo
lumul produselor, ceea ce per
mite ca, mai ales sub formă pre- 
sată, să ocupe un spațiu mic.

Este un fapt pozitiv că și la noi 
pe piață se găsesc cantități din ce 
în ce mai mari de legume și fructe 
deshidratate. Ele pot fi folosite în 
orice mediu familial, cît și în a- 
limentația colectivă : restaurante, 
cantine (muncitorești, școlare, 
studențești), în bucătăriile, spita
lelor. sanatoriilor. unităților mi

litare etc. Cu ajutorul lor se 
sigură varietatea meniurilor 
sezonul deficitar în leguma 
fructe proaspete, înlăturînd mo
notonia și prevenind dezechili
brele nutritive atît la copii cît și 
la adulți. Ca medic vreau să a- 
trag atenția că păstrate sub formă 
deshidratată, legumele și fructele 
își păstrează aceleași indicații di
etetice ca și în stare' proaspătă. 
De aceea pot fi folosite în alimen
tația bolnavilor cu afecțiuni re
nale, hepatice, pancreatice, cardi
ace, diabet, obezitate, ateroscle- 
roză, hipercolesterolemie, hiper
tensiune în sarcină, în stări fe
brile, în regimurile sărace în sare 
etc.

— Există anumite reguli în ce 
privește păstrarea și prepararea 
acestor produse ?

— In ce privește păstrarea, lu
crurile stau destul de simplu. 
Unitățile de legume și fructe din 
Capitală și din întreaga țară des
fac un sortiment variat de le
gume și fructe deshidratate — fa
sole verde, varză albă, spanac, 
ardei gras, vinete, gogoșar, mor
cov, pere, mere, piersici etc — 
prezentate în pungi din material 
plastic, din hîrtie cerată sau în 
cutii metalice ermetic închise. Ele 
fiind higroscopice, acest procedeu 
de păstrare preîntâmpină ca ele 
să absoarbă vaporii de apă din 
atmosferă și să se umezească. 
După cumpărare, gospodinele e 
bine să păstreze legumele și fruc
tele deshidratate în locuri uscate, 
răcoroase și întunecoase. Astfel 
ele își păstrează culoarea, aroma 
și gustul. La folosire, pentru a-și 
recăpăta forma și volumul iniți
al, se recomandă ca timp de 1—2 
ore înainte de pregătirea culinară 
să fie menținute intr-un vas cu 
apă rece, iar fierberea să se facă 
ceva mai prelungit pe un foc po
tolit.
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REZULTATE CARE INFIRMA Planuri de producție

PREJUDECĂȚII® DESPRE ignorate,

AGRICULTURA DIN ZONA DE DEALîncercînd să justifice rezultatele e- conomice nesatisfăcătoare obținute de unele cooperative agricole situate în zona de deal, specialiști și cadre de conducere din cooperative și din aparatul organelor locale susțin ideea că această situație s-ar datora exclusiv resurselor naturale mai restrînse pe care le oferă dealul. Este un argument infirmat de experiența a numeroase cooperative agricole, care, deși își desfășoară activitatea pe colinele de la poalele Car- pâților, realizează producții și venituri ridicate, retribuie bine munca membrilor cooperatori. Spre exemplificare am ales cooperativa agricolă din Domnești, județul Argeș.Nivelul producției și al veniturilor obținute de cooperativă, cîștigul membrilor cooperatori nu suferă comparație cu rezultatele din anii de început a! acestei unități. Chiar si în condițiile anului 1968, an secetos, s-au obținut producții si venituri bune, care au ridicat valoarea zilei- muncă la 30 lei. din care 15 lei în. numerar.Situată într-o zonă de deal, cooperativa are numai 1 070 hectare teren. Din acestea doar 110 hectare sînt arabile, restul fiind ocupate cu livezi, pășuni și finețe. Terenul neuniform, altitudinea la care este situat impuneau ca, încă din primii ani de existentă ai cooperativei, să se stabilească cu mult discernămînt structura culturilor și a speciilor de animale, în așa fel încît să se asigure valorificarea la maximum a condițiilor naturale locale. Or. nici cooperatorii și nici organele agricole locale nu au orientării bunăoară, Domnești hectare cu . ................ ..........fel de a spune, deoarece porumbul era răspîndit în circa 150 de trupuri, pe terenuri improprii. Dacă la toate acestea se adaugă si faptul că lanurile erau îngrijite necorespunzător, rezultă clar de ce se obțineau recolte mici.Tot așa s-a întîmplat și cu alte sectoare de producție. S-a înființat o grădină de legume fără să se aibă în vedere că lipsa de apă pentru irigat și climatul mai rece, determinat de altitudinea ridicată, vor influenta negativ nivelul recoltelor. în zootehnie, în afara speciilor tradiționale — bovîhe si ovine — s-a dezvoltat creșterea porcilor și a păsărilor, deși nu se putea asigura o bază furajeră corespunzătoare. Bineînțeles, de această situație s-au făcut vinovate. în mare parte, fostele organe agricole raionale și regionale care, în loc să ajute pe cooperatori să-și organizeze producția corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea, au’ încurajat asemenea practici. Fapt este că pînă la urmă aceste greșeli au fost înlăturate și, treptat, planul de producție a început să exprime posibilitățile reale ale zonei în care este situată cooperativa.„Suprafața cultivată cu porumb — ne spunea tov. Ion Groșeanu, inginerul agronom al cooperativei — a fost restrînsă Ia 80 hectare, adică ia atît cît ne permitea terenul, cît era necesar pentru a asigura consumul propriu al membrilor cooperatori, iar cea destinată cartofilor la 14 hectare. Efectul acestor măsuri a fost dublu. Pe de o parte s-a reușit să se amplaseze rațional aceste două culturi, pe parcele mai potrivite, mai mari, care fiind lucrate în condiții superioare au produs mult mai mult decît înainte. Pe de altă parte, pe terenurile eliberate, precum și în fosta grădină de legume tinsă cultura căpșunului, venituri foarte mari".în ce privește cultura la început oamenii vroiau să verifice experiența celor cîțiva cooperatori care. în gospodăria lor perso-

acordat atenția cuvenită producției. Tn 1962—1963 cooperativa agricolă din ajunsese . să cultive 140 porumb. Cultivat e un

a fost ex- care aducecăpșunilor.
O E E S ®

(Urmare din pag. I)dare a produselor să nu mai fie, practic, posibilă.Considerăm că este cazul să ne referim și la o altă categorie de neajunsuri. La Uzina mecanică — Cugir se produc, pe bază de proiecte originale extrem de reușite și de licențe, diferite mașini de ascuțit și de rectificat. Realizată în condiții tehnologice ireproșabile, nu există nici un motiv ca aceste produse să fie mai prejos cu ceva decît omoloagele lor fabricate în străinătate. Și totuși, calitatea (netezimea) suprafeței pieselor rectificate pe unele din aceste mașini a fost uneori vizibil inferioară celei obținute pe utilaje similare din import. Nu puteau fi înlăturate asemenea deficiențe de ordin calitativ ?— N-am avut liniște pînă n-am descoperit . izvorul acestor neajunsuri — ne spunea proiectantul Traian Herein. Am făcut, în acest scop, fel de fel de încercări. Pînă la urmă am constatat că de vină au fost electromotoarele (neechilibrate), a căror problemă știm că s-a rezolvat. Ră- mîne. în continuare, să fie soluționată problema calității curelelor tra- pezoidale de transmisie (insuficient de flexibile, neomogene, neuniforme dimensional), care duc la apariția vibrațiilor, precum și cea a calității unor discuri abraziveIată, deci, că nu sînt inevitabile dificultățile calitativ-funcționale ale unor noi mijloace tehnice. Tot la Cugir. de la ing. Cornel Popa am aflat că mașina industrială de cusut M.C.I.-2, deși are certe calități, este ținta multor critici din cauza curge

Experiența cooperativei agricole
din Domnești-Argeș

,'nală, se îndeletniciseră cu această •cultură. Cum rezultatele au întrecut așteptările, căpșunăria a fost extinsă ajungînd în 1968 la 12 hectare. Amplasată pe terenuri pe care altădată porumbul nu ajungea la maturitate, această cultură aduce cooperativei un venit de cîteva sute de mii lei anual.Ramura de producție de bază din sectorul vegetal a rămas însă pomicultura. Datorită extinderii plantațiilor la aproximativ 500 de hectare și îngrijirii raționale a pomilor, producția si veniturile provenite din a- cest sector cresc necontenit. în momentul cînd toate livezile vor în’cepe să rodească din plin, ele vor asigura cea mai mare parte din încasările cooperativei.în zootehnie s-a renunțat la creșterea porcilor și a păsărilor, mărin- du-șe. în schimb, efectivele de oi și vaci. In prezent, cooperativa agricolă dispune de 2 500 oi si de 220 bovine, din care 100 vaci — specii care valorifică mai bine resursele naturale existente, dau producții bune, aduc importante venituri bănești.O asemenea orientare a producției, care a canalizat eforturile cooperatorilor spre cîteva activități esențiale, s-a dovedit eficientă.. a dus la sporirea producțiilor medii atît în sectorul vegetal, cît și în cel zootehnic. Anul trecut s-au obținut, în medie la hectar, 3 013 kg porumb față de 1196 kg în 1964 ; producția de căpșuni este cu 1 240 kg la ha mai mare față de același an, iar recolta de cartofi s-a dublat.Așadar, chiar în condițiile unui an secetos, cum a fost 1968, nivelul mediu al producției este superior celui înregistrat în urmă cu patru ani. ceea ce ilustrează convingător progresele făcute îh această direcție.Orientarea judicioasă a producției .. a constituit numai cadrul căre. a per- , mis ca celelalte activități desfășurate de consiliul de conducere să aibă o eficientă ridicată. Este vorba. în primul rînd de organizarea muncii.„în momentul de fată noi putem să executăm la timp toate lucrările, ne povestea tov. Toma Petre, șeful brigăzii a doua. Nu a fost întotdeauna așa. în primii ani trebuia să batem zilnic la porțile cooperatorilor ca să vină la lucru. Alta e situația astăzi. Oamenii pun suflet în ce fac, caută să lucreze bine, să scoată producție mare, deoarece știu lor este răsplătită bine".Cum s-a ajuns la acest Organizarea muncii este bine pusă la punct decîtani de existentă ai cooperativei, drept, formele organizatorice bază gada curs, tinuă s-au format brigăzi mai restrînse ca suprafață, care să cuprindă mai bine terenul cooperativei. Si echipele au fost formate în funcție de gradul de comasare al terenului atribuit si de structura planului de cultură repartizat. Totodată, pe parcurs s-a realizat o anumită specializare a brigăzilor. întrucît conformația terenului si structura culturilor făceau, practic. imposibilă repartizarea uniformă a sarcinilor de plan pe brigăzi. Astăzi, la Domnești, există brigăzi care numără cîte 12 echipe, alte brigăzi au doar cîte O brigadă are în primire cultură — căpșunile. în

formeleau rămas aceleași, adică si echipa. Numai că. pe s-a urmărit perfectionarea a activității lor. în acest scop.
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altele îngrijesc o parte din livadă, din porumb sau cartofi. Un asemenea mod de organizare a permis brigăzilor si echipelor să poată executa cu mai multă promptitudine lucrările cerute de fiecare cultură.Alături de organizarea mai bună 
a producției si a muncii, factorul care i-a determinat pe cooperatori să participe activ la muncă îl constituie perfectionarea sistemului de cointeresare.„în 1964 — ne povestea tov. Si-

mion Horobeann, președintele cooperativei — am hotărît ca, în afara retribuției de bază, cu zile-muncă, să introducem, experimental, și retribuția suplimentară pe echipe. în funcție de depășirea producției planificate. Rezultatele bune pe care le-am obținut ne-au determinat să extindem această formă de retribuție la toate culturile și speciile de animale". înțelegînd că dezvoltarea continuă, pe baze trainice a cooperativei, creșterea neîntreruptă a puterii ei economice și deci a veniturilor lor este condiționată de sporirea si consolidarea avutului obstesc, cooperatorii din Domnești s-au ocupat cu grijă, mai ales începînd din 1965, de asigurarea unei proporții juste, raționale, corespunzător prevederilor statutare, între acumulare Si consum. Aceasta a avut drept rezultat — așa cum se vede din tabelul de mai jos — creșterea averii obștești si a veniturilor, a cîștigului fiecărui cooperator.Indicatorul 1964 1966 1968Averea obștească la 100 hectare Venituri bănești la 100 hectare Valoarea totală a zilei-muncă din care în numerar 143 500 lei74 000 lei10,22 lei3 lei 333 500 Iei136 000 lei21,98 lei10 lei 405 200 Iei210 450 lei peste 30 lei15 leiFaptul că într-o perioadă relativ scurtă 11964—1968) averea obștească a cooperativei a sporit de la 2 044 500 lei, la 7 062 500 lei explică ascensiunea rapidă a cooperativei, sporirea substanțială a veniturilor ei bănești.Dînd curs acestei cerințe stringente. conducerea cooperativei a avut grijă să folosească cu mult discernămînt fiecare leu investit în ramuri care, valorificînd condițiile concrete locale, asigură creșterea rapidă a producției și veniturilor. Evident. bună parte din fondurile respective au fost folosite pentru extinderea pomiculturii, a zootehniei, a parcului propriu de mașini si utilaje etc. Avînd însă în vedere că pe plan local existau bogate resurse de materii prime : piatră de var. lemn, argilă etc., iar localnicii aveau o îndelungată experiență în utilizarea lor, fondurile de investiții au fost dirijate și spre sectoarele anexe. începutul s-a făcut cu construirea unei varnite. întreaga investiție n-a costat mai mult de 59 »0o lei. Cele 320 de tone de var produse anual, care se vînd ‘ ’ în comunele cooperativei 150 000 lei.Cele relatate mai sus constituie

încă un argument tn plus tn sprijinul celor ^subliniate la. ultima plenară a' Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție că prlntr-o organizare corespunzătoare a producției, prin dezvoltarea ramurilor specifice, tradiționale. cooperativele agricole din zonele de deal și submontane pot obține rezultate bune. Rămînerea în urmă a unor cooperative agricole din aceste zone nu se datorește lipsei posibilităților de dezvoltare. ci muncii slabe de îndrumare desfășurate de uniunile județene și direcțiile agricole, activității deficitare a organelor și organizațiilor de partid din județele și comunele în care există asemenea situații. Pentru ca toate cooperativele agricole, aflate în zonele de deal și submontane, să obțină rezultate economice așa cum au realizat cooperatorii din Domnești-Argeș, se cere ca organele agricole, uniunile cooperatiste etc. să ajute în mai mare măsură. în mod concret, fiecare .din aceste' cooperative, agricole să-și producția corespunzător în care îsi desfășoară ac-

Miercuri, la rafinăria „Cri- șana" din Suplacu de Barcău, județul Bihor, au fost introduse primele cantități de țiței în instalațiile de distilare atmosferică.Noua unitate, proiectată de specialiști ai Institutului de proiectări instalații petroliere din Ploiești, are o capacitate de prelucrare de 300 000 tone țiței pe an. Ea contribuie la valorificarea superioară a zăcămintelor de țiței descoperite în ultimii ani în această parte a țării și exploatate cu ajutorul unei noi metode elaborate de Institutul de cercetări foraj extracție din Cîmpina — combustia subterană. Folosirea acestui procedeu modern dă posibilitatea petroliștilor să obțină cantități mult sporite de țiței din zăcămînt, în comparație cu metodele obișnuite.Din țițeiul prelucrat în noua rafinărie se vor obține în fiecare an mai mult de 140 000 tone bitum, apreciat a fi de o deosebită calitate, și 143 000 tone combustibil de calorifer, păcură și benzină.Noul obiectiv al industriei noastre petroliere a fost realizat de întreprinderi specializate a- parținînd Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării.

scuze și

BETOANE GRELE 
DE DOICEȘTIu

Fabrica de betoane celulare autoclavizate din Doicești, județul Dîmbovița, a realizat un nou sortiment: betoane grele de mare rezistentă, folosite îndeosebi Ia construcții industriale. ca înlocuitori de cărămizi si prefabricate. Noul produs are caracteristici tehnice (compoziție. rezistentă) superioare, fiind mai ieftin si mai ușor de manevrat decît materialele o- bisnuite de zidărie. Pentru realizarea betoanelor grele. în cadrul fabricii a fost Dusă în funcțiune o nouă linie de fabricație. cu o capacitate anuală de 10 000 mc dotată cu u- tilăje .românești „de înaltă tehnicitate. în mare Darte auto matizate. Primele cantităti din noul produs au si fost livrate șantierelor de construcție.(Aaerpres)atît la Domnești, cît și învecinate, aduc însă un venit net de circa organizeze condițiilor tivita tea.

rezultat ? mult mai în primii

Radu ATANASESCU 
Horea CEAUSESCU

că munca

Intr-una din secțiile fabricii de tricotaje din lînâ din Capitalâ (Foto : Gh. Vințilă)
în timp ce9 echipe, o singură vreme ce

rilor de ulei (de vină sînt garniturile de etanșare care se comportă necorespunzător în exploatare) și, mai ales, a motorului electric de acționare. care face zgomot, se încălzește șl se defectează ușor, și nu asigură o poziție anumită a acului (sus sau jos) la oprirea mașinii. Cu atît mal greu se explică de aceea, faptul că

mente și aparataje electrice, precum și de calitatea uneori slabă a garniturilor de cauciuc, a inelelor de siguranță pentru Brbori și alezaje, a elementelor hidraulice și a agregatelor de pompare, a unor accesorii și a altor elemente pe care aceste uzine și Ie procură de la întreprinderi specializate. Nu întîmplător. deci.

Utilajul de concepție 
originală

în competiția tehnică
asimilarea unui nou motor, corespunzător, are loc cu multă încetineală. La uzina „Înfrățirea“-Oradea. Uzina de strunguri-Arad și Fabrica de ma- șini-unelte și agregate-București ni s-a relatat, în sfîrșit, că asemenea neajunsuri își au izvorul și în alte cauze. Este vorba de comportarea inconstantă în funcționare a unor ele-

unele mașini-unelte noi se defectează des, dau naștere la stagnări în producție. Ceea ce este cu totul inadmisibil.Concluzia care se desprinde din cele de mai sus este clară : apare necesar ca uzinele producătoare de aparataje și de motoare electrice, de pietre abrazive (,,Carbochim“-Cluj),

de garnituri și de curele de transmisie, de elemente hidraulice și de mecanică fină să depună eforturi sporite, atît pentru diversificarea produselor lor. cît — mai ales — pentru ridicarea nivelului calitativ al acestora. Numai astfel strădaniile pro- iectanților din institutele de cercetări și proiectări și din uzinele care folosesc aceste elemente și subansam- ble, de a realiza mașini și utilaje complexe de mare tehnicitate, competitive cu cele mai reușite produse similare existente pe plan mondial, pot fi încununate de un deplin succes.
*Am punctat, bineînțeles, numai o parte dintre cauzele care generează fabricarea, fie chiar accidentală, a unor mașini și utilaje „îmbătrînite" înainte de timp, cit și cîteva posibilități de a evita o atare situație. Există, desigur, și alte căi de prevenire și înlăturare a oricărui decalaj calitativ de genul celui sesizat în rîn- durile de față, între proiecte și produsele propriu-zise. Important este ca uzinele constructoare de mașini, ministerul tor de resort, ministerele furnizoare de diferite piese și sub- ansamble și cele beneficiare, să ia cu toată fermitatea măsuri care să garanteze că, pornind de la o concepție elevată, se va ajunge întotdeauna la fabricarea de produse de cel mai înalt nivel tehnic și calitativ. Activitatea cadrelor de concepție, a constructorilor de mașini va avea în felul acesta o eficiență maximă, iar mijloacele tehnice asimilate vor corespunde întru totul exigentelor mereu crescînde ale economiei națiijnale.

cu pre într-o se: explică

plan:fi,M“
îndeplinirea sistematică și in' grală a tuturor indicatorilor plan, în condițiile respectării cu gurozitate a calității și sortimen lor, ale creșterii nivelului eficier • economice au devenit realități p mânente și cuvînt de ordine în proape toate întreprinderile. Ca ■ tare, vom considera de la bun ceput ca excepții cazurile de abat de la disciplina de plan întîlnite unele din întreprinderile restanți— printre care și-au dobîndit o putație. deloc onorabilă, Combin.- pentru industrializarea lemnului Brăila și întreprinderea de prod din ceramică fină pentru constri din București.Se credea că, o dată cu închei anului trecut, la Combinatul pe industrializarea lemnului Brăila pus capăt unor grave neajut care au stînjenit în permanență fășurarea normală a procesului producție. Speram, deci, ca acest an, cercetînd la fata Iot situația „la zi" a îndeplinirii s nilor de plan, să putem cons< un reviriment total, o evoluție tivă a rezultatelor economice, lucrurile nu s-au petrecut așa. de nivelurile planificate, reali au fost — pe două luni — de sută la producția globală. 91 la la producția marfă si 89.5 la ductivitatea muncii.„Nu avem oameni medie și superioară posturi-cheie. Așa se dinea din unele secții de fabr:— a încercat să justifice situati ing. Ștefan Lefter, directorul c natului. Ideea justificărilor a tatuată, în aceeași formă succii de tov. Traian Donescu, seci comitetului de partid din corn „Calificarea efectivă a oameni se ridică la nivelul cerinței! disciplina Iasă mult de dorit". ’. ca șeful serviciului plan să a< „întreruperile accidentale ir nite în procesul de producție naștere la pierderi extraord Si. așa mai departe, am pute fel de fel de scuze și justificăr este că la combinatul brăilea ochii îngăduitori ai unor fac răspundere de aici, indisciplir tolerată și se manifestă în toa mele ei tipice : absențe nem< învoiri, părăsirea locului de înainte de încheierea progrz nerespectarea prescripțiilor t< gice.Cîteva date sînt conch Numai în anul trecut s-a registrat zeci de mii om-or sențe pemotivate și învoiri în programului. In ianuarie ; bruarie a.c., asemenea abateri parte de a fi diminuate, cum asigurările șl promisiunile - continuat în nota lor firească c trecut: cele aproape 7 000 < absente nemotivate și învoiri fluențat negativ nivelul pro realizate. Și acum, profitînd i tudinea conciliantă și lipsită < pundere a unor maiștri și : echipă, nu puțini muncitori p locurile de muncă cu 15—20 nute înaintea terminării progn din care cauză se irosesc 3— cente din fondul de timp maxi ponibil al întreprinderii.Cine altcineva decît comite partid și comitetul de direcție, pind cu directorul și pînă la u om cu funcție de răspunderi buie să introducă un spirit d ximă exigentă și de responsat față de curmarea oricăror abat la disciplina muncii ? Aceste: sarcini obligatorii, cu valabilita nerală, izvorîte din Hotărîrea dului și guvernului cu privire glementarea programului de tu, întărirea disciplinei în muncă nimeni nu are dreptul să le h Acum, în combinat, un num muncitori sînt necalificați sau pregătire profesională scăzută, nivelul dotării tehnice. In
bosse

IA RlȘNOV SE VOR PRODUCE COPOLIMERI ACRILICILa Uzina chimică din Rîșnov, județul Brașov, a început construcția unei noi secții, în care se vor produce pentru prima. dată in tară copolimeri acri
lici, după un procedeu elaborat de specialiștii Institutului „Chimgaz" din Mediaș. Noul produs este un auxiliar pentru industria textilă si pielărie. Insta

lațiile secției vor fi livrate îd cea mai mare parte de Uzinele U.P.R.U.C. din Făgăraș. Proiectele sînt întocmite de ICECHIM București.
O nouă tehnologie de construcție : 

FOLOSIREA COERAIELOR METALICE PLANE UNIVERSALE. Lucrătorii Institutului de cercetări pentru construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC), în colaborare cu trusturile de construcții din Bacău si Oradea, au pus Ia punct un nou procedeu de execuție a clădirilor de locuit. Prin îmbinarea celor două sisteme folosite în mod curent pe șantierele de locuințe — turnarea monolită a betonului în cofraje sau întrebuințarea prefabricatelor — a fost elaborată o tehnologie de construcție care are Ia oază folosirea cofrajelor metalice plane universale. Această metodă a fost aplicată la realizarea a trei blocuri de locuințe în orașele Piatra Neamț și Oradea, de-

monstrîndu-se din plin eficacitatea tehnică și economică. In primul rînd, procedeul contribuie la extinderea industrializării lucrărilor, sarcină de mare actualitate pentru constructori. El se caracterizează printr-o mare simplitate, nu solicită materiale și utilaje speciale și poate fi aplicat pe orice șantier, la construcția oricărui tip de bloc. Pe de altă parte, metoda este deosebit de rentabilă : ea contribuie la reducerea consumului de manoperă și elimină consumul de material lemnos și tencuielile, ceea ce duce la scăderea prețului de cost, comparativ cu sistemele întrebuințate pînă în prezent. (Agerpres)

— Sînt cunoscute ' ficiente la ministeru— Da, pînă în ceh nunte, chiar din m au apărut ele.— Concret, ce mi— S-au organizat cu furnizorii de ma practic, nu se sinr bare în bine în ce materiei prime. I ordine ale miniștri completarea unor irea anumitor lucră ■suplimentare. Deoc te acestea se află cutii. Un efect cor gistrat încă.După cum se v ■■<• derea bucureștean . ■> • • .: .tuatie îngrijorătoa realizarea planul k.direcția generală nister ? Așteaptă 1 trimestru sau înci convinge că pași festă față de soarta acestei unități este deosebit de costisitoare și că ea provoacă în fiecare zi pierderi importante economiei naționale ? Faptele arată că este nevoie de o intervenție energică, hotărîtă, din partea conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor pentru a stabili răspunderile si a sancționa pe cei vinovat! de tergiversarea soluționării problemelor majore pe care le ridică activitatea acestei noi unități industriale Nu se poate admite nici o scuză sau justificare atîta timp cît realizarea planului este periclitată la întreprinderea bucuresteană !
Viorel SALAGEAN
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puncte de vedere

Imperfect
lectura rezervată

de a- se mai tredîn- unor spe- „mass-ms- condamns ea, însuși

1. Schitu Măgureanu) : (
x. Sahia) : Kean — 20.

Semnele încurajatoare ale angajă
rii amatorismului teatral pe direcția dezvoltării în profunzime ne-au fost confirmate mai cu seamă la finele ultimei ediții a Festivalului „I. L. Caragiale". Rezultatul principal al acestui Festival a fost, după părerea mea, constituirea unor centre ale teatrului de amatori, răspîndite pe întreaga arie geografică a țării, caracterizate prin concentrarea unui număr relativ mare de talente autentice, prin stabilitatea .trupelor", printr-o îndelungată activitate, atin- gînd uneori pentru aceiași oameni 15—20 de ani, ceea ce le-a permis să dobîndească o anumită experiență scenică, precum și printr-un repertoriu — care la unele colective a depășit în acești ani suta de premiere — a cărui reprezentare a exprimat, cel mai adesea, nu numai cutezanța opțiunilor dar și îndritui- rea acestora. La Dolhasca și la Fabrica de confecții din București, la Casa de cultură a sectorului 8 și la Mediaș, la Lugoj și la Uzinele de autocamioane din Brașov, la Palate
le culturii din Cluj, Brașov și Pitești, Ia Rm. Vîlcea și Ia Tr. Severin, la Clubul C.F.R. Timișoara, în comuna Lipănești ca ți în alte cîteva locuri, s-au cristalizat, în structuri proprii, eforturile depuse de-a lungul multor ani.La finalizarea rezultatelor pozitive, un rol aparte l-au jucat și îl joacă teatrele populare, sau, cel puțin, cîteva dintre ele. Actul de naștere al teatrelor populare de amatori a fost semnat îm urmă cu 5—6 stagiuni, elg^JIi4ffiS constituite pe prin- ciDjjJa'^voluntariatului, ale participării liber consimțite, stagiunii permanente șl susținerii unui plan obligatoriu, moralmente, de premiere șl spectacole. De-a lungul acestor ani, cîteva dintre teatrele populare au dobîndit o personalitate distinctă. Numărul lor este limitat doar la 12 colective de acest tip, pe lîngă casele de cultură din Lugoj, Mediaș, Tr. Severin, Sighet, Călărași, Rm. Vîlcea și pe lîngă cluburile sindicatelor din Hunedoara, Cugir, orașele 
Victoria șl Cxheorghe Gheorghiu-Dej, Tulcea și uzinele din Plopeni-Ploiești. Rolul lor în viața artistică a localităților respective este evidențiat, în primul rînd. prin succesele incontestabile obținute de spectacole ca : „Dincolo de zare" (la Rm. Vîlcea, în ■regia lui D. D. Neleanu), „Montserrat" (la Lugoj, în regia luf Dan Radu lonescu),: „Hangița" șl „Act Venetian" (la Mediaș, $n regia lui Ban Ernest, respectiv a lui C. Codrescu), „Zări necuprinse" /(la Tulcea, în regia lui C. Diniscbiotu), „Inspectorul de poliție" (la Plopeni-Ploiești, în regia lui N. SpujJerșă) șl altele, spectacole Unanim apreciate de oamenii de teatru și de spectatori. la realizarea cărora au semnat valoarea textelor alese, înalta profesionalitate a regizorilor și talentele numeroase, animate de o nobilă ambiție, existente în fiecare dintre aceste colective. De aceea, credem că procedîndu-se cu spirit de diseernămînt și exigență, în fiecare localitate unde nu există alte instituții artistice ar trebui să funcționeze asemenea teatre populare.La maturizarea trupelor teatrelor populare a contribuit și politica lor de repertoriu, axată Pe principiul potrivit căruia, în decursul fiecărei stagiuni, trebuie montate piese de facturi diferite, care să satisfacă gusturi dintre cele mai diverse, ale feluritelor categorii de spectatori, dar. în același timp, să fie montată, cel puțin o dată pe an, și o piesă de o aleasă ținută intelectual-artis- tică, chiar mai dificilă, care să constituie o școală de educare estetică atît pentru interpret! cît și pentru spectatori.Modul cum sînt traduse în viață toate aceste criterii și principii ți-a găsit o nouă confirmare la finala ultimului Festival „I. L. Caragiale". Teatrul popular din Rm. Vîlcea a prezentat, în regia lui D. D. N.eleanu, viguroasa' comedie a lui A. Ba- ranga, „Opinia publică", opțiunea teatrului popular din Lugoj s-a oprit asupra parodiei dramaturgului antifascist Iura Soyfar „Brodway 492 sau Crîstofor Columb" ; sub bagheta lui C. Codrescu. teatrul popular din Mediaș a adus pe scena finalei „Doamna Spiriduș" de Calderon de la Barca ; iar teatrul popular al sindicatului din Plopeni-Prahova „Domnișoara Nastasia" de G. M. Zamfires- cu. cel al sindicatelor din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, „Petru Rareș" de H. Lovinescu, iar cel din Tr. Severin, „Jocul de-a vacanța" de M. Sebastian.Asemenea opțiuni ne indică limpede substanțialitatea preferințelor celor mai buni dintre amatori, faptul că ei nu își aleg reoertoriul din considerente conjuncturale, „de cerere a pieței", ci îl concep ca pe un instrument de autoformare : și alegerea a apărut, în majoritatea cazurilor justificată prin valoarea spectacolelor. Dacă artiștii amatori din Lugoj, conduși de regizorul Dan Radu Iorescu, au cucerit titlul de laureat al Festivalului, încercînd, pentru prima oară în activitatea lor, să practice un joc cît mai complex și variat (interpret! ca Tiberiu Cioroga- ru, Eugen Gansan, Nicolae Rouă. Val Sprinceană, Florica Stoedin, Nuți Mederl șl alții au dansat, au cîntat si recitat, au desfășurat o mișcare scenică vie, expresivă, dinamică, a- jutati de o costumație și o scenografie cît mai adecvate cerințelor textului), cei din Mediaș s-au caracterizat prin finețea interpretării și dezinvoltura lor nu lipsită de intelectualitate (remareîndu-se. ca de obicei, Silvia Ponciu, apoi Vaier Munteanu, Nicolae Coldea), iar vîlcenii (dintre care merită a fi menționați în nrimul rînd, prof. Dem. Motoc, Victorița Obreja și Ion Năulea) s-au evidențiat prin capacitatea de caracterizare satirică nu lipsită de profunzime și forță de investigare.Despre rolul pozitiv pe care îl pot juca teatrele populare în ansamblu! vieții noastre artistice s-au pronunțat adeseori numeroși oameni de teatru. La ultima consfătuire a teatrelor populare, David Esrig opina că ar fi salutar ca spectacolele amatorilor să constituie o „concurentă" reală pentru profesioniști care i-ar incita pe aceștia la o mereu nouă încordare a forțelor creatoare ; în numeroase 
alto țări, amatorismul teatral ma-

nifestîndu-se și ca laborator experimental, și ca difuzor și formator de cultură teatrală, a prilejuit, nu o dată, apariția unor momente de teatru, dramaturgie, spectacol, regie, interpretare, de real interes, dove- dindu-se a fi un veritabil ferment al întregului peisaj teatral.Din păcate, alte spectacole ale teatrelor populare decît cele menționate mai sus, spectacole ca „Sosesc deseară" (Rm. Vîlcea). „Mușcata din fereastră" (Cugir), „Neîncredere în foișor" (Tulcea) nu corespund nici pe departe calitativ marilor eforturi investite.A dezamăgit activitatea unor colective ca acelea din Călărași, Tulcea, Sighet (primele două laureate, pe vremuri, ale altor festivaluri de teatru), activitate care nu oferă acoperire semnificațiilor titlului pe care aceste trupe de amatori îl poartă. La Călărași, colectivul nu e sudat, cei „vîrstnici" nu luptă pentru împrospătarea trupei cu elemente tinere. oscilațiile în stabilirea repertoriului sînt de rău augur pentru consolidarea și prestigiul teatrului popular ; la ultimul Festival o parte a colectivului chiar a părăsit teatrul popular și a prezentat un spectacol mai mult decît mediocru, sub egida unui sindicat! La Sighet, oraș de veche tradiție culturală românească și a naționalităților conlocuitoare, oraș dotat și cu o școală populară de artă, activitatea e sporadică, nu corespunde principiului stagiunii permanente și, probabil, la acestea concură și faptul că organele de resort locale nu au știut să obțină sprijinul de specialitate al unui artist sau regizor de la teatrul de stat din a- propiere, care să se fi legat sufletește temeinic de colectivul teatrului popular. Iar la Tulcea, al cărui teatru popular s-a prezentat la Festi- pregătit, a sindi- popular că, sprevalul „Caragiale" directorul Casei de catelor declară că nu-1 poate interesa, . _ sdeosebire de taraf sau orchestra de muzică ușoară, nu este rentabil I Concepții și atitudini care umbresc

nobilă inițiativă, dar care nu invita, cred, la descurajare ci la o răspundere sporită față de acești pioni a- vansați ai artelor culte în masa amatorismului.Care poate fi în perspectivă rolul teatrelor populare, care sînt, de fapt, semnificațiile existentei acestor colective de amatori ?Nimeni nu e în măsură să spună că instituțiile de învățămînt artistic superior includ și epuizează toate rezervele de talent ale acestui popor; dimpotrivă numeroase talente autentice rămîn, dintr-un motiv sau altul, în afara artei profesioniste. A- matorismul le oferă cîmpul necesar afirmării și valorificării, și ar fi optim dacă le-ar da tuturor și posibilitățile cultivării artistice, fără ambiții de profesionalizare.Pentru mulți oameni ai muncii, dotați cu talent, teatrele populare o- feră posibilitatea unei activități intelectuale plăcute, sînt o formă principală de estetizate a timpului liber, principală pentru că implică efort propriu, șl nu numai receptare pasivă a fenomenului de artă Extinderea creației artistice populare de la folclor în sfera artelor interpretative culte, în limitele rezonabile impuse de însăși numărul talentelor apta pentru aceasta, este ecoul profundelor transformări sociale specifice socialismului și ca atare e un fenomen obiectiv si ireversibil.De fapt, artiștilor amatori care, la Lugoj de pildă, au prezentat în ultima stagiune trei premiere si 80 de spectacole, iar la Rm. Vîlcea, patru premiere și 71 de spectacole, nu li se oferă, în afara titlului de „teatru popular", vreo răsplată materială. Ei nici nu așteaptă altceva decît un examen sever al strădaniilor, al meritelor și neîmplinirilor lor, un cu- vînt cald și — principala lor satisfacție — aplauze. Și bineînțeles, asigurarea condițiilor srtistice și tehni- co-materiale elementare, necesare realizării șl prezentării spectacolelor.

• Răutăciosul adolescent: 
PUBLICA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• La est de Eden : FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pentru încă puțini dolari i
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
18 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR -
8—12,15 în continuare ; 14,30
16.45 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR — 9
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO 
DERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : ie ; 18,15 ; 20,30.
• Tată de familie : LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 ; 18.30 ; 21.
• Drumuri : VICTORIA — 18.30 : 
20.45.
• Rio Bravo : VICTORIA — 9
12.15 ; 15,30, BUCEGI — 9.30 : 12,30
16.30 ; 19,30.
• Cînd voi fl mort țl livid : CEN
TRAL — 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

• Păgtnll din Kummerow : LU
MINA — 9,30—18 în continuare 
18,30 ; 20,45.

• Tom și Jerry i DOINA — 9 
10.15.

• Profesioniștii : DOINA — 11.30 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• Cuțitul în apă : UNION — 15.30

Viața Iul Matheus : UNION 
.30.

• Preludiul glorlet l CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.

• Totul pentru rls : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.

• Roii» Royce-ul galben :
VIȚA — 9,30 : 13 ; 15,30 ț 18 ; 20.30.

• Judoka, agent secret t ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.15 !
17,45 ; 20.

• Bună ziua, contesă : BUZESTI 
— 15,30 ; 18, ARTA — 9 ; 11.15 
13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15.

»:

• A fost odată un moț șl o babă 
BUZEȘTI — 20,30.

• Căderea Imperiului Roman
DACIA — 8,30—20 In continuare, 
COSMOS — 15,30 ; 18,30.

• Feldmarețala: UNIREA — 15,30: 
18.

• Beata : UNIREA — 20,30.

• Hombre : LIRA — 15.30 ; 18 
20,15.

• Expresul colonelului von Ryan 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17.30
20.

Theodor MANESCU • America, America (ambele se
rii) : FERENTARI — 15,30 ; 19.

s „...Apoi i-a născut legenda" : 
GIULEȘTT — 15,30 : 18 ; 20,30.

Scenă din spectacolul „Manechinul sentimental" de 
terpretarea artiștilor Teatrului National

lon Minulescu, în in- 
din ClujFoto : Agerpres

(Urmare din pag. I)Iar și au pondere de 50 la sută în definitivarea situației elevilor pe obiecte de învățămînt, este ușor de imaginat ce urmări are a- ceastă practică a „închiderii ochilor" din partea membrilor comisiilor. de examinare, promovînd unii elevi fără pregătirea corespunzătoare. Poate crede cineva, de exemplu, că cei 35 de absolvenți din totalul de 71 ai clasei a Xl-a de la un liceu din Călărași, secția fără frecvență, care în anul școlar 1967—1968, au obținut medii sub 5 la lucrările scrise la limba română și au promovat, totuși, numai datorită notelor la oral, au cunoștințele cerute la acest obiect ? Sau, cei 39 elevi din a- ceeași serie care au promovat în mod similar Ia matematică și la alte o- biecte ? Bineînțeles nu se poate crede ! biciunea comisia pa re și din analizarea situației cî- torva elevi care au realizat adevărate performanțe la oral, promovînd clasa chiar cu 5 pînă la 10 obiecte de învățămînt la ale căror lucrări scrise nu întruniseră medii de promovare.Ne întrebăm, cui folosește o asemenea practică ? Răspunsul este categoric : nimănui, nici măcar candi- daților care au „beneficiat" de „grija" de moment a examinatorilor, deoarece

lor lî s-a acordat, așa cum s-ar spune, permis de liberă circulație în viață fără pregătirea necesară I Cît despre interesele socie- ■ tații, se poate spune că acestea au fost serios prejudiciate. Să ne gîndim, de exemplu, ce vor putea

• Winnetou (seria a IlI-a) : CO
TROCENI — 15,30 : 18.

• Xosla : COTROCENI — 20,30.

• Aventurile lut Tom Sawyer , 
Moartea lui Joe Indianul : CRÎN- 
GAȘI — 15.30 ; 19.

• Pașa : MELODIA — 9 ; 11.15 : 
13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
GLORIA — ■ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; ■ 16 ; 
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9.30—13,30 
continuare ; 16 : 18,15 ; 20.30.

• Becket : VOLGA — 8,30—17 
continuare ; 20.

• Pianele mecanice : VIITORUL
— 15,30 ; 18, MIORIȚA — 9 : 11.15 ; 
13.30 : 15.45 : 18 ; 20,30.

• Magazinul de pe Strada Mare i 
VIITORUL — 20,30.

• Casa mamei noastre : AURORA 
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30.

• Astă seară ml distrez : MOȘI
LOR - 18 ; 20,30.

• Hoțul de piersici : MOȘILOR — 
15.30.

e Pensiune pentru holtei : POPU
LAR — 15.30.: 18. RAHOVA — 
15,30.

• Cu mîinil» pe ora.» : POPULAR 
— 20,30.

• Planeta maimuțelor i MUNCA 
- 15,30 ; 18.

Falstaff : MUNCA — 20,15.

Marele șarpes FLACĂRA —

Faraonul : FLACĂRA — 18.

Lustragiul : VITAN — 15.30

Fidelitate : VITAN - 00.30.

La ora » după-amiazl : 
HOVA — 18 ; 20.30.

• Pantoful cenușăresei: PROGRE
SUL — 15,30 ; 13 ; 20,30.

• Ianostk : PACEA — 16 : 19.

de sprijin și tn atitudinea îngăduitoare a unor directori de liceu sau chiar a unor inspectorate școlare. Este concludent în această privință exemplul unor e- levi de la secția fără frecvență de pe lingă Liceul din Costești-Argeș, care au beneficiat într-o singură se-

manifestatăîn discuțiemai pregnantă

în zilele noastre profețiile se fac adesea cu ajutorul ordinatoarelor și al calculului probabilităților. Aceasta le obligă la o a- numită circumspecție științifică. O carte despre profilul anului 2000 —care cuprinde, de altfel, și multe presupuneri foarte tendențioase — a alcătuit lista a „o sută de inovații tehnice foarte probabile în ultima treime a secolului al XX-lea". Cîteva dintre aceste inovații se referă la informație și la comunicare : „întrebuințarea efectivă a comunicării electronice directe prin stimularea creierului’, „altă utilizare extinsă a calculatoarelor pentru sprijinirea profesională și intelectuală a o- mului (traduceri, informații, cercetare în literatură)* etc... Nici lista, nici lucrarea nu se ocupă direct de soarta literaturii și a cărții. Indică însă, ceea ce este foarte probabil, o mare dezvoltare a mijloacelor tehnice comunicare. în jurul cestor „mass-media* fac însă și speculații puțin precaute, du-se cu îndrăzneală de la viitor la anii noștri. Se vorbește în unele țări despre carte ca despre un obiect depășit, care nu peste multă vreme va avea o situație echivalentă cu cea a pergamentelor și papirusurilor. Din mijloc fundamental și viu al culturii, cartea ar urma să devină doar un obiect- tndiciu, iar bibliotecile ar răniîne doar muzee ale cărții.O alternativă pe care o cunoaște — dintre toate artele — doar literatura, dar care interesează astăzi Informația în genere, e pusă în alți termeni. Dintre toate artele, singură literatura posedă două căi echivalente de comunicare : vizuală și auditivă. în muzică, partiturilor e specialiștilor și nu înlocuiește decît audiția. Celelalte arte solicită separat văzul sau auzul. Unele — mai vechi sau mat recente — teatrul sau filmul — solicită simultan și inseparabil văzul și auzul. Dar posibilitatea de a împrumuta fie calea vizuală, fie

Siivian IOSIFESCU

cea orală aparține doar cuvîntului. Deci literaturii, culturii în genere.Istoria a cunoscut o pendulare, o schimbare a ponderii vizualului sau oralului. Literatura și cultura au început prin a Ii orale — cale păstrată pînă în zilele noastre de folclor. Mijloacele tehnice aduc o nouă înflorire a comunicării orale : radiofonia, discul, banda de magnetofon.Fie că aceste mijloace ale zilei de astăzi și ale viitorului rămîn pur auditive, fie că iau calea mixtă — mai probabilă — vizual-auditivă (profețiile și anticipațiile vorbesc de rolul tehnicilor televizive)

distrugeau mașinile pentru că le considerau vinovate de șomaj și de pauperizare, e explicabilă, dar nu mai puțin eronată. Revolta actuală împotriva tehnicii e tot atît de naivă, tot atît de incapabilă să oprească progresul. Este fetișizarea unor mijloace neutre, ce pot ii folosite în sensuri opuse. Cartea — bunul prețios și prohibit din Fahrenheit 451 — difuzează și ea în tiraje de zeci de milioane de exemplare aventurile cîte unui supra-spion.Cele două atitudini o- puse au o latură comună. Creează o opoziție artificială între lectură și mijloacele tehnice de comu-

ele provoacă două reacții contradictorii.Tehnicolatiia culații despre dia’ ajunge să cartea și, prinactul lecturii. Pornesc de la o dificultate reală. Bibliotecile devin mijloace greoaie în raport cu masa informațiilor care sporește amețitor. De aici convingerea că informația trebuie să caute alte căi.Reacfia opusă, cu aparențe naive, dar explicată de fenomene grave, este un refuz al mijloacelor tehnice. Față de utilizarea mercantilizată pe care o capătă aceste mijloace, de intervenția reclamei din minut în minut, printre filmele sau Informațiile transmise, romancierul american Ray Bradbury a imaginat în 
Fahrenheit 451 un coșmar tehnic. In societaiea pe care o descrie, cărțile sînt prohibite. Aparatul de radio, sub forma unei mici scoici introduse în ureche, a devenit însă un, stupefiant încurajat. Despre Bradbury, notițele biografice ne spun că refuză să călătorească cu automobilul șl cu avionul.Atitudinea muncitorilor, care în urmă cu secole

nlcare. Pretind poruncitor o opțiune pînâ la urma inacceptabilă.Există deosebiri de situație între cele două modalități de comunicare. Ele nu justifică însă alternativa. într-un foarte interesant studiu cu privire la „Cartea cu obiect’, criticul și romancierul francez Michel Butor a remarcat una dintre aceste deosebiri. în raport cu multiplele avantaje ale înregistrării directe, cartea, ca un sistem de caiete suprapuse, cu pagină și contra-pagină, permite o- pririle asupra unui pasaj și reîntoarcerile.Există aici mai mult șl altceva decît un simplu avantaj tehnic. Este o superioritate de unealtă culturală. Meditația asupra unei pagini, efortul înțelegerii și aprofundării sînt indispensabile și pentru lectura teoretică și pentru cea literară. Se face astăzi multă vîlvă în jurul unei tehnici de lectură rapidă, care îngăduie fotografierea paginii dintr-o privire și parcurgerea ținui număr surprinzător de pagini pe oră. Această modalitate de accelerare seamănă cu acel tip de turism care calculează

zecile de monumente văzute într-o zi din goana automobilului. E, de altiel, caracteristic că reclamele pentru tehnica lecturii rapide precizează că ea permite parcurgerea unui volum din „seria neagră’ în 10—20 de minute. Ră- mînem sceptici cu privire la eficacitatea acestei tehnici cînd e vorba de Pascal, Cehov sau Emi- nescu.Nu viteza lecturii — variabilă de la om la om, de la temperament la temperament — e aici în discuție, ci sumarizarea, bagatelizarea ei. Lectura implică efortul răsplătit, actul selectiv, oprirea și reîntoarcerea, meditația asupra paginii. Cu toată enorma lor importanță în difuzarea culturii, tehnicile mecanice au o situație deosebită. Pauza meditativă și reîntoarcerea la un pasaj sînt în oarecare măsură posibile pentru disc și banda de magnetofon, imposibile în radiofonie și televiziune.Cele două căi — lectura și mijloacele tehnice — nu oferă deci opțiuni exclusive, ci se completează. La ora actuală nimeni nu-și poate forma un orizont cultural, nici nu se poate specializa eliminînd cartea, folosind doar mijloacele tehnice. Acestea contribuie însă enorm la trezirea gustului și la înmulțirea intereselor. Ar fi greșit să înțelegem rolul lor auxiliar la un nivel coborît. în acest sens credem că este greșită orientarea excesivă a emisiunilor literare de radio spre lectura cu orice preț dramatizată, spre montajul literar-muzical, spre „dezbaterea în instanță’ în care eroii marilor cărți sînt înțeleși simplist, apărați sau acuzați. O politică culturală chibzuită face încă fără sens alternativa carte-mijloace tehnice. Sînt cu neputință de prevăzut formele viitoare ale contactului cu arta, și ale informației în genere. Avantajul lecturii ca alegere și act voluntar față de înregistrarea unui ilux de informații ni se pare însă solid. Și dacă, în ciuda unui atașament de secole, viitorul îndepărtat al cărții comportă date necunoscute, vitalitatea și importanța lecturii se impun în mod deosebit.

o Orchestra națională a Radiotelevizlunll franceze (la Sala Palatului) : ț 
Concert extraordinar — 20. Dirijor : Jean Martinon.
« Opera Română : Faust — 19,30.
a Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor — 19,30.

Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Heidelbergul de altă- 
tă — 19.30 ; (sala Studio) : Travesti — 19,30.

• Teatrul de Comedie : Croitorii cel mari din Valaliia — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. .. _
Un tramvai numit dorință — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) :____ —
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Călătorie cu scandal — 19.30 ; 
(sala Studio) : Clnd luna e albastră — 20.
o Teatrul Glulești : Martorii se suprimă — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 18,30.
d Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile luf Plum- 
Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase» (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometelada

profesorii care încheiaseră situațiile elevilor respectivi, ci să-i dea pe aceștia în grija altor profesori, „mai cu suflet".în interesul general, se impun măsuri hotărîte pentru așezarea exigentei în drepturile eî pește tot și întotdeauna la învătă-viată,

ducție acești absolvenți, posesori ai unor acte de studii care le conferă dreptul să ocupe locuri de muncă dar nu și competența necesară ? Răspunsul este evident și adesea confirmat : nu vor putea face față exigențelor vieții 1Este regretabil, dar trebuie s-o spunem, că în u- nele locuri, greșita concepție a elevilor despre seriozitatea învățămîntului fără frecvență și-a găsit puncte

siune de examene de 2 șl chiar 3 aprobări de reexaminare, date de inspectoratul școlar județean, fără vreo urmă de îndreptățire, elevii înșiși recunoscînd — de fapt — în cererile lor că n-au știut la examene- îngăduința manifestată de inspectoratul școlar menționat a găsit teren prielnic apoi în școală, unde directorul a chibzuit că-i înțelept să nu cuprindă în comisia de reexaminare pe

mîntul fără frecventă. Nu trebuie uitat nici un moment că economia noastră națională are -nevoie de posesori de diplome de liceu capabili și bine ore- gătiți.O dată ordonată exigența care va acționa ca un filtru de mare eficiență, se creează condițiile de promovare numai a acelor e- lemente capabile și interesate să facă eforturi, să studieze perseverent, spulbe-

rîndu-se totodată, falsă a acelora care mese învățămîntul frecvență. „î fără pretenții". In a- cest scop, cred că se impune, în primul rînd din partea inspectoratelor școlare județene, o mai mare grijă la alcătuirea comisiilor de examinare. în aceste comisii este necesar să-și afle locul acele cadre didactice care se bucură de o bună reputație profesională rală. mai membrii fie desemnați numai tre profesorii școlii lîngă care funcționează secția fără frecventă, pentru că aceștia sînt mai interesați decît alții din a- t'ară în menținerea și întărirea prestigiului școlii respective- De asemenea, atît în perioadele de desfășurare a orelor de consultații și a lecțiilor de sinteză, premergătoare examenelor, cît și în perioadele de examene este de dorit un control mai susținut din partea inspectorilor de specialitate de la inspectoratele școlare, în cadrul căruia să se urmărească obiective legate de conținutul și modul de organizare și desfășurare a examenelor, iar constatările făcute să fie apoi valorificate și finalizate cu îndrumări și recomandări de îmbunătățire a muncii, de sporire a exigenței. Tot pe linia exercitării controlului din partea ins-

optica denu- fără ,învățămînt în că

și autoritate i Socotesc că ar indicat, poate, comisiilor mo-• fi ca să din-pe

pectoratelor școlare asupra acestei forme de învăță- mînt, va trebui să intre în practica muncii lor curente analizarea periodică, cel puțin anual, în ședințe cu directorii de școli cu secții fără frecvență, a rezultatelor ce se obțin la acest învățămînt, analize care să prilejuiască desprinderea unor concluzii a căror aplicare în practică să conducă la sporirea eficienței învățămîntului fără frecventă.O atitudine mai fermă din partea inspectoratelor școlare va fi binevenită și în analizarea cererilor de reexaminare, de trecere de la învățămîntul de zi la cel fără frecvență în timpul a- nului școlar, sau de amîna- re a examenelor, cereri pe care le prezintă unii elevi, prevalîndu-se de diverse motivări, unele improvizate sau chiar false. Va trebui generalizată practica menținerii acelorași comisii de examinare în toate sesiunile anului școlar, inclusiv la sesiunea de corigente, pentru a realiza modul unitar de apreciere a cunoștințelor elevilorAm convingerea că cele expuse aici vor fi privite de marea masă a elevilor de la învățămîntul fără frecvență ca îndemnuri pentru muncă și efort susținut, în interesul general și al fiecărui elev de la această formă de pregătire de cultură generală.

Colectivul „Burgtheater* a prezentat marți in sala Comedia două spectacole cu farsa muzicală „Neînsemnatul" de Johann Nepomuk Nes- troy, cu care și-a încheiat turneul în țara noastră. Piesa lui Nestroy, reprezentant de seamă al comediei vechi vieneze, a fost pusă în scenă de Leopold Lindtberg. Muzica spectacolului este semnată de Adolf Miiller. iar scenografia de Fritz Butz.Rolul titular a fost deținut Erich Auer, celelalte personaje alo piesei fiind interpretate de Heinrich Schweiger, Sylvia Lukan, Hugo Gottschlich, Manfred Inger, Trude Ackermann, Gisela Rott, Edd Stavja- mk, Hans Obonya, Joachim Bis- smeier.La ultimul spectacol, în asistență se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Eduard Tschbp, ambasadorul Austriei la București, și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
1
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Lecția11,00 — Limba franceză.
50 (reluare).

11.30 — Limba engleză. Lecția 50
(reluare).

12,00 — TV pentru specialiștii din 
Industrie. Chimie. Produse 
de bază din industria 
anorganică (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de
dimineață.

15.30 — Fotbal : Intîlnlrea interna
țională dintre echipele 
Progresul București 
Djurgarden — Suedia.

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV pentru specialiști, 

dicină. Ocltocina 
clinic. Prezintă : conf. dr. 
Panait Sîrbu.

18,05 — Limba germană. Lecția 47.
18.30 — Club XX — emisiune pen

tru tineret. Virtuțile fan
teziei.

— Telejurnalul de seară.
— Monografii contemporane 

„Casa nr. 210“.
— Căsuța poștală 111 Dialog 

cu telespectatorii.
— Telecinemateca umorului.
— Arii și duete din operete.
— Campionatul mondial de 

hochei pe gheață Ceho- 
slovacia-Suedia. In pauze : 
o Avanpremieră o “ 
jurnalul de noapte.

— închiderea emisiunii.

19.00
19.30

19.50

20.00
20,35
21.00

13.30

Și

Me- 
studlu

Telc-
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Care este opinia despre

1

STEFAN MILCU i

dezvoltarea armonioasă a personalității ?
RĂSPUND ACADEMICIENII

Da începutul epocii moderne, ilustrul filozof Francis Bacon preamărea frumusețea, valoarea și demnitatea științei : digni- tas scientiarum.Cultivăm științele din cauza eficienței lor practice, din cauza puterii pe care ne-o dau asupra naturii: scicntia propter po- tentiam.Le cultivăm pentru că, datorită lor, cunoaștem legile naturii și, cunoscîndu-le, punem forțele naturale în serviciul omului. Datorită lor, anulăm practic distanțele, străbatem spațiile terestre și extraterestre, folosim substanțele pe care natura le conține și fabricăm altele noi, prevenim și vindecăm boli care seceră.Dair știința nu cercetează numai natura exterioară, physis, ci și propria noastră natură, ethos. E drept, cu rezultate deocamdată mai puțin spectaculare, deoarece o- biectul lor complex.Este însă necesar să legile naturii, legile societății șl cele ale gîndirii.Numai astfel putem trăi ca oameni, ca ființe raționale care își dezvoltă armonios virtualitățile.Dar știinta nu e numai utilă, ci și frumoasă. Nu e vorba aici de C.___sensibilă, de frumusețea aparentelor și calităților, de altfel demnă de cea mai înaltă apreciere, cl de frumusețea intelectuală, mai intimă și care provine, cum spunea Henri Poincare, ordinea armonioasă părților și pe care inteligentă pură poate înțelege.Această frumusețe intelectuală ne-o relevă legile fizicii, chimiei, biologiei și psihologiei, precum șl structurile matematicii sau logicii.Limba latină exprimă corect obiectul științei: natura lucrurilor. Căci atunci cînd vorbim de știința naturii, spune Goblot, o facem înțelegînd prin aceasta natura lucru-

rilor, nu lucrurile înseși. într-adevăr, știința nu cercetează individualul. ci universalul și necesarul : scientia est universalis et necessariorum.Adică natura intimă a lucrurilor, esența, legea lor. Știinta este frumoasă, fiindcă ne dezvăluie frumusețile naturii, precum și complexitatea procedeelor cunoașterii., Prin caracteristicile el, știința ne face cunoscute legile naturii și structurile noastre sociologice, psihologice și noologice. Prin viziunea pe care ne-o dă asupra naturii și asupra noastră înșine, știinta ne permite dominarea naturii șl. într-o măsură deocamdată mai mică, dominarea propriei noastre naturi.Prin procedeele el metodologice, știința ne disciplinează gîn- direa și, prin aceasta, întreaga ființă. Căcî deși noi nu sîntem numai intelect, ci și instinct și sensibilitate, intelectul ne definește, el constituie diferența noastră specifică.în acest sens, Aris- totel spune : în principalDar știinta nit imposibil prins de o minte. Epoca Renașterii a trecut, dar- idealul unei priviri generale și sintetice a- supra științei e mereu valabil. De aci necesi- frumusețea ■■ tatea crescmda a spe—

este maltot atît de cunoaștem cît și

în ziua de 4 martie 1969, inginerul Gheorghe Ionescu, șeful sectorului de proiectare de la trustul „Elec- tromontaj" din Capitală, a fost prins în flagrant delict. Primise 3 000 de lei de la un subaltern al său — inginerul A. Moșuleț — pentru a-1 avansa în serviciu.Inginerul Gh. Ionescu de la „Elec- tromontaj" ? Numele îmi reamintea ceva. Fapte nedemne, infracționale, petrecute în urmă cu ani. Am ținut să-l văd. Era chiar el în persoană, omul pe care îl cunoșteam. Nu m-am putut reține, să nu-i spun : „Deznodământul acesta era previzibil". N-a scos un cuvînt. Ce mai putea spune ?...Mă aflu la trust. Interlocutor, Ilie Velișcu, șeful serviciului personal.— Tovarășe Velișcu, vă citesc o declarație despre un om din instituția dv și sînt sigur- că îl veți identifica. Ascultați : „în calitatea sa de șef... a reținut sub diverse pretexte sume de bani din primele subalternilor ; manifestă ușurință condamnabilă în manevrarea fondurilor de deplasări ; față de unii salariați este vizibil îngăduitor și la lipsuri și la atribuirea primelor, iar față de alții are o atitudine jignitoare, mergînd pînă la persecuție"...— Inginerul Gheorghe Ionescu — precizează mîndru interlocutorul. Abia ați venit la noi și v-ați și edi-întrerup :din declarațiile scrise în anul 1961, Ionescu a fost retrogradat. Le aveți în copie, la dosar.Ilie Velișcu se miră.— Formidabil, ce Exact aceleași nereguli la noi.— Cum se face însă tea dv. de șef al serviciului personal n-ați sesizat mai înainte această „coincidență" 7 Doar o cunoșteați.Ilie Velișcu s-a apărat, s-a scuzat, a dat vina pe alții”. Era ridicol în insistențele sale de a convinge că el e mic, „șefii hotărăsc". Desigur, nu era căderea lui să hotărască angajarea — dar poate fi el absolvit de avizul favorabil pe care l-a dat cu „ochii închiși" 7 Și dacă este adevărat ce afirmă Ilie Velișcu, anume că despre Ionescu „se știa totul",. ațunci cine și de ce l-a înscăunat pe un post de șef din moment ce avea asemenea antecedente 7 Angajîndu-l în- tr-un post mai mare, nu numai că se anula sancțiunea meritată, căpătată la întreprinderea de unde venea, dar i se arăta, totodată bunăvoință, gratitudine, ceea , ce avea să-1 stimuleze și mai mult în activitatea Iui dubioasă.Ceea ce ș-a și întîmplat. Iată ce a făcut Gh. Ionescu, abuzînd de funcția încredințată :1. A pontat fictiv subalterni la a- numite lucrări de proiectare, pentru a putea fi premiați în dauna întreprinderii și a oamenilor care lucraseră efectiv la proiectele respective (4 proiectanți recunosc, în scris, că s-au pomenit pontați la proiecte la care nu lucraseră niciodată).2. Și-a însușit suma de 20 692 lei din fondurile de deplasare. Cum 7 Obliga subalternii să-și întocmească formele de deplasare ; după ce ridicau banii, îi chema în birou, le anula deplasarea și... le lua banii. De la unii, cu „binele", sub formă de „împrumut" ; de la alții...Gh. Georgescu : „Pur și simplu, mi-a smuls banii din mînă, spunînd : dacă reclami, nu faci altceva decît să te pui rău cu mine".Dumitru Oiaru : „La primul- avans de deplasare nu știam de procedeul lui. La al doilea, referatul meu de deplasare a fost semnat în fals și el m-a obligat să ridic banii de la casierie. Asta era în decembrie 1967. Nici azi nu mi-a dat banii".3. Pretindea bani de la subalterni, cu obrăznicie : „Dumneata, domnule,

nu ai cheltuielile pe care le am eu !", lăsîndu-i să înțeleagă că fac o „investiție rentabilă" în așteptarea unor favoruri. (Apare dator la subalterni cu vreo 16 000 de lei).Avea un salariu mic ? Era un om împovărat de griji 7 Am calculat, la serviciul contabilității, veniturile pe 1968 ale familiei Gh. Ionescu : 82 875 lei (salariul lui, primele, onorariul de profesor la o școală tehnică plus salariul soției) ceea ce reprezintă un venit brut de 6 906 Iei lunar.Cum a fost posibil să se situeze, atîta vreme, pe poziția de suzeran care pretinde și încasează „peșcheș" 1 Am stat de vorbă în cauză, întrebîndu-i: are o conducere. Ați cunoștința cuiva matrapazlîcurile lui Ionescu 7 Nici unul n-a putut răspunde afirmativ. S-au complăcut, au acceptat relații tenebroase, străine de etica societății noastre. Climatul

nescu. A maltratat în public, ca un autentic huligan, pe o tînără proiectantă. Martorii oculari s-au adresat conducerii trustului „Electromon- taj". Indignați, tovarășii din conducerea trustului au hotărît, în sfirșit, schimbarea din funcție a lui Gh. LDar iarăși au intervenit amnezia, sertarele și sertărașele unde se „uită" hîrtii; mușamaua a intrat din nou în funcțiune.Nepedepsit, și prin aceasta încurajat, a mers pînă acolo îneît a cerut bani inginerului A. Moșuleț pentru a-1 promova într-o funcție mai bine retribuită.— De ce n-ați reclamat cazul la conducerea trustului 7 — îl întreb pe ing. Moșuleț.— Nu m-ar fi crezut, om cu trecere. Tot lui dreptate.Remarcați pesimismul

țămînt superior cultura de specialitate.însă procesul de în- vățămînt nu se termină o dată cu părăsirea facultății. Fiindcă știința nu stă pe loc, ci se dezvoltă impetuos, lăsînd în urmă pe cei ce nu țin pasul cu noile descoperiri.Cine nu ține pasul, rămîne în urmă și nu mai poate răspunde exigențelor vieții și profesiei pe care și-a ales-o. De aceea e necesar ca fiecare să-șl completeze permanent bagajul de cunoștințe, în primul rînd de cunoștințe de speciali- . tate, pentru a fi un factor competent și activ la locul său de muncă.De asemenea, e necesar ca fiecare să vegheze la dezvoltarea a ceea ce se numește cultură generală, pentru a fi intr-adevăr un om, adică o ființă armonios alcătuită, capabilă să vadă atît arborii cît și pădurea în ansamblul ei, să nu uite că în dosul arborilor stă pădurea și că pădurea constă din arbori ; să îmbine universalul și particularul.Ars longa. vita brevis...însă tineretul are în față viitorul și viața. Dar viața poate să fie împlinită dacă e bine orientată și bine întrebuințată.O viață împlinită e aceea care e dedicată propriei dezvoltări armonioase, iar dezvoltarea armonioasă e a- ceea în care, conform idealului umanist și raționalist, toate facultățile umane sînt exercitate, dar sub hegemonia rațiunii.Tineretul studios trebuie să cultive cu pasiune arta, filozofia și știinta deoarece astfel realizează ceea ce îi este propriu omului.Cum ne învață filozoful din Stagira, nu trebuie ca omul, pentru că e muritor, să nutrească numai gîn- duri muritoare, ci pe cît e cu putință să nutrească gînduri nemuritoare și să facă totul pentru a trăi potrivit cu ceea ce e mai înalt în el : rațiunea. Căci actul intelectului e viață, intellectus operatio vita est.

Idealul modelării continue a per
sonalității ce tinde spre o alcătuire 
armonioasă sfîrșește in epoca noas
tră prin a deveni o conduită co
tidiană. Astăzi, in țara noastră con
strucția socialismului a dat noi 
sensuri și dimensiuni conștiinței 
umane. Aceasta determină ca pro
cesul formativ să depășească limi
tele unei vîrste și să înainteze pe 
verticala întregii noastre existențe.

Educația nu poate fi separată de 
asimilarea unor noi informații și 
concepte de ordin cultural, știin
țific și tehnic-

Educația adulților a devenit 
una dintre cele mai de sea
mă preocupări ale statelor con
temporane cu nivel social și cul
tural ridicat. In țara noastră, interesul acordat educației adulților este concretizat prin organizarea 
de numeroase universități popu
lare și muncitorești, cămine cul
turale. biblioteci, expoziții etc.

Ar fi o iluzie să credem că e- 
ducarea si instruirea noastră s-au 
terminat o dată cu sfîrsitul peri
oadei școlare. De fapt, educația și 
instruirea școlară sînt inevitabil 
incomplete, de unde necesitatea 
continuării lor în perioada matu
rității. Pe de altă parte, in epoca 
noastră dezvoltarea explozivă a științei si tehnicii generează o u- 
zură morală a fondului de cunoș
tințe generale si profesionale, a- 
cumulate în perioada școlarizării. 
S-a spus că la fiecare 5 ani cu
noștințele se dublează. îndeosebi la 
unele specialități tehnice. Fenome
nul este impresionant. Educarea și instruirea. adulților pot avea rol 
hotărîtor în restructurarea, fondu
lui inițial de cunoștințe, printr-o 
continuă racordare la actualitate. 
In acest proces, cunoștințele noas
tre' se validează, se amplifică sau 
se reînnoiesc. In final, gradul de 
informare si de perfecționare a 
personalității permite o mai bună 
adaptare socială si eficientă profe
sională. Educația permanentă in
clude adîncirea specializării ini
țiale și abordarea unor noi do-, 
menii ale vieții sociale. Cînd com
par fondul de cunoștințe asimilate 
la vîrsta studiilor universitare cu 
acela pe care îl posed azi îmi a- 
vare si mai pregnantă masiva re
structurare a informației și con
ceptelor profesionale si de cultură 
generală. Ramuri întregi din știin
țele medicale nu figurau in pro
gramele universitare de acum cî
teva decenii, iar concepția medi
cinii preventive, fundamentală ■ în epoca noastră, abia se acel timp.

Educația adulților se 
în condițiile unui arad
ridicat de conștiință determinat de 
maturitatea mentală. Ea creează 
aspirația spre forme superioare de 
existentă, desăvîrseste personalita
tea prin noi concepte si structuri de gândire sau de comportament, 
consolidează apartenența la epocă și generează optimism în viata so-, cială. Apare explicabilă diferența 
dintre cei rămași la nivelul cul
turii școlare și cei care au evo
luat printr-o educație si instruire

permanente. Consecințele unul a- 
semenea „imobilism" sînt deosebit 
de severe și defavorabile uman. în 
perioadele de transformări sociale, 
de înnoiri conceptuale si tehnice. 
Pentru a le evita, au fost orga
nizate în tara noastră numeroase 
forme de reeducare si instruire, 
bine cunoscute.

Întrucît educația adulților se întemeiază pe fondul școlar preexis
tent, organizarea și conținutul în- 
vățămîntului trebuie să permită 
racordarea virtuală la X domenii 
viitoare. In această lumină trebuie 
să salutăm prevederile noii legis
lații școlare din țara noastră, între 
altele și pentru faptul că asigură 
dezvoltarea învățământului mate
maticilor, al fizicii, chimiei și bio
logiei, care creează un fond aper
ceptiv pentru domeniile neprevă
zute ale științelor naturii, ce vor 
apărea în deceniile viitoare. Ală
turi de conținutul învățământului, 
un rol însemnat în acest proces îl 
are deprinderea metodelor de în
vățare și formare a gîndirii active, 
capabile să permită asimilarea ne
întreruptă a culturii în perioada 
adultă.

Educația și cultura sînt strîns le
gate. O educație fără cultură ar 
deveni un dresaj t iar cultura fără 
morală o monstruozitate. In cul
tură trebuie să cuprindem pe lin
gă științele sociale și științele na
turii. Ar fi surprinzător să redu
cem educația permanentă numai 
la o cultură istorico-literară și artistică. Ar fi imposibil, de pildă, 
să ne imaginăm un posesor de cul
tură fără un minim de informare 
în marile probleme ale științei 
contemporane. S-a susținut că ști
inta. în opoziție cu umanismul is- 
tbrico-literar renascent, nu poate fi educativă pentru că nu vehi
culează valori morale. Intr-adevăr, 
rezultatele științei sînt indiferente 
moral, dar omul de știință are o 
morală! Problema nu este nouă și a fost mult dezbătută. Aș a- 
minti din acest punct de vedere 
polemica susținută încă de acum 
un secol de Thomas Huxley, în 
care acest mare învățat a criticat 
vehement eliminarea științei din u- 
manism. E adevărat că știința nu 
vehiculează valori morale, dar ea 
ne ajută să cunoaștem adevărul, să avem o reprezentare corectă a 
universului și a propriei noastre 
existente. Știința poate deschide 
astfel drumul spre valorile morale 
care n-au lipsit niciodată din 
concepția și existenta adevăraților 
oameni de știință; ea este în fi
nal condiția unei morale bazate pe 
adevăr, ea asigură armonia unei 
personalități umane.

Folosind știința alături de cele
lalte forme ale culturii, educația 
adulților beneficiază de vaste posibilități în formarea personalită
ții Si promovarea umanismului so
cialist, care așază respectul o- 
mului și rezolvarea optimă a pro
blemelor complexe ale existentei 
lui individuale și sociale între o- 
biectivele principale ale socialis
mului.

ficat...A trebuit să-1— V-am citit unor proiectanți la I.R.E.B., cînd
coincidență ! a săvîrșit șică în calita-

eu cei instituția adus la Ionescu era i-ar fi dat

afirma in

desfășoară 
mult mai

omul e intelect, a deve- de cu- singură

din a o o

l

cializării, cît și aceea a culturii generale. Diletantismul și unilateralitatea sînt egal de dăunătoare. Primul duce la ineficientă și incompetentă, cealaltă la auto-mutilare spirituală.Or, socialismul propune un umanism integral, adică dezvoltarea armonioasă a tuturor facultăților, sub conducerea intelectului. în această dezvoltare știinta e o componentă esențială, deci sine qua non. Fiecare trebuie să posede temeinic propria sa specialitate dar în a- celași timp să o încadreze într-o viziune științifică atotcuprinzătoare.în școală ne formăm cultura generală, iar în institutele de învă-

Unde nu-i cap...

Desene de GOPO

Stimate si prețuite.

Am primit recent o scri
soare de o gravă impor
tantă. pe care spiritul meu 
de echitate și probitate 
profesională mă obligă s-o 
dau de îndată publicității. 
Iată textul integral, pre
fațat. îngrijit și adnotat de 
subsemnatul :

bucurîndu-mă din 
societății de toate 
jele pe care ea le oferă 
oamenilor bolnavi: 
social, ajutoare 
subvenții sociale, 
socială etc. Sigur
crocheria respectivă ar fi 
fost simplu de depistat da
că n-ar fi săvîrșit-o un

partea 
avanta-

salariu 
sociale, 
pensie 
că es

și îngrozitor de multe tre
buri urgente, ce fac 
Vreau să văd si eu un șef în stare să-si oprească sub
alternul de la analize, 
vreau să văd și eu un șef 
care să nu-l îmbrîncească 
pe respectivul spre policli
nică cu forța. După circa o 
săptămână de analize, am

să 
nu 
eu 
ce 
atitea sarcini 
I-am cerut chiar 
trimită ceva de lucru la 
spital. „Vă rog să-mi tri
miteți ceva de lucru. îmi 
face bine". Bineînțeles că

cîț de amărît sînt că 
mai pot să lucrez, că 
stau în spital în timp 
la serviciu mă așteaptă importante. 

să-mi

îți scrie cineva care 
pe patul 
neva care 
pe își va 
neva care 
ființă. Trebuia neapărat ca 
în aceste clipe să scriu cui
va si m-am gîndit 
scriu dumitale. De 
te-am ales tocmai 
dumneata ? Nu contează. 
Am ceva extrem de im
portant de comunicat ome
nirii și m-am gîndit s-o 
fac prin dumneata. Decît 
prin alții, mai bine prin 
dumneata. E vorba de po
vestea vieții mele. Ți-o 
fac cadou. Cu1 condiția s-o 
spui mai departe.

Eu sînt (mai bine zis am 
fost) ceea ce în limbajul 
umoristic de proastă cali
tate (si nu fac aici o alu
zie răutăcioasă la dum
neata. deși ai merita) se 
numește bolnavul de pro
fesie sau bolnavul închi
puit. Ei bine, voi fi sin
cer și voi mărturisi că la 
început am practicat acest 
obicei urît nu din vocație, 
ci din simplul motiv că 
voiam să chiulesc. din 
simplul motiv că nu-mi 
plăcea munca, pentru ca. 
deodată, să trăiesc o teri
bilă revelație : mi-am des
coperit vocația de bolnav 
de profesie. Si atunci ce 
mi-am zis : ce rost are să 
muncesc, adică să fac ce
va care nu-mi place, cînd 
pot să nu muncesc, făcînd 
ceva care-mi place și

de moarte, 
peste cîteva 
da sfîrsitul. 
va intra în

: eCi- 
cli- 
Ci- 
ne-să-fi ce pe

lul
ancheta
socială

am 
mi
am
A-

A. Mo

același Gh. Io-
cît și în

I

celui care a fost 
bun dintre voi. 
nobil. Cel mai

infracțiunilor comise de Gh. Ionescu a fost alimentat și de nepăsarea, teama sau slugărnicia unor oameni din preajma lui. Va trebui să se facă lumină și în acest întunecat ungher al „relațiilor interesate".Ceva, totuși, a răbufnit. în urma unor sesizări, biroul organizației de bază și comitetul sindicatului dispun o anchetă. După anchetă, apreciin- du-se că situația era deosebit de gravă, se propunea ca în cel mai scurt timp posibil cauza să fie deferită controlului financiar intern sau miliției economice.Directorul general al trustului, ing. Mihalache Ionescu, hotărăște ca situația să fie cercetată de controlul financiar intern. Simțind „primejdia", șeful sectorului proiectare distruge actele compromițătoare, fapt ce se consemnează și în referatul C.F.I., unde se conchide : „întrucît se constată că sistemul de producere a ilegalităților este încurajat de conducerea sectorului proiectare, ing. Gh. Ionescu, ținîndu-se seama că nu este la prima abatere de acest fel, propunem..,".Ce s-a întîmplat mai departe 1 A- celași mecanism al toleranței striV vește, că un tăvălug, orice început de responsabilitate. Dumitru Cea- pîru, inginerul șef al sectorului tehnic, în subordinea căruia se află șl proiectarea, primește de la directorul general analiza C.F.I. cu indicația să ia măsurile de rigoare. în loc să se conformeze, bagă referatul în sertar. L-am întrebat:— Ce ați întreprins în legătură cu faptele lui Gh. Ionescu 7— Cine credea că el...— Bine, nu credeați, dar aveați un act de constatare, o analiză a controlului financiar. Ați luat, să spunem, măsuri de prevenire în viitor. Dai’ împotriva celui ce a comis ilegalitățile constatate 7Răspunsul frizează infantilismul: —• Nu mi-am închipuit...Iată cum, deși faptele erau evidente și se cerea o intervenție eficientă și imediată, dosarul cazului a fost depus în sertar, ignorîndu-se totul. Procedeu cu atît mai grav cu cît Gh. Ionescu nu era la prima lui faptă oneroasă. Intenția de acoperire, de mușamalizare apare limpede. Este de datoria forurilor de resort să a- nalizeze atent asemenea practici inadmisibile.între timp s-a mai petrecut un fapt grav în legătură cu
peste cap și să leșin. Am 
fost adus la spital cu sal
varea. Din nou. timp de o 
lună, mi s-au făcut anali
ze. Toate analizele ieșeau perfect, în afară de una 
singură pe care o falsifi
cam eu împreună cu o 
soră căreia i-am promis o 
iubire veșnică și o căsăto-

Dispariția tragică

a bolnavului perfect
foileton de Ion BÂIEȘU

maestru ca mine, căci de
venisem. intr-adevăr. in 
scurtă vreme, un maestru 
al genului.

Iată cîteva elemente din 
arsenalul meu de mijloa
ce. După două ore de ser
viciu, palid si amărît. mă 
prezentam șefului : „Șefu
le. dă-mi un sfat, am de 
făcut un vraf de analize, 
analize care-mi fac rău, 
pe care nu le mai suport, 
cînd îmi în venă 
șin; eu 
mai fac.
mai duc la policlinică, mi-e 
silă. în afară de asta am

înfige sora acul 
si văd singe le- 
nu vreau să le 
nu vreau să mă

cerut o internare. Medicii 
mi-au spus că analizele 
sînt bune, la care eu am 
răspuns : „Atunci de ce mă 
simt rău ? De ce A- 
matori cum sînt de cazuri, 
medicii m-au internat. La 
spital am răspîndit printre 
bolnavi, medici si surori a- 
ceeasi formulă imbatabilă ■ 
„Am analize excelente, dar 
mă simt mizerabil". Peste 
două zile a venit șeful să 
mă vadă. Nu m-am văi- 
tat prea mult în fata lui. 
Știam că suferă si el de 
ulcer si l-ar fi enervat să 
mă audă pe mine văitîn- 
du-mă. I-am mărturisit în-

șeful nu mi-a trimis ni
mic. dar! am aranjat eu 
cu un coleg să-mi aducă 
două-trei hârțoage și am 
făcut în așa fel îneît să mă 
prindă medicii lucrînd, să 
facă scandal, să dea tele
fon la

Peste 
tate am 
drumul 
nu mai 
făcut scandal. In aceeași zi 
am mers la serviciu, ve
sel și fericit, mi-am pupat 
colegii, l-am îmbrățișat pe șef, le-am spus că mă simt 
excelent, pentru ca în cli
pa de vîrf a exuberantei 
mele să dau deodată ochii

întreprindere etc. 
o lună și jumă- 

cerut să mi se dea 
acasă. Am spus că 
suport spitalul, am

rie pe viată. Peste încă 
două luni am fost pensio
nat. La început temporar. 
Peste citeva luni am fost 
chemat în fata comisiei. 
Comisia mi-a zis că sînt 
sănătos. Dar eu le-am de
monstrat că stau foarte 
prost cu nervii. Le-am a- 
rătat că am un tremur ciu
dat al mîinilor, că îmi 
clipește neîncetat ochiul 
drept si că mi se mișcă 
părul în cap singur. M-au 
pensionat și m-au trimis 
intr-un sanatoriu. După ce 
am ieșit din sanatoriu 
fost iar în spital, apoi 
s-a dat iar pensie, apoi 
intrat iar în sanatoriu.

tît în spital 
natoriu eram un om ex
trem de agreabil, prieten 
cu medicii si cu surorile, 
le dădeam oricând o mină 
de ajutor, le făceam tot 
felul de servicii, îi ajutam 
și pe ceilalți bolnavi, ast
fel îneît despărțirile mele 
de ei erau de-a dreptul du
ioase.

Puteam să o duc asa pînă 
la sfîrsitul vieții. Fără în
doială o viată fericită, o 
viată ușoară, pe spinarea 
societății. Dar am avut un 
ghinion. Un ghinion groaz
nic. Stupid. Tocmai în 
ziua cînd mi se prelungise 
pensia, mi se acordase un 
ajutor special din partea 
întreprinderii și primisem 
un bilet gratuit la o casă 
de odihnă, m-am simțit 
deodată rău. Rău azi. rău 
mâine. Mă duc repede la 
spital. Ce se întâmplase 7 
Culmea, măimbolnăvisem I 
Simulasem eu cît simula
sem și, pînă la urmă mă 
îmbolnăvisem de-adevăra- 
telea. și încă de o boală 
grea și incurabilă. Ce ghi
nion stupid ! Ce întâmpla
re absurdă. Societatea 
pierde astfel prin mine un 
simulant de geniu. Un bol
nav perfect. Experiența 
mea este unică. Tocmai de 
aceea te rog să nu lași ca 
opera mea de simulant să 
se piardă în van. Fă o ex
poziție comemorativă cu 
certificatele medicale și cu 
analizele mele. Să vină lu
mea. să vadă și să învețe. 
Si să pretuiască astfel me
moria celui care a fost un 
bolnav perfect".

Aceasta este scrisoarea pe 
care am primit-o și pe 
care o dau astăzi publici
tății. zguduit si îndurerat. 
Chiulangii! Păstrați un 
minut de reculegere în a- 
mintirea 
cel mai 
Cel mai 
perfect.
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Aparalajul de cercetare modern 
multiplică nemăsurat de mult posi
bilitățile specialistului, îngăduindu-i 
să urmărească fenomene și pro
cese la o scară socotită clndva im
posibilă, să efectueze extrem de rapid 
anumite lucrări experimentale, să dez
văluie noi legi ale naturii. în anii din 
urznă — din 1966 pînă în 1969 — 
mijloacele alocate de statul nostru 
cercetării științifice s-au dublat, fon
duri tot mai mari fiind utilizate pen
tru dotarea unităților științifice cu in
stalații și aparate de înaltă tehnici
tate.

Utilajul ștlinjiiic se cere Insă folo
sit la întreaga Iul capacitate pentru 
că, șl fo cercetare, se Impune, așa 
cum a arătat tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, „valoriiicarea cu maximum 
de randament a potențialului nostru 
tehnlco-economic”. în dorința de a 
cunoaște preocupările specialiștilor 
noștri In această direcție, am invitat 
Ia „masa rotundă" reprezentanți ai 
unor institute de cercetare șl centre 
de creare a aparaturii științifice din 
țara noastră. Le dăm cuvîntul:

In biologie, ea de altfel ta toate științele, spune acad. Alice Sâ- vulescuj directorul Institutului de iUiologle „Traian Săvu- lescifi" al Academiei, dotarea trebuie să ^pornească de la judicioasa planlfica:/sr”a cercetărilor, bazată pe 0 tertfatic'â- rațională. Trebuie să recunoaș- tem însă că ne-am extins prea mult, ră- mîntad ta • multe probleme la suprafață. Astfel și-au făcut apariția în diferite laboratoare aparate destinate studierii unor teme cara nu au mai fost duse pină la capăt. In mod firesc ele nu stat utilizate sau nu sînt exploatate în raport cu capacitatea lor. O dată cu stabilirea judicioasă a tematicii de cercetare, ar trebui, cred eu, să se procedeze și la o planifi
care » utilizării aparaturii; aceasta va arăta ce aparate anume sînt absolut necesare șl care nu, ceea ce va permite folosirea lor de cit mai multe colective.După părerea mea, o încercare de a cuprinde statistic toată aparatura va scoate ta evidentă faptul că, în multe locuri — institute departamentale, stațiuni experimentale — există aparatură nu numai nefolosită,'ci șl pe care nimeni nu știe măcar c.irif s-o mînuiască. Uneori 
ea se află tacă în lăzi.
" hm «.(«mu iii «im ' îndeosebi, ta Industrie, foarte dotată ta ultimii ani, evitîndu-se

Ce trebuie făcut ? Să procedăm la o 
Inventariere generală și vom vedea cile lucruri vor ieji la suprafață, găsindu-li-se o utilizare rațională. Credem că această inventarieri''va face accesibilă cercetării existentă ta alte unități și, ............................   ’ ------V generoi dotată ta ultimii ani, evitîndu-se paralelisme ta comenzi și talesnindu-se utili- ____ — — 3 —zarea ei rațională, intensă.Merită subliniat faptul că, In anii din urmă, s-au făcut. serioase eforturi pentru realizarea unor tipuri de aparatură științifică în țară. Centrul dc cercetări și producție de aparate al Academie! a înregistrat evidente progrese ; ar trebui însă să-și lărgească raza de acțiune, să elaboreze tipuri mal multe' și mai variate și, în special, să nu se mărginească doar la realizarea unor prototipuri, creîndu-i-se condițiile pentru producția lor în serie. In felul acesta, ar putea fi satisfăcuți mult mai multi beneficiari din rîndurile unităților de cercetare, dar s-ar produce și mai ieftin, lărgtadu-se cercul solici- tanților. Recenta expoziție de aparatură științifică, organizată de Consiliul Național al Cercetării Științifice, în colaborare cu unele ministere și instituții centrale, a demonstrat că dispunem de evidente posibilități în această privință. Ele »e cer valorificate cu mai multă perseverență.
Totodată, este important ca a- paratele construite în țară să fie executate la parametrii necesari, corespunzător cerințelor cercetării, altfel nu ne ajută, ci ne împiedică țn muncă. Așa a fost cazul cu un mic apar,at de liofilizare construit la Institutul de cercetări alimentare, care deși nu corespundea scopurilor noastre, nici prin realizare, nici prin performanțe, a servit totuși de motiv pentru a nu ni se mai aproba aparatul care ne lipsea. Si nici astăzi Institutul de biologie nu are aparat de liofilizare. La fel se petrec lucrurile și în domeniul aparatelor optice, întrucît întreprinderea Optică Română produce microscoape, primim asemenea aparate, dar de tip școlar care nu corespund necesităților cercetării științifice. Pe de altă parte, aparatele cu înalt grad de specializare ale I.O.R.-ului «irit atît de complicate, incît este foarte greu de lucrat cu ele.în ce privește comenzile, ti’ebuie să ne gîndim, de fiecare dată să comandăm numai ceea ce este folositor și necesar. Este astfel lucru știut că de la întilnirile științifice internaționale la. care participă, oamenii noștri de știință se întorc cu multe cataloage de aparatură. în schimb, cei care pleacă în străinătate pentru a achiziționa aparatură, în multe cazuri nu sînt specialiști și aduc cu totul altceva decît s-a comandat. Solicitînd nu de mult un aparat de aerosoli pentru experiențele noastre, ni s-a adus un astfelde aparat dar pentru uz spitalicesc, care, după multiple tergiversări, a putut fi cedat Ministerului Sănătății".„O dotare rațională a institutelor presupune — intervine dr, tag. S. Faur, secre

tarul științific ai Institutului de energe
tică al Academici — o foarte bogată in
formație cu privire la aparatura de spe
cialitate ce se produce în țară și străinătate. Altfel, după cum a dovedit și practica. se comandă sau se pun in fabricație aparate care nu corespund întru totul, «copului urmărit
Apariția unor aparate și utilaje insuficient folosite, sau chiar inutile provine, de multe ori, din nepotrivirea, decalajul în 

timp dintre planul de dotare și 
eel de cercetare. Planul de dotare
ar trebui, de fapt, să prevadă exact tot ceea ce este util pentru rezol-

ESTE
FOLOSITĂ 
ĂPĂR ĂTTÎR A 
ȘTIINȚIFICĂ?
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■ Inexistența serviciului de întreținere | 
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varea problemelor in studiu, evi- tîndu-se încărcarea lui cu mijloace care, neexistînd o rațiune stringentă pentru achiziționarea lor, ar contribui doar la 
scumpirea cercetării. Nedefinitivarea sau, mai precis, necunoașterea la momentul respectiv a planului de cercetare, duce la 
alcătuirea planului de dotare pe bază de 
presupuneri, care, pînă la urmă, nu toate se adeveresc. Aceasta poate determina procurarea de utilaje care să nu-și găsească integrare ta problemele înscriseulterior în pianul de cercetare.Anumite utilaje de gabarit maimare, provenite uneori și din import. necesită. pentru a putea fipuse în funcțiune, realizarea de amenajări, de construcții speciale. Aici poate să intervină ca o frînă neconcordanța între planurile de dotare și cele de investiții. Astfel, s-a comandat de către institutul nostru un utilaj special pentru studiul proceselor de înrăită tensiune, care necesită o clădire aparte. Institutul nu a reușit să obțină și fondurile necesare construcției acestei clădiri. Drept urmare, instalația respectivă a stat un timp în lăzi, apoi a fost cedată — pentru a se preveni uzura ei morală — laboratorului uzinal al unei mari întreprinderi, tinde exista posibilitatea să se facă și a- menajările respective. Asemenea situații pot interveni frecvent astăzi, dar • formele actualmente în vigoare, multiplele aprobări și avizări favorizează mai degrabă păstrarea utilajelor ce nu mai pot fi folosite, decît transferul lor către alte întreprinderi sau institute unde și-ar putea găsi utilizare.
In cercetarea științifică, problema uzurii morale se pune întru- cîtva altfel decit în industrie. In uzină, de pildă, apariția unui u- tilaj nou, de mai mare productivitate, face ca utilajul vechi, de randament mai redus, să fie înlocuit. Eficiența economică este evidentă. în cercetare însă trebuie să combatem tendința de a se 

folosi aparate foarte moderne, cînd 
acest lucru nu se impune cu necesitate. Așa s-au ivit cazuri cînd am importat utilaj modern, cu mari posibilități, pe care însă nu am reușit să le epuizăm, din lipsa specialiștilor respectivi, întrucît una este să cunoști literatura, iar alta să lucrezi cu acel utilaj. Tendința de a se cere, pentru determinări ce se pot face cu aparatele existente, aparatele cele mai moderne, cele mai sensibile, trebuie firește 

îngrădită, deoarece duce la cheltuieli inutile".„Institutul nostru, arată ing. Nicolae 
Popa, directorul Institutului de cercetări 
mașini-unelte și agregate, lucrează de pe acum după principiile autofinanțării, ceea ce face să fie resimțite mai evident greșelile de dotare care au fost semnalate aici. După părerea mea. la Academie sau la C.N.C.S. ar trebui să existe o prospec- totecă, ținută la zi, care să permită orientarea spre ceea ce este optim și totodată relativ ieftin în domeniul aparaturii.Ne desfășurăm activitatea pe baza comenzilor primite de la beneficiari și fiecare cercetare are prețul ei de cost în care se înglobează și amortizarea aparaturii aferente. Cercetătorii opinează, după cum s-a văzut, că au nevoie de aparatură scumpă și complicată, fără de care nu ar putea executa lucrarea. Aceasta contribuie însă la scumpirea lucrărilor. Ni se 
pare că ar trebui să existe un for care 
să-șf spună părerea în această privință, 
aprobind sau respingînd, eu competentă, 
pretențiile formulate. Odată comanda e- fectuată. trece însă mult prea mult timp pînă ce aparatul respectiv sosește ta țară, iar uneori cînd sosește nici nu mai este nevoie de el.în ce privește satisfacerea unor necesități ale institutelor, după părerea mea. ar trebui să existe și laboratoare centrale pentru diferite analize, încercări etc. care să lucreze pentru mai multe unități, spre a se evita excesul de dotare. Ar fi util, de pildă, un laborator central special, afectat problemelor zgomotului, la Institutul de cercetări pentru protecția muncii. După părerea mea. în această privință ei sînt cei care ar trebui să fie mai bine dotați, iar celelalte unități de cercetare să găsească la „protecția muncii" aparatura necesară. Altfel, fiecare unitate este tentată să adune în incinta ei tot utilajul corespunzător, fără a mai încerca o colaborare pe care nu știe unde s-o caute.în cazul nostru, al construcției de mașini-unelte, cu toate că aparținem Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ne aflăm în aceeași curte cu Fabrica de mașini-unelte și agregate, totuși nu găsim întotdeauna capacități disponibile pentru executarea modelelor necesare. De aceea s-a prevăzut organizarea, în cadrul institutului, a unui atelier de execuție, care, oricît de bine dotat ar fi, nu va putea cuprinde toate operațiile de care avem nevoie. Cred că ar fi 

cazul să se organizeze puternice labo
ratoare sau chiar ateliere speciale pentru 
realizarea acelor piese care nu sînt de 
serie, dar a căror necesitate apare in 
cursul cercetării".

Este limpede arată dr. ing. Flo
rin Tănăsescu, secretar științific 
al Institutului de cercetări și 
proiectări electrotehnice, că 
pentru a putea investi în indus

trie, trebuie în prealabil să inves
tim și în cercetare, dar cu condiția ea 
aceste investiții să se facă cit mai judicios. In ultimul timp am asistat la dezvoltarea masivă a bazei materiale din uzine, utilate în multe cazuri după ultimul cuvînt al tehnicii. Cred că ar trebui organizată o intensă colaborare între Insti
tute și uzine, ceea ce poate elimina even
tuala dublare a aparaturii de mare va
loare, îngăduind utilizarea ei mai intensă, 
cu evidente rezultate practice, dictate de 
necesitățile producției. In felul acesta șe evită și fărîmițarea fondurilor și, implicit, a bazei materiale. Din același considerent ar fi poate recomandabil ca mai multe 
institute de profil înrudit să-și constru
iască și să utilizeze in comun acea parte 
a bazei materiale care prin valoarea ei 
sporită depășește posibilitățile unuî sin
gur institut. Ar exista astfel posibilități mai mari și în ce privește crearea unui fond de cadre valoros și, în consecință. condiții pentru obținerea unor rezultate rentabile.„Uneori, arată în continuare prof. N. 
Cajal, membru corespondent al Acade
miei, directorul Institutului de inframi- 
erobiologie „Ștefan Nicolau" al Academiei, aparatele comandate din străinătate ne sosesc cu defecte, chiar de la început, și trebuie să așteptăm sosirea 

Se investesc, an de an, fonduri tot mai impor
tante in cercetare potrivit cu solicitările științei 
moderne. Dar, din relatările succinte ale vorbi
torilor, a reieșit că nu s-au epuizat nici pe de
parte toate posibilitățile de utilizare rațională, 
mai intensă, a dotării existente. Găsirea unor 
modalități practice pentru valoriiicarea acestor

reale rezerve ale cercetării a iost, de altfel, șl 
scopul schimbului de opinii organizat de redacția 
ziarului nostru. Părerile exprimate, fără a e- 
puiza problema, oferă prețioase sugestii pentru 
unitățile de cercetare și forurile în drept, în ve
derea unei soluționări fuste a problemei puse 
în discuție.

Discuție consemnată de Gheorghe BARBU

unor tehnicieni pentru * le putea pune in funcțiune. Recent un congelator, care trebuia să realizeze temperaturi de minus 70 de grade, nu a funcționat decît două zile. Aparatul este încă în garanție, dar pină azi firma respectivă nu a răspuns apelului nostru. Intre timp, cercetările stagnează. Cînd este posibil, încercăm să readaptăm, să folosim aparate cu performante asemănătoare sau să recurgem la sprijinul altor institute. Se reliefează însă necesitatea existenței 
unui corp bine pregătit de mecanici de 
reparație la care să «e poată reenrge 
la nevoie".

In ee privește punerea in funcțiune a utilajului nou, a aparatelor de măsură și determinare, subliniază dr. ing. S. Faur, noi am înființat în institut un colectiv coțnpus din electronist!, fizicieni și chimiști, care preia aparatele, le verifică, Ie dă în primire, făcînd si instructajul corespunzător.După încheierea cercetării respective, aparatul este din nou preluat de acel colectiv, care înregistrează modul în care a răspuns la sarcini și-l depozitează pînă la noi utilizări. Acest colectiv se îngrijește de întreținerea aparatelor, de repararea lor. elaborează, pe baza lor, noi scheme de aparate care, de astădată. vor fi realizate chiar în institut. După părerea mea, în felul acesta se poate reduce importul, realizîndu-se o eficientă muncă de creație în vederea realizării unor aparaturi noi, originale".„Cunosc unele întreprinderi,- arată Ing. 
Ionel Rizescu, șeful laboratorului ingi
nerie chimică al Institutului de cerce
tări chimico-farmaceutice, care dispun de aparatură utilă pentru cercetarea științifică, rămasă însă neutilizată, fie din cauza nepriceperii de a lucra cu ea, fie din cauza lipsei unor electroniști capabili să o repare cînd se defectează. Dar nici unităților de cercetare nu este cedată. Astfel, la fabrica „Fiola" din București, un speetrofotometru electronic stă neutilizat de patru ani, deși ar putea fi folosit atît pentru controlul fabricației, cît și în cercetarea uzinală. In schimb se fac analize, contra cost, la diferite unități de cercetare.Se ridică și un alt aspect: ușurința cu care se dă la casare, din incompetență cred, aparatură care ar mai putea fi utilizată vreme îndelungată. La Uzina de medicamente București, de pildă, s-au casat aparate electronice reparabile. Din cinci pH-metre destinate casării, în nu- ,mai cîteva ore; trei au .putut fi reparate și redate utilizării. Cu aceeași ușurință, la fabrica de hîrtle Letea-Bacău, au fost propuse la casare cu uzură de 100 la sută două pH-metre de fabricație străină. S-a constatat însă că unul dintre ele nu 
a fost niciodată folosit, avînd, de la transport, o conexiune dezlipită. După această infimă punere la punct, aparatul, nou de altfel, a funcționat ireproșabil.Asemenea situații ilustrează nu numai 
Insuficient spirit gospodăresc, ci demons
trează șl o deficiență mal profundă : 
lipsa unor electroniști calificați, care nu 
trebuie să fie neapărat ingineri, ci și 
tehnicieni de nivel mediu. Pregătirea unor asemenea cadre, mal ales că pentru electronică există un foarte mare interes, în rîndurile tineretului, ar putea contribui nu numai la repararea competentă a aparaturii defecte, ci ar înlesni și utilizarea ei intensivă"
Se impune, intervine dr. ing. Pe

tru Vlad, directorul Institutului 
de cercetări miniere, să acordăm toată atenția bunei gospodăriri a aparaturii, realizării u- nui indice de utilizare cît mai ridicat.Sînt de părere că în vederea reducerii importurilor, ar trebui stabilit, pe baza 

unei anchete, necesarul de aparatură ști
ințifică pentru diferitele unități profilate, urmînd ca Ministerul Industriei Construcțiilor de. Mașini să înființeze o întreprindere pentru producția de aparatură și utilaje de cercetare, cu un flux tehnologic aparte, pentru obținerea pieselor de schimb necesare. In același timp, consider indicată organizarea unui centru, de la care fiecare unitate ar putea obține informațiile necesare cu privire la aparatura de cercetare existentă în țara noastră. Fiecare cercetător ar putea afla astfel rapid ce unitate științifică poate efectua o prestație de un anumit gen sau unde, ar putea utiliza aparatură specială, eventual cu plata pe oră. Pe lingă colaborarea între institutele din tară, s-ar putea organiza și lărgi în acest sens și cola
borarea între institute ne plan interna
țional".„In chimie, spune ing. Iuiiu l’ogany de 
la Centrul de chimie organică al Acade
miei, există în prezent, o atît de mare diversitate de aparatură incît. țlupă' părerea mea. înființarea unui .depozit central de aparatură și materiale, după cum 
s-a preconizat aici, nu ar rezolva toate problemele.. Un âparat de rezonantă para- magnetică nucleară, de genul celor utilizate la.npi, de pildă, cuprinde zeci de tuburi electronice, redresoare, diode etc. care sînt supuse .toate defectării. Este însă imposibil să comanzi o. dată, cu aparatul și toate piesele de schimb. Cred că ar fi 
binevenit ca din fondurile de dotare, 
o parte să rămînă ia dispoziția unității de 
cercetare, pentru a se putea aduce ope
rativ, și în cursul anului, piesele ieșite 
din uz. în acest context, aș vrea să subliniez sprijinul pe care l-am primit, din partea Institutului de fizică atomică, care ne-a ajutat la remedierea unor defecțiuni ale aparaturii noastre electronice. Aceasta demonstrează avantajele pe care le-ar 
oferi organizarea unui sistem de întraju
torare între unitățile de cercetare, înche- 
indu-se poate și convenții în acest sens. Prin reparații competente poate fi prelungită perioada de uzură fizică a utilajului.Trebuie să ne dea de gindit și uzura morală, uneori foarte rapidă. Dispunem, de pildă, de un aparat de rezonanță magnetică de 60 de megaherți, considerat foarte modern în momentul achiziționării. Astăzi există însă și aparate de 100 megaherți. Este preferabilă folosirea intensivă a aparatului pe care-1 avem, epuizarea lui de pe urma uzurii fizice și nu a celei morale. Din acest considerent, la apa

ratura centrului nostru Jucrează și catedra de chimie organică a Facultății de chimie industrială de la Politehnica din București".„în ceea ce privește colaborarea, arată acad. Alice Săvulescu, aș vrea să amintesc că institutul nostru este dotat cu un foarte bun microscop electronic, pe care insă nu reușim să-l folosim la întreaga lui capacitate, deoarece ne lipsește aparatura anexă. Pentru a-1 folosi totuși eficient și a contracara uzura morală, am deschis accesul la microscop și cercetătorilor din alte institute. Cred că această colaborare ar trebui organizată pe bază 
de contracte".

O problemă acută, susține Ing.Andrei Ștefan, director adjunct științific al Centrului de cercetări și producție de aparate al A- eademiei, este cea a service-ului, adică a întreținerii aparatelor și a intervenției rapide, calificate, ori de cite ori acestea se defectează. în acest domeniu sîntem încă deficitari. La un moment dat s-a emis ideea organizării service-ului pe lîngă centrul nostru. Presupunerea că ne vom abate de la profilul nostru — construirea de prototipuri — precum șl lipsa de spațiu și personal, au făcut ca această idee să fie abandonată, deși ea rămîne și acum la fel de actuală. Cred că înființarea unui serviciu de reparații pe lingă centrul nostru sau în contact cu acesta ar fi foarte indicată. în ce privește mecanicii din atelierele de reparații ale institutelor, cred că ar trebui revizuit sistemul da salarizare. Ei sînt uneori foarte pricepuți, cu o adevărată vocație în această direcție, dar întrucît nu pot fi salarizați în mod corespunzător,' pleacă din institute. De altfel, neavind caracter productiv, institutul nici nu are dreptul să angajeze direct ingineri specialiști, care să conducă aceste ateliere și să ridice nivelul lor de activitate. Fondurile însemnate, investite în aparatura științifică, fac ca această dispoziție să apară anacronică. Sînt de părere că institutele care dispun de ateliere proprii, ar trebui să aibă în schema lor de organizare șl un post de inginer sau tehnician calificat, care, la angajare, să treacă prin concurs la centrul nostru".„Problema utilizării mai Intensa ■ mijloacelor tehnice cu care este înzestrată cercetarea, declară dr. ing. S. Rădu- 
lescu, directorul Institutului de cercetări 
textile, își va găsi, după părerea mea, rezolvarea odată cu trecerea la gestiunea e- conomică proprie, prevăzută pentru institutul nostru încă în acest an. Intr-o fază “experimentală, încheind contracte cu beneficiari și realizind o folosire mal bună 
a utilajelor, am și reușit să recuperăm 73 la sută din cheltuielile noastre bugetare. In acest an, ne-am propus să atingem 100 la sută. Un stimulent în această direcție reprezintă și sistemul de beneficii de pină la 15 la sută, acordate institutului în vederea îmbogățirii dotării. Ne va fi de ajutor și microproducția pe care am organizat-o în institut, pe baza materialelor care ne rămîn din cercetare.

In vederea unei utilizări mal intense a 
aparaturii de care dispunem, am intrat 
în legătură cu laboratoarele uzinale din 
întreprinderile textile, înștiințîndu-le a- 
supra posibilităților noastre și invitin- 
du-le la colaborare. Această colaborare 
ne-a deschis și accesul la unele apara- 
taje moderne de care dispun labo
ratoarele uzinale.. Astfel na completăm reciproc".
Institutul nostru, arată dr. Ma

rius Petrașou, șef de laborator 
la Institutul de fizică atomică. are un profil larg, dispunlnd șl de un sector care produce aparatură pentru necesitățile proprii și 

ale unor beneficiari din afară, unități de cercetare și întreprinderi industriale. Eu lucrez în domeniul cercetării funda
mentale, unde se pune de asemenea acut 
problema utilizării raționale a apa
raturii de cercetare, în special eu pri
vire la modul în care ar putea contribui 
la rezolvarea unor probleme aplicative. Reacțiile nucleare oferă numeroase posibilități de utilizare, pentru care există interes în unitățile din economie. Recent s-a încheiat, de pildă, un contract în a- cest sens cu Combinatul minier din Baia Mare. In aceste contracte ar trebui inserate însă și prevederi cu privire la a- mortizarea aparaturii pe care institutul o pune la dispoziție. De asemenea, ar trebui să se prevadă și achiziționarea do către beneficiar a aparaturii a cărei necesitate se întrevede ta cadrul acelor cercetări, Rezultatele cercetării ar răscumpăra cu prisosință cheltuielile făcute. Do altfel. în domeniul fizicii nucleare, cercetările avansează rapid pe scara internațională. fiind antrenate multe unități, dotate la un nivel înalt. De aceea este foarte actuală. în condițiile noastre, modernizarea continuă a aparaturii. Ciclotronul, d« pildă, va fi complet reconstruit pentru a da randament mai mare. Pe de altă parte, s-a luat hotărîrea de a se dota institutul cu o serie de aparaturi noi, între care un accelerator de tip ..tandem" care oferă și aplicații industriale. îndeosebi în analizarea- unor materiale, pe baza împrăștierii ionilor grei, permitted obținerea unor rezultate de mare finețe Ih prezent, se folosește cu o eficiență bună, în controlul nedistructiv al unor piese de mașini, be- tatronul construit in institut. In ceea ce privește măsurile organizatorice în perspectivă, se proiectează concentrarea mal multor laboratoare de același profil ta secții mai mari, ceea ce va duce nu numai Ia o mai bună coordonare a eforturilor de cercetare, ci și la o mai buni utilizare a aparaturii.tn general, ar trebui spus că aportul institutului nostru la rezolvarea problemelor industriei ar putea fi mai mare. Se resimte însă lipsa unui sistem de mat 
bună informare reciprocă, atit asupra 
posibilităților institutului, cît și a necesi
tăților industriei. Cred că C.N.C.S. și Comitetul de energie nucleară ar avea aici un rol de îndeplinit, eventual prin publicarea unui buletin periodic. Această deficientă se observă, de pildă, în cazul acceleratorului nostru linear, asupra eficientei căruia, îndeosebi în domeniul chimiei, industria nu este informată".
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FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘILOR NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl ION GHEORGHE MAURER fi
Tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer în funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, transmitem calde felicitări, 
exprimînd convingerea fermă că relațiile de prietenie și colaborare sta
tornicite între țările noastre se vor întări și dezvolta necontenit pe baza 
principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar.

Vă dorim noi succese în activitatea dumneavoastră viitoare pentru 
înflorirea și dezvoltarea țării dumneavoastră.

KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare 
Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării 

Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate 

Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă adresez, 
din partea Consiliului Federal, felicitări vii și urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru succesul importantei dumneavoastră mi
siuni.

LUDWIG VAN MOOS
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia realegerii dv. în fruntea statului român, ne este deosebit 

de plăcut să vă adresăm felicitările noastre călduroase și urările noastre 
de fericire, de succes în misiunea dumneavoastră.

Sîntem siguri că prezența dv. în fruntea Republicii Socialiste Ro
mânia va contribui la întărirea și la dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
de cooperare, atît de bune, existente între cele două țări ale noastre, 
pentru prosperitatea și bunăstarea popoarelor noastre.

HASSAN AL II-LEA 
Regele Marocului

Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
BUCUREȘTI 

Tovarășe Maurer,
Permiteți-mi, în numele guvernului Republicii Populare Bulgaria și 

al meu personal, să vă felicit cu ocazia realegerii Dumneavoastră în 
funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România

îmi exprim încrederea că prietenia și colaborarea frățească dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor român și 
bulgar, al unității țărilor socialiste, al păcii în întreaga lume.

TODOR JIVKOV 
Prîm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii Dumneavoastră în importanta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, în 
numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, ca și al 
meu personal, vă transmit sincere urări de succese în îndeplinirea înaltei 
Dumneavoastre misiuni. Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima 
poporului român urările cele mai călduroase de succese în construcția 
socialistă a țării și pentru ca prietenia frățească între popoarele noastre 
să se întărească continuu.

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
îmi este plăcut să vă transmit, domnule președinte al Consiliului. , 

'de^Mihiștrij-deplina satisfăeție'‘'a” guvernului italian și a mea personală 
pentru realegerea dumneavoastră ca șef al guvernului și vă adresez 
călduroase urări pentru succesul activității dumneavoastră.

Constatînd stadiul fericit al relațiilor dintre cele două țări ale 
noastre, exprim, de asemenea, urarea ca tradiționalele legături de prie
tenie dintre Italia șl România să se dezvolte și să se întărească în con
tinuare.

MARIANO RUMOR 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Ioan Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C 
al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față Karel Komarek, 
consilier al ambasadei R.S. Ceho
slovace la București, și membri ai 
ambasadei.

ai Partidului Comunist din Cehoslovacia

a poporului vietnc

Marți a sosit în Capitală o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist din Cehoslovacia, condusă 
de ing. Anton Perkovici, membru 
al C.C. al P.C.C., deputat în Adu
narea Federală a R. S. Cehoslovace, 
președintele Comitetului național 
raional Zilina, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român va face o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

Devenită zi de solidaritate internațională cu po
poral vietnamez, ziua de 19 martie prilejuiește, de 
la un meridian la altul, reafirmarea simpatiei și 
sprijinului opiniei publice progresiste pentru lupta 
eroică a poporului vietnamez închinată cauzei 
libertății și independenței patriei sale. Manifestă
rile diverse care se desfășoară cu acest prilej in 
întreaga lume au ca o constantă intensificarea 
cererilor pentru respectarea dreptului inalienabil 
al poporului vietnamez de a trăi în libertate. Po
poarele iubitoare de pace au primit cu satisfacție 
începerea convorbirilor cvadripartite de la Paris 
privind soluționarea conflictului din Vietnam. Spe
ranțele în rezultatul pozitiv al tratativelor de la 
Paris pornesc de la realitatea că problemele care 
privesc războiul din Vietnam pot fi rezolvate

ADUNAREA OAMENILOR

(Agerpres)

dacă vor fi abordate
de interesele fundam tale ale
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dat lovituri pu- reusind. tot-La Clubul uzinelor „Republica" din București a avut loc ieri o a- dunare organizată de Comitetul national de solidaritate cu lunta poporului vietnamez si Uniunea Generală a Sindicatelor din Rdmâ- nia.Deschizînd adunarea. Costache Cristea. președintele comitetului sindicatului uzinelor ..Republica", a salutat prezenta ambasadorului R. D. Vietnam la București. Hoang Tu. a șefului ad-interim al Reprezentantei permanente la București a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Tran Kien. a membrilor ambasadei zentantei permanente.A luat apoi cuvîntulBorș, membru al Comitetului national de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, președintele Consiliului municipal al sindicatelor- București. După ce s-a referit la lupta eroicului popor vietnamez, dusă de-a lungul secolelor pentru apărarea libertății si ființei sale naționale. vorbitorul a spus : Agresiunii imperialismuluinorul vietnamez din nord si din sud -l-au răspuns orintr-o mobilizare maximă a tuturor forțelor sale. în pofida concentrării de forțe, in- tervenționiștii nu au putut slăbi hotărîrea de luntă a poporului vietnamez. nu au tivele politicii Vietnam.Răspunzîndcelor ce muncesc din Vietnam, oamenii muncii din Republica Demo-

precum și și repre-Gheorgha

crată Vietnam au ternice agresorului, odată, ca. în condițiile grele ale războiului. să obțină rezultate remarcabile în producția industrială si agricolă si să asigure desfășurarea normală a întregii vieți sociale.La rîndul său. populația din Vietnamul de sud. sub conducerea Frontului Național de Eliberare, a înscris pagini de eroism în lupta cu forțele intervenționiste. Organizînd si conducînd lupta împotriva imperialismului american. F.N.E. s-a afirmat ca reprezentant autentic al populației sud-vietnameze. exponent al aspirațiilor ei fundamentale.Vitejia legendară a poporului vietnamez a cîstigat admirația întregii lumi și reprezintă un exemplu însu- flețitor pentru toate popoarele care se ridică împotriva imperialismului și colonialismului, în apărarea libertății și ființei naționale.în continuare, vorbitorul a spus: Tara noastră, care a cunoscut o istorie zbuciumată, plină de jertfe și lupte pentru apărarea gliei străbune și a ființei sale naționale, dă o înaltă prețuire luptei eroice a poporului vietnamez. Militînd cu fermitate pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege nestingherit calea dezvoltării sale sociale. Partidul Comunist Român și poporul nostru își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, Frontul Național de EliberareVietnamul de sud. își manifestă hotărîrea de a acorda ponorului vietnamez întregul sprijin material, moral și politic, pînă la obținerea victoriei finale, considerînd aceasta drept o înaltă îndatorire internationalists.în continuare a vorbit ambasadorul R. D. Vietnam la București, Hoang Tu. Mulțumind pentru organizarea acestei manifestări de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, vorbitorul a spus : Față de atacurile neîntrerupte și de inițiativa pe toate fronturile deținută de armata și poporul vietnamez, imperialiștii americani au fost ne- voiți să înceteze mai întîi parțial, după aceea total și fără condiții, bombardamentele asupra R. D. Vietnam, să stea de vorbă cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, în vederea găsirii unei soluții politice pentru problema vietnameză. Aceasta constituie o mare victorie pentru noporul nostru din ambele zone si. totodată, o victorie comună a țărilor socialiste, printre care și România, a popoarelor iubitoare de pace și dreptate din lumea întreagă, inclusiv poporul progresist american. Poporul nostru din sud este nevoit să continue lunta sa sfîntă Dentru independentă si li-

american, po-
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Am aflat cu bucurie alegerea Excelenței Voastre ca președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie, țin să vă prezint felicitările mele sincere, îm
preună cu cele mai bune urări de fericire personală și de succese în 
înalta dumneavoastră funcție.

"...x .,.

putut realiza obiec- ne care scontau în cu din
SULEYMAN DEMIREL 

Primul ministru al Turciei
chemării Partidului

Scrisori și telegrame adresate

(Urmare din pag. I) în de cinstea îm- veac de la întîmpinării partidului'".

FELICITĂRI ADRESATE

TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOITEC

intrecerea socialistă plinirii unui sfert eliberarea României și Congresului al X-lea alîn telegrama Consiliului popularal municipiului Iași se arată : „Sîntem hotărîți să facem totul ca bă- trînul Iași, întinerit în anii socialismului, să devină unul dintre cele mai frumoase și mai bine gospodărite orașe ale țării.. Condițiile create municipiului Iași ca urmare a politicii înțelepte promovate de Partidul Comunist Român, de dezvoltare armonioasă și multilaterală a tuturor localităților patriei, hărnicia și entuziasmul locuitorilor lașului constituie garanții sigure că ceea ce ne-am propus să realizăm te va transforma în realitate. Folosim acest prilej pentru a exprima încă u dată călduroase mulțumiri pentru grija pe care Comitetul Central al partidului, dv. personal o acordați dezvoltării municipiului Iași, pentru prețioasele indicații pe care le-am primit în timpul recentei vizite a conducerii de partid și de stat". •'„Oamenii muncii din sectorul 3 al municipiului București — se spune în scrisoarea adresată de Comitetul de partid și Consiliul popular al acestui sector al Capitalei — ca. și ceilalți cetățeni din patria noastră, participă cu însuflețire la marea bucurie a realegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România Sîntem mîndri că vă avem ca deputat în Marea Adunare Națională pe dv., iubite tovarășe Ceaușescu, și apreciem mult meritele pe care ’e aveți în conducerea superioară de partid și de stat, eforturile dv. în vederea găsirii celor mai bune căi și metode de aplicare creatoare, la condițiile tării noastre, a învățăturii marxist- Ieniniste. Sîntem mîndri că toate succesele obținute în dezvoltarea economiei și culturii, în creșterea bunăstării poporului se datoresc faptului că avem un partid puternic, conducător încercat, care nu cunoaște alte țeluri decît slujirea devotată a intereselor națiunii noastre, ale socialismului și păcii".în telegrama Consiliului Național al Femeilor se arată între altele : „Impresionanta unanimitate a vo - turilor Marii Adunări Naționale re- , flectă atașamentul nrofund cu care toți oamenii muncii — bărbați si femei — urmează Partidul Comunist. Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste. Ea exprimă sentimentele dragoste si deplină încredere car# Întregul nostru popor depe le

nutrește fată de conducătorii partidului și statului, față de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceausescu, care nrin calitățile de militant ferm pentru progresul si orosneritatea poporului. pentru cauza socialismului și păcii dovedite în activitatea dv. neobosită de zi cu zi. v-ati atras stima, prețuirea si recunoștința vie a tuturor cetățenilor tării. în numele femeilor de pe întreg cuprinsul patriei ne exprimăm si cu acest prilei adeziunea deplină fată de politica internă si externă a partidului, hotărîrea nestrămutată de a ne consacra si în viitor priceperea. elanul, forța creatoare. înfăptuirii ei neabătute".Salutînd cu entuziasm și bucurie realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat, în telegrama Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Covasna se arată : „Aceasta este încă o dovadă a nețărmuritei încrederi a poporului, fără deosebire de naționalitate, în politica înțeleaptă a partidului. Politica Partidului Comunist Român a urmărit cu consecvență continua dezvoltare a societății noastre, ridicarea ei pe trepte tot mai înalte, mai pline de umanism, iar in rezolvarea problemei naționale a avut întotdeauna în vedere înaltele principii ale marxism-leninismului. De aceea, noi. oamenii muncii de naționalitate maghiară din județul Covasna, ne exprimăm adeziunea totală față de justețea politicii partidului, asigurîndu-vă totodată că nu vom precupeți nici un efort pentru continua înflorire a patriei noastre, România socialistă".„Realegerea dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România — se scrie în telegrama oamenilor muncii din Combinatul minier Baia Mare — a umplut de bucurie și ehtuziasm inimile tuturor minerilor maramureșeni. Colectivul nostru de muncă, avînd în frunte pe comuniști, se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile puse de Congresul P.C.R , de a da patriei metale neferoase".Adresînd. călduroase nătate și fericire Nicolae Ceaușescu, în telegrama colectivului de muncitori, ingineri, tehnicieni ai Schelei <le extracție Băbeni, se spune, printre altele : „Realegerea dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România constituie chezășia înfăptuirii neabătute a politicii partidului. Colectivul nostru își manifestă adeziunea to-

mărețe al IX-lea al cit mai multeurări de să- tovarășului

talâ față de politica internă și externă a partidului și statului și vă asigură pe dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va depune întreaga capacitate de muncă pentru depășirea sarcinilor de plan, contribuind astfel la înflorirea patriei și prosperitatea poporului român".De pe șantierul celui mai mare o- biectiv hidroenergetic de pe rîurile interioare ale țării, de la Hidrocentrala de pe Lotru, cei care pregătesc noi adresează Ceaușescu ție : „Cu funcția de de Stat al mânia, noi, constructorii obiectivului hidroenergetic de pe Lotru, vă dorim din toată inima multă sănătate, mari și continui succese în activitatea dv. de înaltă răspundere pentru construirea socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, și ne angajăm să susținem în continuare politica internă și externă a partidului, întrucît aceasta corespunde întru totul intereselor noastre- Cunos- cînd importanta economică a întreprinderii in care lucrăm, ne angajăm că vom depune toată priceperea și strădaniile noastre pentru ca, în anul 1972, Hidrocentrala de pe Lotru să fie conectată la sistemul hidroener-■ getic național".Pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu continuă să sosească din întreaga țară numeroase telegrame și scrisori de felicitare cu prilejul realegerii sale ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Cuvintele calde, urările de sănătate, spuse din toată inima atestă dragostea și încrederea cu care oamenii muneji de pretutindeni înconjoară pe conducătorii partidului, pe secretarul general al Comitetului Central. Asemenea telegrame și scrisori au trimis în cursul ultimelor zile Comitetul orășenesc Drăgășanl al P.C.R. și Comitetul Executiv al Consiliului popular Drăgășani, Comitetul pentru Energia Nucleară și consiliul științific al Institutului de fizică atomică, colectivul Operei Române, colectivul întreprinderii de stat pentru comerț exterior „Mașinimport", muncitorii Complexului pentru industrializarea lemnului Rm. Vîlcea, Fabricii de tricotaje-București, întreprinderii poligrafice „Arta grafică"-București, personalul unor unități militare din județele Dolj și Constanta, muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei de radiatoare, echipament metalic, obiecte . și armături sanitare-București, precum și alte numeroase întreprinderi și instituții, unități socialiste din a- gricultură, școli și facultăți-

Cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec a primit telegrame de feli
citare din partea președintelui A- 
dunării Populare a R. P. Albania, 
Behar Shtylla ; președintelui Adu
nării Federale a R. S. Cehoslovace, 
Peter Colotka ; președintelui în 
funcție al Camerei Populare a 
R. D. Germane, Hermann Matern ; 
președintelui Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, Batocirin Al- 
tangerel; președintelui ' Seimului 
R. P. Polone, Czeslaw Wycech ;

Adunării de Stat a 
Gyula Kăllay ; pre- 

Uniunii al

președintelui 
R. P. Ungare, 
ședintelui Sovietului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., Ivan 
Spiridonov, și președintelui Sovie
tului Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Justas Pa- 
letskis; Speaker-ului Adunării 
Populare a Republicii Arabe Unite, 
Labib Shokair ; președintelui Adu
nări Naționale “
Sadok 
partea 
ț.ionale 
beyli.

din Tunisia, Dr. 
Mokaddem, precum și din 
președintelui Adunării Na
din Turcia, Ferruh Boz-
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de CoDelegația culturală condusă Pompiliu Macovei, președintele mitetului de Stat pentru Cultură și Artă, care a făcut o vizită în Tunisia Ia invitația secretarului de stat al afacerilor culturale și informațiilor, Chadli Klibi. s-a înapoiat marți după-amiază în Capitală.La 17 martie delegația culturală română a Bourguiba, Tunisiene.Cu «cest transmis președintelui Bourguiba un salut cordial din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Mulțumind călduros, ș^- ful statului tunisian a adresat la riadul său, președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România urări de sănătate și fericire, iar poporului român succese în continuare în edificarea vieții sale noi.în cursul zilei a avut loc la Tunis semnarea unui acord de cooperare în domeniul cinematografiei între România și Tunisia.
*Marți seara a sosit în Capitală ministrul comerțului al Danemarcei, Knud Thomsen, care va participa la apropiata inaugurare a expoziției industriale daneze.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de ministrul comerțului exterior. Gheorghe Cioară, de președintele Camerei de Comerț. Victor Ionescu.Au fost prezenți Richard Wagner Hansen. însărcinatul cu afaceri ad- interim al Danemarcei la București, si membri ai ambasadei.
★Marți ta amiază a sosit in Capitală o delegație a Ministerului Agriculturii al Republicii Populare Mongole, condusă de $. Gungadorj, adjunct al ministrului, care va avea

fost primită de Habib președintele Republici!prilej, ministrul român a

convorbiri la Consiliul Superior al Agriculturii în legătură cu dezvoltarea colaborării tehnice șl științifice în domeniul agriculturii.
★Marți dimineața s-a înapoiat de la Sofia delegația Consiliului Superior al Agriculturii, condusă de Bela Cseresnyes, vicepreședinte al consiliului, care a participat la întrevederea miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.A.E.R. Cu același prilej, în urma convorbirilor care au avut loc cu partea bulgară, s-a semnat convenția între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor.
★Cu prilejul celei de-a 48-a aniversări a creării Armatei Populare Mongole, ambasadorul R. P. Mongole la București, Damdinnerenghiin Bataa, a oferit marți un cocteil in saloanele ambasadei. Au participat general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor exter- ■ ne, generali, ziariști. Erau prezenți șefi ai unor misiuni diplomaticeacreditați la București și alțimembri ai corpului diplomatic.
★institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan. Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști români și corespondenți ai presei străine, un numeros public.Au fost de față Jamsheed K. A. Marker, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Cu prilejul zilei de 19 martie, zȘua internațională de solidaritate cu Vietnamul, Frontul Unității Socialiste, precum și Comitetul național de solidaritate cu luptă poporului vietnamez, împreună cu Liga română de prietenie cu popoarele din Asia si Africa au trimis telegrame de solidaritate Comitetului Central al Frontului Patriei din R. D. Vietnam și Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Oi
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Știri s
«BECHIPA SUEDEZA DE FOTBAL F.C. DJURGARDEN își începe astăzi turneul în țara noastră, întîlnind pe stadionul Republicii echipa Progresul. Jocul începe la ora 15,30.După o zi de odihnă, CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚA A FOST RELUAT MARȚI LA STOCKHOLM. Echipa Cehoslovaciei a învins cu scorul de 7—4 (4—1, 3—1, 0—2) echipa Finlandei, iar echipa Suediei a întrecut cu scorul de 8—2 (1—2, 3—0, 4—0) echipaS.'J.A. Astăzi au Ioc meciurile : U.R.S.S.—Finlanda (ora 17) și Cehoslovacia—Suedia (ora 21).LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA BARRANQUILLA (COLUMBIA) în finala probei de dublu bărbați, perechea braziliană Thomas Koch-Edson Mandarino a întrecut cu 7—9, 6—4. 1—6, 6—4, 6—1 cuplul llie Năstase (România) - Zeliko Franulovici (Iugoslavia),Proba de dublu mixt a revenit cuplului Virginia Wade (Anglia) - Mandarino (Brazilia) învingător cji 6—4, 2—6, 6—3 în fata perechii Judy Tegart (Australia) - Cox (Anglia).DUPĂ opt runde, în turneul INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA BELGRAD continuă să conducă Nana Aleksandria (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte, urmată de Katia Iovano- vici (Iugoslavia), Malipetrova (Ceho-

port:slovacia) — (România), Dobson (Ang în. runda cîștigat la Lil pe Rujița Iov că Elisabeta negre) a renÎN ULTIM; DE NATAȚI1 (CALIFORNL olimpică Del ■ cea mai bună a anului în p -ber, pe care a cîștigat-o în 17’12”2/10. Locul doi a fost ocupat de Victoria King în 17’13”3/10.în proba de 200 yarzi spate s-a înregistrat o surpriză : Pokey Watson, campioană olimpică în proba de 200 m spate, a fost învinsă de Sue Atwood, cronometrată cu timpul de 2'10”4/10. Proba de 100 yarzi liber a revenit Jannei Henne cu 55”.

or. r. ■> ca.
.’.01 li-*

CU PRILEJUL UNUI CONCURS ATLETIC DE SALA, DESFĂȘURAT LA MOSCOVA, cunoscuții săritori în înălțime sovietici Valentin Gavrilov și Valeri Skvorțov au reușit să treacă peste ștacheta înălțată la 2,16 m. Recordmanul mondial al probei, Valeri Brumei, care a urmărit concursul, a declarat că, după părerea sa, în curînd acești doj atleți vor reuși mari performanțe.



Seri s-au reluat la Geneva

PENTRU DEZARMARE
fi

COMITETULUI
Vizita delegației Pregătiri în vedereaguvernamentale româneîn Singapore

GENEVA 18. — CorespondentulAgerpres Horia Liman transmite : Marți după-amiază, la Palatul Națiunilor din Geneva au fost reluate lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. După cum se știe, ultima sesiune s-a încheiat cu a- proape șapte luni în urmă prin adoptarea textului Tratatului de neproli- ferare a armelor nucleare. Delegația română la lucrările conferinței este condusă de ambasadorul Nicolae Ecobescu, șeful misiunii permanente a Republicii Socialiste România la Geneva.La deschiderea ședinței inaugurale, D. Protitch, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., a prezentat conferinței mesajul lui U Thant. Exprimîndu-și îngrijorarea față de intensificarea cursei înarmărilor, secretarul general a subliniat că din 1962 pînă acum cheltuielile militare anuale mondiale au crescut de la circa 120 miliarde dolari la peste 180 miliarde. Secretarul general al O.N.U. amintește apoi rezoluțiile Adunării Generale cu privire la necesitatea angajării unor discuții bilaterale sovieto-americane în vederea limitării cursei pentru construcția rachetelor nucleare, ca și la necesitatea ca membrii comitetului să caute soluții în domeniul dezarmării nucleare și nenucleare și alte măsuri colaterale de dezarmare, îndeosebi cele cu privire la utilizarea pașnisă" a fundului mărilor și gSKmeÎM’.Luînd cuvîntul, A. A. Roșcin, șeful 'delegației sovietice, a dat citire mesajului adresat conferinței de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Amintind contribuția comitetului la realizarea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, șeful guvernului sovietic se pronunță în favoarea unui acord cu j privire la interzicerea folosirii în scopuri militare a fundului mărilor și oceanelor și a subsolului acestora. De asemenea, el propune angajarea de discuții în vederea interzicerii producției- de arme nucleare, reducerii si distrugerii stocurilor existente, limitării și reducerii treptate a numărului de vehicule purtătoare de arme strategice, interzicerii armelor bacteriologice și chimice.Șeful delegației americane, Gerard gfțiith. a dat apoi citire scrisorii de instrucțiuni pe care a primit-o din pav’tea președintelui Nixon, cerînd ca «sa să fie considerată document al comferinței. președintele Nixon însăr- cin.bază delegația S.U.A. să trateze ur- JP-ă) barele, proWtne semnarea unui acord internațional în vederea interzicerii instalării de arme nucleare sau ■alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor si oceanelor ; încheierea unui acord pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare sub control strict și efisace ; încheierea unui acord pentru interzicerea producției de materiale fifîienabile în scopuri .militare și transferarea lor în scopuri pașnice ; controlul eîeCtîv al producției de arme chimice și bacteriologice. Președintele Nixon subliniază că reducerea armamentelor nțicleare și convenționale este mai importantă decît limitarea proliferării lor. El își exprimă speranța că negocierile bilaterale sovieto-americane asupra limitării cantitative a armelor strategice vor începe într-un viitor apropiat.Șeful delegației mexicane, Alfonso Garcia Robles, a apreciat că problema care urmează să fie discutată cu prioritate este încetarea cursei înarmărilor șl dezarmarea nucleară. El a criticat Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, spunînd că este destinat să împartă lumea în două grupări ; respectiv un mic grup de țări dispunînd de dreptul exclusiv de a avea arme nucleare și o imensă ma-

joritate de alte state care vor întotdeauna lipsite de acest drept. Vorbitorul a amintit apoi că guvernele S.U.A. și U.R.S.S. s-au declarat gata să abordeze problema limitării numărului de vehicule purtătoare de arme nucleare strategice ofensive și a sistemelor de apărare împotriva proiectilelor balistice. Subliniind importanța unor asemenea negocieri, el a relevat necesitatea discutării unor probleme ca prevenirea dezvoltării și perfecționării armelor nucleare și vehiculelor de transport la țintă, încheierii unui tratat pentru interzicerea tuturor experiențelor nucleare, încheierii unui acord pentru încetarea imediată a producției de materiale fisionabile destinate înarmărilor, încetării producției de arme nucleare, reducerii și eliminării progresive a armelor nucleare și a vehiculelor de transport la țintă, creării de zone denuclearizate. interzicerii armelor chimice și bacteriologice, Interzicerii cursei înarmărilor în „zona submarină internațională", dezarmării generale și totale sub control internațional eficace.In încheierea ședinței, șeful delegației sovietice, A. A. Roșcin, a prezentat, în numele guvernului său, un proiect de tratat cu privire la interzicerea folosirii în scopuri militare a fundului mărilor și oceanelor și a subsolului acestora. Proiectul prevede interzicerea folosirii în scopuri militare a fundului mărilor și oceanelor și a subsolului acestora dincolo de limita apelor teritoriale naționale (stabilite la 12 mile maritime). De a- semenea, se propune interzicerea plasării pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul acestora a unor o- biecte continînd încărcături nucleare sau orice alt tip de arme de distrugere în masă ; instalarea de baze militare, sisteme, instalații, fortificații sau alte obiective cu caracter militar. Orice asemenea instalații sau sisteme existente trebuie să fie puse Ia dispoziția semnatarilor tratatului, în vederea verificării îndeplinirii o- bligațiilor asumate prin tratat.
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SINGAPORE 18 (Agerpres). — 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care vizitează Singapore 
în fruntea unei delegații guverna
mentale, a avut marți întrevederi 
cu președintele Yusof bin Ishak,

precum șl cu ministrul afacerilor 
externe, S. Rajaratnam.

în aceeași zi, oaspeții români au 
vizitat portul Singapore și au fă
cut un tur al radei.

Convorbirile delegației române 
cu oficialitățile guvernamentale 
ale Singaporeului și cu industriași, 
menționează 
miercuri.

agenția Reuter, încep

agențiile de presă
n

ORIENTUL APROPIAT transmit:
• INCIDENTE ÎN ZONA SUEZULUI ® SCRISOAREA ADRE
SATĂ DE REPREZENTANTUL PERMANENT AL ISRAELULUI 
LA O.N.U. PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE SECURITATE

CAIRO 18 (Agerpres). — Un co
municat militar al R.A.U. anunță 
că marți forțele israeliene au des
chis focul asupra pozițiilor egip
tene la sud de lacurile Bitter, pre
cum și în sectorul Suezului și al 
portului Tewfik. Purtătorul de cu
vînt al R.A.U. a menți.onat că for
țele militare egiptene au ripostat 
și a avut loc un duel de artilerie.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei is- 
raeliene a comunicat că marți au 
avut loc noi schimburi de focuri 
între forțele israeliene și cele egip
tene la sud de lacurile Bitter și în 
sectoarele Tewfik și Ashat, în par
tea sudică a Canalului de Suez. 
El a precizat că forțele R.A.U. au 
deschis focul asupra pozițiilor 
israeliene.

NEW YORK. — Reprezentantul permanent al Israelului la O.N.U., ambasadorul Joseph Tekoah, a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care se arată că raidurile aviației israeliene din zilele de 15—17 martie împotriva u- nor baze de pe teritoriul Iordaniei au constituit o acțiune de „legitimă apărare". Această scrisoare urmează unei scrisori de protest a reprezentantului permanent al Iordaniei la O.N.U. împotriva bombardamentelor israeliene.DJEDDAH. — Regele Hussein al Iordanieț a sosit marți în Arabia Saudită, venind de la Cairo. El va avea convorbiri cu regele Feisal al Arabiei Saudite în legătură cu poziția celor două țări fată de situația din Orientul Apropiat.

Comentînd vizita anun
țată a premierului Wil
son în Nigeria, 2iarul ->Mor- ning Star" subliniază necesitatea ca guvernul britanic să înceteze trimiterea de arme în această țară. Acei membri ai parlamentului care au cerut la 13 martie a- cest lucru au exprimat de fapt opinia maselor largi îngrijorate de suferințele impuse populației de războiul din Nigeria. Autoritățile britanice argumentează că, oprind livrările de arme, nu vor putea influența guvernul federal. Acest argument este un non sens. Livrarea de arme încurajează guvernul de la Lagos în refuzul său de a duce tratative pentru o rezolvare pașnică. Influența Angliei trebuie să se îndrepte spre realizarea unui acord în vederea încetării tuturor livrărilor de arme destinate ambelor părți aflate în conflict.

„Programul «Senîine!» 
poate prejudicia pacea în 
Iume"« Această remarcă a fost făcută, la o conferință de presă, de premierul Canadei, Trudeau, referin- du-se la faptul că guvernul S.U.A. a aprobat, vinerea trecută, realizarea a- cestui sistem de rachete antibalistice. Trudeau a arătat că guvernul canadian își va preciza în curînd poziția față de planul S.U.A. de a amplasa, în imediata apropiere a granițelor canadiene, rampe pentru lansarea unor astfel de rachete.

Moscova s-a încheiat, la 18 mar
tie, activitatea grupului de lucru 
consacrată pregătirii proiectului 
documentului „Sarcinile luptei îm
potriva imperialismului în etapa 
actuală și unitatea de acțiune a 
partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste", pentru viitoarea consfă
tuire internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Proiectul a fost transmis pentru 
examinare Comisiei pregătitoare a 
Consfătuirii partidelor comuniste 
și muncitorești.
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puse reprezintă ultimele noutăți ale industriei electronice japoneze.

CONVORBIRI 
ECONOMICE 

ÎNTRE BULGARIA 
ȘI ȚĂRILE BENELUX

un de P. a-

Agendă economică

La Pekin a fost semnat acord referitor la schimbul mărfuri și de plăti între R. Chineză si R.S.F. Iugoslavia. _ nuntă agenția Taniug. Delegația economică iugoslavă, care a făcut o vizită în R. P. Chineză de la 26 februarie, a părăsit Pekinul plecînd spre patrie.
EXPOZIȚIE 

DE INSTRUMENTE 
ELECTRONICE JAPONEZE 

LA MOSCOVAîn capitala sovietică s-a deschis o expoziție de instrumente electronice japoneze, care prezintă în special produse ale firmei „JEOL" (Laboratorul japonez de electronică și optică). Organizațiile de comerț exterior sovietice achiziționează anual de la această firmă mijloace tehnice electronice în valoare de a- proximativ 3 500 000 dolari. După cum remarcă agenția TASS, majoritatea instrumentelor ex-

a progreselor 
în domeniul
electronicii

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA N. PUICEACea j mai importantă manifestare italiapă^îa domeniul tehnologiei ști- •jnjjffce — expoziția internațională a electronicii, energiei nucleare și te- le.radiocinematografiei — a fost inaugurată marți la prînz, la Roma, de președintele italian. Giuseppe Sara- gșt. Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, expoziția — pregătită la Palazzo dei Congress!, pe o suprafață acoperită de 21 000 de metri pătrați și 27 000 în aer liber — înfățișează o sugestivă sinteză a progreselor înregistrate, în domeniul electronicii, atît de Italia, cît și de alte țări ale lumii. Expoziția și-a asigurat participarea marilor societăți tronicii, cosmic precum prinderi Sovietică, Japonia, Franța. India etc.Șapte societăți italiene aparatura destinată sateliților artificiali ai Pămîntului, ultimele realizări în domeniul radar, al calculatoarelor electronice și al inicrocircuitelor. De asemenea, au fost expuse instalații pentru desalinizarea apei de mare cu ajutorul energiei atomice modelul — în funcțiune — al unei centrale nucleare etc.în timpul cît va fi deschisă expoziția — pînă la 30 martie — vor avea loc congresul international al electronicii, al 14-lea congres internațional pentru energia nucleară și cea de-a 9-a conferință științifică asupra spațiului cosmic.

italiene din domeniul elec- energiei nucleare, spațiului și teleradiocinem&iografiei, și a unor cunoscute între- din Statele Unite. Uniunea Anglia,prezintă

Panamerican Building" — sediul Organizației Statelor Americane, se desfășoară din nou o activitate intensă. în centrul discuțiilor se află consecințele diferendului americano- peruvian, survenit după naționalizarea societății petroliere nord-ameri- cane „International Petroleum Company" (I.P.C.) de către guvernul Perului, precum și evoluțiile care s-ar putea contura în viitor. Contactele diplomatice sînt multiple și febrile. La un moment dat, se părea că guvernul Republicii Peru intenționează să ceară discutarea diferendului în cadrul O.S.A. (Organizația Statelor Americane).Aceasta a determinat Departamentul de Stat să ducă o susținută activitate în rîndul ambasadorilor la- tino-americani la O.S.A., pentru a contracara o e- ventuală mișcare de solidaritate cu guvernul Peruvian. Washingtonul se arată îngrijorat de eventualitatea unei noi deteriorări a relațiilor cu America Latină. Președintele Nixon l-a însărcinat pe a- vocatul John N. Irwin examineze. împreună președintele Juan Velasco Alvarado și cu alte oficialități peruviene, măsurile susceptibile să ducă la o soluționare a conflictului. acceptabilă pentru ambele state. După cum au transmis agențiile de presă, ministrul Peruvian al dezvoltării, generalul Jorge Fernăndez Maldonado, a anunțat că I.P.C.-ului i s-a oferit posibilitatea de a-și pleda cauza și a prezenta probe în legătură cu datoria ce i-a fost imputată (690 milioane de dolari) și că vor fi luate în considerație numai acele probe care se vor încadra în normele legale ale tării.

să 
cu

■

Numărul fuziunilor din industria britanică a fost, în anul 1968, de 638. Cele mai multe fuziuni au avut loc în industria textilă, urmată de industria metalurgică și cea a construcțiilor. în ansamblu, fuziunile au însumat un capital de 2 312 milioane lire sterline.
La Sofia a sosit o delegație economică. condusă de șeful direcției „Piețe externe" din Ministerul Comerțului Exterior al Belgiei. Delegația va- purta convorbiri în legătură cu dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre Bulgaria și țările Beneluxului pe anul 1969.

în cercurile politice din Lima se afirmă că acceptarea de către guvernul Peruvian a unei proceduri de reconciliere cu I.P.C. este un rezultat direct al convorbirilor pe care Irwin le-a avut cu oficialitățile peruviene.După cum este cunoscut, autoritățile de la Lima au arătat în repetate rînduri

NEW YORK. — Reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N-U., Charles Yost, a declarat că în cursul convorbirilor bilaterale ce au avut loc între reprezentanții Marii Britanii, Franței, S.U.A. și U.R.S.S. „se realizează o muncă extrem de utilă" în pregătirea unei conferințe a ce- lor patru mari puteri consacrată situației din Orientul Apropiat. Yost a avertizat însă împotriva „unui optimism excesiv", subliniind că va trebui să treacă încă o perioadă destul de îndelungată pînă vor fi obținute rezultate de perspectivă- Ambasadorul american a lăsat să se înțeleagă că o reuniune comună a reprezentanților celor patru mari puteri la O.N.U. nu va avea loc în cursul acestei săptămîni, așa cum anunțase neoficial secretarul general al O.N-U., U Thant.Yost a declarat că rezoluția Consiliului de Securitate de la 22 noiembrie 1967 „conține toate elementele unei reglementări juste și durabile" în Orientul Apropiat, subliniind că „toate părțile interesate trebuie să fie convinse să îndeplinească cu răspundere toate elementele acestei rezoluții". El a reafirmat poziția guvernului S.U.A. potrivit căreia nu poate exista o soluție impusă în Orientul Apropiat, cele patru mari puteri avînd datoria să contribuie la realizarea unui acord între părți „pe o cale sau alta". Ambasadorul american a declarat, de asemenea, că o reglementare în Orientul Apropiat „va necesita probabil o prezență mai puternică giune. El nunte în mație.

în ultima parte a lunii 
martie va avea ^oc în capitala Gha- nei, Accra, o reuniune a reprezentanților din 22 de țări, printre care și România, interesate în exploatarea peștelui în zona părții centrale a Oceanului Atlantic.

0 ședință a Comisiei mi
litare pentru armistițiu în 
Coreea, *n cadrul căreia reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat în legătură cu provocările trupelor americane în zona demilitarizată, a avut loc la Panmunjon. La 15 martie, a arătat el, un grup de militari americani, pătrunzînd în zona demilitarizată, au deschis focul asupra personalului militar al R.P.D. Coreene, care a fost nevoit să recurgă la măsuri de autoapărare.

Ziarul „Granma" informează că între guvernul Republicii și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud au fost stabilite diplomatice la rang de ambasadă. Același ziar publică știrea că amba-Cubarelații __ ...................o__ _____________  ______ ~______sadorul Cubei pe lîngă Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Raul Valdes Vivo, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare, Nguyen Huu Tho.
Echipele de salvare au scos de sub dărîmăturile caselor satului Zi- ruma, din apropierea orașului vene- zuelean Maracaibo, 152 de cadavre, în urma prăbușirii u- nui avion aparți- nînd liniilor aeriene din Venezuela.

a O.N.U." în această re- a refuzat să dea alte amă- legătură cu această afir-
cordată Limei și vor anula cota importurilor de zahăr din această țară. Reacția nu a fost însă cea scontată. Președintele Republicii Peru, generalul Juan Velasco Alvarado, a declarat recent că se preconizează o restructurare drastică a departamentului economic, vizînd tocmai reducerea e-

AMERICA LATINA

La invitația președintelui 
Tito, președintele Republicii Indonezia, Suharto, va face o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia la începutul lunii iunie, anunță agenția Taniug.

in contextul 
apropiatului 
referendum

Viața politică din Franța a 
fost marcată în ultimele zile de 
două congrese ale unor partide 
de opoziție : Partidul radical și 
Partidul socialist unificat.

Convocate în preajma unui 
important eveniment în viața 
politică a Franței — referendu
mul din aprilie — cele două con
grese au folosit acest cadru pen
tru a-și defini poziția față de 
reformele preconizate. Radicalii 
se opun nu numai din rațiuni 
tehnice și juridice, după cum a 
declarat la congres președintele 
partidului, Billieres, ci în prin
cipal din motive politice, In 
esență, ei obiectează că reforma 
regională, așa cum e concepută, 
ar duce la o dominație mai ac
centuată din partea puterii cen
trale asupra colectivităților lo
cale și ar antrena sarcini fiscale 
noi pentru contribuabili. De a- 
semenea, ei se declară împotriva 
proiectatei reforme a Senatului, 
care, după cum se știe, a fost

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

unor acorduri cu S.U.A. privind statutul filialelor marilor trusturi nord-ame- ricane Astfel, autoritățile de la Santiago de Chile au amendat societățile „Anaconda Copper Mining", „Chile Exploration" și „Andes Copper Mining" pentru că au refuzat să vîndă minereul extras din Chile la prețul stabilit de

Manifestm m apmwe®
intereselw nssți&n&h

că exproprierea lor aparținînd „I.P.C." este un i derea apărării intereselor naționale, fiind •- concordantă cu țării („International troleum Company" a exploatat zăcămintele de petrol peruviene din 1924, fără nici o autorizație legală). în fața acestei situații, Washingtonul s-a grăbit să aducă pe tapet amendamentul looper, potrivit dacă în termen de șase luni, în cazul de față pînă la 9 a- prilie, societatea americană nu va primi despăgubiri din partea Perului pentru bunurile naționalizate, S.U.A. vor suspenda integral asistenta economică a-

i bunuri- societătii pas în ve-în deplină jurisdicția Pe-
Hicke- căruia,

fectelor posibilei suspendări a ajutorului economic din partea S.U.A. Fermitatea cu care Lima a răspuns amenințărilor și presiunilor exercitate de Washington a găsit un puternic ecou nu numai în rîndurile opiniei publice peruviene, dar și în diferite capitale latino-ameri- cane. Oficialități argenti- nene, chiliene, ecuadoriene, columbiene, reprezentanți ai vieții publice din alte țări ale continentului și-au manifestat solidaritatea cu Lima. Mai rtmlt decît atît. știrile din ultimele zile, transmise de agențiile de presă, indică intenția unor țări latino-americane de a păși spre o reformulare în spirit antimonopolist a

guvernul acestei țări adu- cînd astfel daune economiei chiliene. La Quito. Ministerul Industriei și Comerțului din Ecuador a cerut companiei americane „Texaco and Gulf Oil" să restituie statului 931 450 ha în baza unui decret care stipulează că firmele străine nu pot deține o suprafață de teren mai mare de 500 000 ha. Totodată, guvernul ecuadorian a refuzat oferta aceleiași companii de a construi o conductă de țiței din regiunea Napo pînă în portul Esmeralda.Pe de altă parte — după cum arată publicația „L’In- formation latine" — ministrul de externe columbian a propus crearea unui tri-

bunal internațional care ar urma să sancționeze statele ce recurg la presiuni economice pentru soluționarea litigiilor bilaterale și să precizeze poziția țărilor Americii Latine fată de Statele Unite în diferite probleme internaționale.Toate aceste fapte dovedesc că la sud de Rio Grande începe să se definească cu tot mai multă claritate un spirit de degajare de sub tutela marilor monopoluri americane, de consolidare a independentei naționale. Aceste țări se pronunță tot mai frecvent pentru relații reciproc avantajoase cu Statele Unite, pentru desființarea „foarfecii prețurilor" care reduce Ia zero, în practică, ajutorul american. In diferite luări de poziție, reprezentanți ai unor guverne latino-americane au subliniat că relațiile de colaborare economică între state nu pot fi supuse unor condiții politice sau amenințărilor cu sancțiuni, ci trebuie să se realizeze în spiritul respectului reciproc Totodată, în ultima vreme mai multi factori de răspundere din diferite țări latino-americane au reafirmat teza susținută și la recentul seminar universitar pe tema integrării economice continentale, potrivit căreia nu este posibilă exercitarea deplină a suveranității atunci cînd dezvoltarea economiei naționale este subordonată intereselor altor state, care urmăresc menținerea unor economii dependente .și mononroductive. Această atitudine reflectă conturarea pregnantă a dorinței țărilor latino-americane de a pune canăt rolului ce 11 s-a atribuit, de apendice colonial al intereselor marilor trusturi.
Dan MUNTEANU

Ray va cere redeschide
rea procesului ? Russel Thompson, avocat din Memphis, angajat vara trecută de Arthur Hanes, principalul apărător al lui James Earl Ray, să efectueze o anchetă asupra împrejurărilor în care a fost asasinat Martin Luther King, a furnizat Asociației naționale pentru propășirea oamenilor de culoare noi documente privind acest caz. Thompson a furnizat informații potrivit cărora acel misterios „Râul", citat de Ray drept complice al său și considerat de autorități ca un produs al imaginației acestuia, există în realitate. Dar Ray nu a mai amintit niciodată, la sfatul avocaților săi, de existența lui „Râul", acceptînd acuzația de asasinat pentru care a primit 99 de ani închisoare și evitînd în felul acesta pedeapsa cu moartea. Se pare însă că, acum, el regretă această hotărîre a sa. în ziua pronunțării sentinței, la 10 martie, Ray a ținut să declare că nu este de a- cord cu teoria oficială potrivit căreia nu ar fi vorba de un complot. A doua zi, el a afirmat că n-ar fi trebuit să-și recunoască vinovăția. în cele din urmă, el l-a concediat pe principalul său avocat, Foreman, ceea ce lasă să se creadă că va face apel la un al treilea avocat și va cere redeschiderea procesului.

Președintele Consiliului 
Național al Kustriei, Alfred Maleta, a părăsit Moscova plecînd spre patrie. La invitația Sovietului Suprem al U.R.S.S., Maleta a făcut în U.R.S.S. o vizită oficială de prietenie.

„Cosmos-272". în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-272". Satelitul este destinat explorării spațiului cosmic, potrivit programului anunțat de agenția TASS.
Patru sateliți pentru cer

cetări lansați cu o singură 
rachetă. De 'a baza Vandenberg (California), a forțelor aeriene americane, au fost lansați, cu o singură rachetă de tipul „Atlas-F", patru sateliți pentru cercetări. Plasați pe orbite diferite, aceștia vor culege date în legătură cu radiațiile electromagnetice ale Soarelui, vor pune la încercare unele materiale destinate construirii navelor cosmice și vor experimenta un sistem energetic pe bază de celule solare.

unul din bastioanele politice ale 
partidului radical.

Similară este și poziția pe care 
se situează P.S.U. (Partidul so
cialist unificat). Adoptînd a- 
ceeași atitudine tactică ca cea 
a P.C.F. (Partidul Comunist 
Francez), a Partidului socia
list S.F.I.O. și a Convenției clu
burilor republicane, radicalii și 
socialiștii unificați au arătat că 
nu vor să se izoleze de cele
lalte forte politice ale stîngii 
franceze. In rest, însă, la con
gresele amintite nu s-a înregis
trat nimic important.

Ele au scos la iveală că cele 
două formațiuni politice trec în 
prezent printr-o criză politică 
serioasă,. fiind trase cînd într-o 
parte, cînd în cealaltă, din cau
za tendințelor, curentelor și con
tradicțiilor din rîndurile lor.

O parte din radicali, în frunte 
cu președintele lor, Billieres, con
tinuă să afirme voința lor de a 
menține tradiția radicalilor ca 
partid politic de stînga, dar 
care să nu stea alături de cele
lalte formațiuni ale stîngii. Cea
laltă parte a radicalilor, în frun
te cu Felix Gaillard și Bourges 
Maunoury (care au boicotat, de 
altfel, congresul), resping socia
lismul, se afirmă a fi de „esență 
liberală" și se pronunță pentru 
o alianță strînsă cu centriștii, 
urmărind antrenarea întregului 
partid radical spre dreapta.

Coeziunea fragilă a celui mai 
vechi partid de stînga din Fran
ța, Partidul radical, a putut fi 
salvată la congres numai prin 
faptul că s-a renunțat la discu
tarea chestiunilor „explozive" 
în speță, problema definirii po
ziției Partidului radical în ra
port cu o chestiune de mare ac
tualitate în Franța — regruparea 
stîngii necomuniste — a fost din 
nou amînată.

în ce privește P.S.U.„acesta nu 
a fost niciodată, după cum rele
vă presa franceză, atît de marcat 
de contradicții ca acum. La con
gresul partidului mulți vorbitori 
au declarat că programul parti
dului nu mai are influență asu
pra clasei muncitoare. Despre 
starea de confuzie care și-a fă
cut loc în rîndurile partidului 
scriu mai multe ziare pariziene. 
„Este greu de precizat, afirmă 
„Le Monde", unde se situează 
P.S.U. în 1969". Tezele puse în 
discuția congresului cu privire 
la „obiectivele partidului" au 
fost viu criticate de celelalte 
forțe ale stîngii. Aceste teze 
insistă în principal asupra for
mării „unui nou curent socia
list", nu în interiorul unei coa
liții largi de stînga, ci sub o 
așa-numită formă „autonomă", 
adică izolat de ansamblul forțe
lor stîngii.

Pe de altă parte, în contrast 
cu tezele oficiale, nu puțini 
au fost delegații care, în inter
vențiile lor, s-au pronunțat pen
tru un dialog permanent între 
P.S.U. și P.C.F., pentru unitatea 
forțelor stîngii.
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