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zătoare a actualelor manuale — a- ceasta ar fi de altfel aproape cu neputință în spațiul restrîns al unui articol de ziar — ci mai ales să desprindem, pe baza opiniilor celor care le folosesc direct, în ce măsură aceste manuale răspund exigentelor pedagogice ’ Ne-am propus, de asemenea. să descifrăm în ce măsură reușesc ele să stîrnească interesul e-

spune ca pus la cu toate

asnnra calităților și actualelor manuale de is claseledintre carea anărut

„Nlhull urmea- din 1971,

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Obținerea unei producții cit mai timpurii de legume prezintă o mare însemnătate. Populația beneficiază mai repede de aceste produse atît de r -'sare în ali- 
rr

cadre- din de ni- în-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți 1 aprilie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și

gațl au participat la marea adunare populară de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918...Pentru impresionantele progrese realizate de județul Sălaj în ultimul sfert de veac, mărturiile nu mai încap în filele cărților. La Zalău sau Cehul Silvaniei, la Jibou sau Șimleul Silvaniei, la Gîrbou, Vîr- șolț sau în oricare dintre așezările județului, istoria a căpătat contururi materiale,

verentă împotriva rutinei, Inerției, dogmatismului. Sînt caracteristice cărților de istorie, puse la dispoziția elevilor în actualul an școlar, tratarea științifică, abordarea competentă și complexă a problemelor, în lumina adevărului istoric.în toate aceste manuale este tratat în mod corespunzător procesul de formare a poporului român, de

am planul orientat în pro- de or- în me-

obține marile Aici se

Uzina de alumină Oradea, dezvoltîndu-se succesiv, lucreazâ acum cu întreaga capacitate proiectată. De 
curînd, au început lucrările pentru cea de-a patra etapă de dezvoltare a acestei moderne unități industriale

Reportaj de 
Titus ANDREI

cele folosite în prezent — pregnant progresele Tn- incontestabile înregis- șt’inta noastră Istorică,

•sarear unitățile . pe aceas- mentare. în >st obținute Anul trecut, î apărut ne iie. Este re- suprafeteior i adăposturi m sînt solarii! de polie-

constituire a formațiunilor statale românești. Manualele oglindesc lupta dîrză desfășurată de-a lungul veacurilor de poporul nostru pentru apărarea ființei sale naționale, a independentei și suveranității patriei, înaltul patriotism al maselor largi. Procesul de făurire a statului national unitar român — năzuință seculară a poporului. principalele etape ale acestui Proces — își găsesc sublinierile firești.Sînt. de asemenea, amplu înfățișate lupta seculară a maselor largi populare pentru emanciparea socială. care adeseori s-a contopit cu luota de eliberare națională, răscoalele și revoluțiile pentru dreptate

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, a primit 
pe tovarășul Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al Secretariatului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele 
Comisiei naționale de colaborare 
economică și. tehnico-științifică, 
care se află în țara noastră cu 
prilejul lucrărilor primei sesiuni a 
comisiei mixte româno-cubaneze.

La primire a luat parte Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.,

In ultimul studiu publicat de comisia economică O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), Argentina figurează, pentru prima oară după război, ca tară cu cel mai mare venit mediu pe cap de locuitor din America Latină. Același studiu în 1968 venitul Argentinei a sută, iar, c.on- Ministerulul E-

IV-a. a VHI-a ultimul (în recent. în Precizăm, ne-am pro- atotcuprin-

datorită opticii de a trata exiltilitatea unui și practica la ne-a demonstrat-o cu priso- — nu numai de informarea bode argumentarea științifică, de interpretare. Utilitatea, accesi-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

pe iLatină, consemnează că național brut al crescut cu 4,5 la form estimărilor conomiei, în acest an creșterea ar urma să depășească 6 la t sută.In ciuda anumitor dificultăți, financiare care nu au fost încă depășite, guvernul argentinian-face inves-

Valea Almașulul și valea Someșului, Cras- nei, Barcăului... La Zalău sau Surduc, la Românași, Ileanda sau Poiana Blenchii, în orașele sau satele Sălajului, te însoțește pretutindeni, obsedantă aproape, determinată în egală măsură de oameni șl priveliști, senzația de e- chilibru și armonie. Trebuie să te desprinzi din vraja țesută de imaginea culmilor do- moale cuprinse în îmbrățișarea verde a codrilor, de șopotul molcom al apelor, de gesturile locuitorilor, scurte dar mai ales lente și rare, pentru a rămîne față în față cu adevăratul izvor al a- cestei senzații — certitudinea. Certitudine cu rădăcinile solid înfipte în pămîntul pietros al acestui ținut de străvechi și ample rezonanțe în istoria patriei.La Romita, la Stîr- ciu și Șimleul Silvaniei. mărturii arheologice ne semnalează prezența dacilor pe a- ceste meleaguri. Aici, în Sălaj, a luat ființă «Lupa- dintre primele '•Sfei-mațiuni statale ro- .Sjfnânești. Aici, în Al- rmașu, a trăit Ilie cel Mare, unul dintre conducătorii Răscoalei de la Bobîlna. Aici, la Guruslău, în 1601, Mihai una sale victorii.mai păstrează încă a- mintirea unuia dintre conducătorii altei răscoale, legendarul Ho- ria ; poposit pentru o vreme în comuna Ci- . zer, împreună cu ortacii săi. el a sculptat o frumoasă bisericuță din lemn (ea poate fi văzută astăzi în muzeul satului din Cluj). Aici s-au născut Si- mion Bărnuțiu și Al. Papiu Ilarian, cărturari ale căror nume sînt puternic legate de. frămîntările revoluționare ale anului 1848. De aici, din Sălaj, peste o «ută de dele-

Unul dintre cele 6 obiective industriale prevăzute în angajamentul luat în întrecerea socialistă de către organizația județeană de partid Constanța de a fi date în folosință înainte de termen îl constituie noua țesătorie a întreprinderii integrate de lină. De la redacția ziarului „Dobrogea Nouă" aflăm că recent aici au intrat în funcțiune, cu 50 de zile înainte de termen, primele 47 de războaie de tesut cu o capacitate de 1 milion metri pătrați țesături. Conform graficului următoarea capacitate de producție era planificată să intre în funcțiune la 30 iunie a.c. Desfășurînd o entuziastă întrecere în întîmpinarea celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al P.C.R., constructorii de la întreprinderea nr. 12 au obținut un nou și important succes Ieri, ei au dat în funcțiune, la noua secție, cu 90 de zile înainte de termen alte 47 de războaie cu o producție an alî de un milion metri pătrați țesături fine de lînă și în amestec cu fibre sintetice. Prin intrarea în funcțiune cu un trimestru înainte de termen a noii capacități. la întreprinderea integrată de lînă se va putea realiza în acest an o producție suplimentară de 18 milioane Iei și un benefîc’u de 1.4 milioane lei

care dezvoltarea economiei presupune nu numai valorificarea pe o treaptă superioară a energiilor umane și a bogățiilor solului; sub peisajul de o rară frumusețe, acoperit pe un sfert de foșnetul pădurilor, pe Valea Almașulul, la Surduc, la Sărmășag și Ip se ascund inestimabile zăcăminte de cărbune brun și lignit. Spectaculoasa dezvoltare a exploatărilor miniere din județ poate fi relevată prin elocventul exemplu al exploatării miniere „Sălajul" din Sărmășag. în 1968, față de 1950, sporul producției globale a fost aici de 582 la sută.O creștere sugestivă au cunoscut și cele patru întreprinderi de industrie locală, toate avînd certificate de naștere datate în anii construcției socialismului. La întreprinderea de industrie locală din Zalău, de pildă, între 1955 șl 1968 s-a înregistrat o creștere a producției globale de 874 la sută. Âpelînd la o cifră sintetică, putem spune că, între 1960 șl 1968, producția globală industrială a județului s-a întreit... Șl ochii neobosit! al cercetătorilor descoperă noi zăcăminte ; inepuizabile rezerve de nisipuri cuarțoase, de tufuri vulcanice pentru obținerea cimentului, de calcar și alabastru, constituie tot atîtea baze de materii prime, premise ale dezvoltării unor noi industrii.Să ridicăm privirea din adîncurile vastelor tezaure subterane spre cîmpiile și costișele împînzite, toamna, de recoltele foșnitoare, de grădini grele de rod. Alături de industrie, agricultura, ramură de bază a economiei județului, în-
—iu reaiiZo,. uin venit de peste Iată de ce. anul de solarii crește veniturile ce se preconizează a fi realizate se vor dubla. Zilele trecute. la cooperativele agricole din Săcuieni. Batăr si Sînnicolaul Român. Mihai Bravu și altele, din jud&'J1 >Bihor, a început plantarea roșiile^, ,^-în solarii-Pentru 1969. pe baza măsurilor luate de Consiliul Superior al A- p.ricultrurii. s-a prevăzut extinderea suprafețelor ocupate cu solarii Pe 1 677 hectare, cea mai mare narte din ele urmînd a fi cultivate cu roșii. în acest scop, industria a asigurat materialele necesare. Cooperativelor agricole le-au fost livrate 27 059 mc lemn de construcții rurale. 2 740 tone folii de polietilenă si 2 669 tone otel beton, iar întreprinderilor agricole de stat — 2 218 mc lemn de construcții rurale. 275 tone folii de polietilenă și 987 tone otel beton. Toate materialele. cu excepția unor cantităti. relativ reduse de polietilenă, au fost livrate de către industrie unităților agricole. Așadar, baza materială s-a asigurat; rămîne numai ca întreprinderile agricole de stat si cooperativele agricole să amenajeze fără întîrziere solariile si să treacă la plantarea lor. în condițiile acestei primăveri întîrziate se pune cu și mai mare acuitate, fată de ceilalți ani, problema extinderii culturilor de legume în solarii, în adăposturile de polietilenă, roșiile si alte legume vor fi ferite de intemperii, vor creste mai repede și se va obține, pe această cale, o producție mult mai timpurie.Cu toate că ne aflăm la începutul lunii aprilie, construirea de solarii noi si repararea celor vechi nu a fost încheiată. Din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că. în întreprinderile agricole de stat, din cele 80 ha solarii noi prevăzute a se construi, s-au realizat numai 53 ha, ceea ce reprezintă 66 la sută din plan; în cooperativele agricole, din planul de 600 ha solarii s-a realizat 427,4 ha. adică 71 la sută. în cooperativele agricole este mult în- tîrziată repararea solariilor vechi, lucrare executîndu-se în proporție de numai 46 la sută. Cu alte cuvinte. mai sînt de făcut solarii noi pe circa 200 ha și de reparat cele vechi pe circa 500 ha. Dacă în multe locuri nu s-a putut lucra la semănat si Plantat în grădinile de legume din cauza timpului nefavorabil. rămînerea în urmă în ce privește amenaiarea solariilor nu are nici o justificare. Situațiile infinite ue teren arată că această ramînere în urmă este determinată de cauze subiective.La Direcția agricolă a județului Teleorman, statisticile indică faptul că, din cele 100 ha solarii noi fost pregătite decît 85 ha. vechi au fost reparate porție de 50 la rile se consideră indu-se în calcul letele

chi- n.a.), întîi bine următoarea treabă : acum ne seama ca lumea cît de multe avem de fă- pînă să se poată ne-am punct celea".Evident, este bine că un repre- zentant al unui colectiv, distins— pentru rezultatele bune obținute în întrecerea socialistă pe anul 1968— cu titlul de întreprindere fruntașă pe ramura industriei chimice anorganice, gîndeșta așa. Căci în toate întreprinderile, chiar și în cele care s-au remarcat în mod deosebit în întrecerea socialistă, realizările de pînă acum în domeniul organizării pe baze științifice a producției și a muncii trebuie privite ca un început, ca o temelie pentru noi înfăptuiri. Și se poate spune, ca o primă concluzie a acestei anchete, că în marea majoritate a fabricilor și uzinelor vizitate așa se și pune problema. întrebarea este : ce șanse de materializare are, practic, dorința de auto- depășire în eforturile dedicate organizării superioare a producției și a muncii ?Potrivit celor constatate în mai multe întreprinderi, aceste șanse sînt destul de mari. Ar putea fi însă — o spun din capul locului — mult mai mari. Și iată de ce. La Combinatul chimico-metalurgic Baia Mare, bunăoară, studiile abordate în cadrul acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii au și în acest an o tematică realistă, fiind strîns legate de principalele probleme ale combinatului : reducerea cheltuielilor materiale, utilizarea integrală a capacităților de producție și a forței de muncă. în plus, fructificarea lor în secțiile combinatului va necesita cheltuieli minime. Atenția celor 5 ingineri și 2 tehnicieni care compun serviciul de organizare a producției și a muncii, ca și a celorlalți specialiști atrași în această activitate se concentrează asupra studierii a 15 teme. N-am analizat dacă în planul de muncă al acțiunii puteau fi înscrise mai multe probleme sau nu, căci, în fond, esențială nu este lun-

ce este muncă critică program de manual sau cernămînt în selectarea lor predate rea reală a tului nostruDată fiind importanta Pe care o are în procesul instructiv-educativ manualul de istorie, carte cu o mare răspîndire și cu o puternică înrîu- rire asupra conștiințelor în formare, am solicitat. în cadrul unei discuții organizate la redacția ziarului nostru. părerile mai multor specialiști — cadre didactice din învă’ămîntul de cultură generală, liceal si superior din Capitală minusurilor torie pentru și a XH-a. două părți) cursul acestui an școlar, de la bun început, că nu pus să facem o analiză

■operative a- enituri mari urnelor obti- :ă interesul •atori pentru adăposturi, piu. coopera- n județul Bihor acest sector, un 40 milioane lei. acesta, suprafața cu 80 ha, iar

plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia 
la București, Jakșa Petric, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

durabile — din fier, beton și cărămidă. „Descifrate" la fața locului, blocurile de locuințe, noile săli de clasă, dispensare, magazine universale etc. alcătuiesc tot atîtea file ale unei cronici meșteșugit închegate, vorbindu-ți cu elocvență despre transformările petrecute în viața oamenilor.Sub semnul politicii de ridicare a tuturor localităților patriei pe treptele industrializării, la temelia dezvoltării social-economi- ce a județului s-au adăugat, rînd pe rînd, noi ramuri industriale, noi unități economice. Tonusul ramurilor industriale traditionale a fost ridicat prin reutilarea și modernizarea întreprinderilor. La Șim- leu funcționează una dintre cele mal moderne întreprinderi republicane de industrializare a laptelui ; la Zalău își desfășoară activitatea alte două : întreprinderea de industrializare a cărnii și întreprinderea de morărit și panificație.Sălajul este unul dintre județele tării în

vicepreședinte al Conșjjinlul de 
Miniștri. .....

A participat, de asemprieă^JeșuB': 
Barreiro Gonzalez, ambasad<$*iij;: 
Republicii Cuba la București. ’ '

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, au fost 
abordate probleme privind lărgi
rea colaborării și cooperării eco
nomice, științifice și tehnice dintre 
cele două țări, probleme ale dez
voltării relațiilor prietenești dintre 
cele două partide și popoare, pre
cum și unele aspecte ale situației 
internaționale actuale.

socială și o viată mai bună, care jalonează istoria patriei. Manualele au reușit să scoată bine în evidentă faptul că lupta pentru emanciparea socială și națională s-a ridicat pe o treaptă superioară prin crearea Partidului Comunist Român, că, sub conducerea partidului, această luptă s-a dezvoltat și a dus la înfăptuirea revoluției populare, la victoria noii orînduiri și făurirea României socialiste.— Toate aceste merite sînt evidente, incontestabile — a continua* profesorul emerit Aurel Iordănescu, de la liceul „Gh. Lazăr". Dar tot atît de adevărat este și faptul că manualele de istorie a patriei pentru clasele a VIII-a și a XlI-a sînt supraîncărcate, și aceasta evidente a autorilor haustiv problemele, manual depinde — clasă sintă gată, justa bilitatea reclamă în mod stringent o atentă sistematizare și dozare a materialului pe lecții- în fața elevilor profesorul desfășoară lecția după a- numite principii metodice : lecția

Apucîndu-mă să selectez șl să aștern pe hîrtie rezultatele unor investigații întreprinse recent în mai multe întreprinderi maramureșene și sătmărene, am cedat — după oare- cari ezitări — tentatiei de a începe redactarea anchetei de față redînd „ad literam" cîteva cuvinte care cred că mi s-au întipărit în memorie mai mult pentru miezul decît pentru farmecul lor. Iată-le : „No, zia- ristule dragă (îmi vorbește un maistru, doar cu vreo 10 ani mai în vîrstă decît mine, de la Combinatul mico-metalurgic Baia Mare — eu zic că ce-am cîștigat mai și-ntîi tot organizîndu-ne mai este dăm mai cut

© Investîgînd 
adîncurile

levilor pentru studierea Istoriei patriei și să le transmită într-un mod accesibil ceea ce este esențial atît sub raport instructiv, cît și educativ. Redăm în cele ce urmează o sinteză a părerilor exprimate.Prof. Maria Pernea. liceul „Mihail Sadoveanu" •— în decursul anilor au apărut mai multe ediții îmbunătățite ale manualelor de istorie. Evoluția structurii si conținutului acestora — de la’cele tipărite în urmă cu ani și pînă la ilustrează semnate, trate de progrese dobîndite prin lupta perse-

anchetă realizată de dr. Ion SPĂLĂȚELU

gimea listei cu temele atacate, ci profunzimea și utilitatea studiilor elaborate. (Și-apoi, numărul bine dimensionat de probleme propuse spre rezolvare are un mare avantaj: preîntîmpină pericolul dispersării forțelor, al tratării superficiale a lucrurilor). Am constatat, în schimb, că o parte dintre ele nu sînt, de fapt, probleme de organizare, ci de tehnică sau de tehnologie.Am comunicat aceste observații șefului serviciului organizare al combinatului, ing. Ioan Costea, care a replicat : „Așa este. Situația nu se datorește atît unei greșite înțelegeri a rolului acestui compartiment recent înființat, cît faptului că, din lipsă de inițiere și de experiență în acest domeniu, a- tunci cînd întocmit ne-am cam greu blematica ganizaretalurgie—chimie. Și cred că, decît să ne ocupăm de mărunțișuri sau că nu facem nimic, este mai bine că rezolvăm, ca și în anii trecuți, probleme arzătoare de tehnologie".-Stăm de vorbă șl -cu inginerul-șef al combinatului. Dumitru Leaua, care ne spune :— Lucrurile nu mai pot continua așa, pentru că ar însemna să ignorăm, în continuare, o serie de posibilități de creștere a productivității muncii, a volumului producției, de reducere a prețului de cost. A sosit timpul ca problemele pur tehnice și tehnologice să fie preluate de serviciul de cercetări, de compartimentele de resort. Serviciul de organizare trebuie să se ocupe, după cum îi e numele, exclusiv de problemele majore ale organizării științifice, pe care, din păcate, abia am început să le cunoaștem mai bine. De altfel, comitetul nostru de direcție a analizat recent această chestiune și a hotărît. în sensul celor a- rătate mai înainte, să se efectueze o redistribuire rațională a problemelor între diferitele compartimente de concepție ale combinatului.Din discuțiile purtate în continuare pe această temă am reținut, între altele, că buna orientate a acțiunii, sporirea eficientei ei depind în mare măsură de definitivarea structurii, a sarcinilor și a regulamentului de funcționare a serviciului de organizare a producției și a muncii și, mai ales, de creșterea competentei In problemele de organizare a celor cărora Ii s-a încredințat sarcina de a elabora sau de a participa la întocmirea unor studii. Acest lucru este posibil prin free
ing. Adrian PRODAN

n-au . iar cele în pro- sută. Lucră- avansate lu- doar sche- care au fost construite. Solariile n-au fost acoperite decît aproximativ ne 5 din cele 85 ha Dună părerea unor specialiști, acoperirea solariilor. încă de ne acum, ar grăbi crearea microclimatului necesar unei bune vegetații. Realitatea este că acum, fiind la începutul lunii aprilie, trebuie grăbite lucrările pentru ca. îndată ce timpul se va îndrepta, suprafețele cu solarii să poată fi plantate. Dacă cooperativele din Drăgănesti Vla?- ca Lisa. Peretu Plosca. Cernetu. Buzescu etc. și-au pregătit toate materialele si au acoperit deja

La conferința națională a lor didactice s-a ridicat ca una cele mai importante probleme, care depinde desfășurarea la un vel tot mai înalt a procesului de . vățămînt, problema perfecționării manualelor școlare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în cuvîn- tarea sa că .numai o foarte bună informare și cunoaștere a tot ceea nou în știință și o Intensă de reexaminare și creatoare a fiecărui invătămînt și a ficărui curs, un deosebit dis- cunoștințe- pot asigura moderniza- conținutului învătămîn- de toate gradele".

tiții în aproape toate sectoarele e- conomice. Dacă în 1967 suma destinată dezvoltării regiunilor din interior era de 93 miliarde de pesos, anul trecut ea a ajuns la 116 miliarde, iar pentru anul în curs se prevăd 150 miliarde. Hidrocentrala 3“, de pe rîul Atuel, ză să producă, începînd 150 milioane kilowați anual, iar împreună cu alte două unități ale complexului, un total de 834 milioane da kilowați pe an. în 1968 a început construcția unei centrale atomo- electrice, pînă în prezent unica de acest fel în America Latină. O serie de alte proiecte privind utilizarea pașnică a energiei nucleare sa află în atenția autorităților. „Trebuie să facem în așa fel îneît industria să fie capabilă să folosească rezultatele cercetărilor îndeosebi în domeniile de cel mai mare viitor pentru progresul omenirii" declara în legătură cu aceasta savantul Guido Beck, de la Centrul argentinian de studii atomice.însemnate succese s-au obținut în direcția reducerii importurilor la produse care pot fi dobîndite în țară, în particular, s-au făcut pași importanți în sectorul petrolier, care acum produce 19 milioane mc de țiței pe an, lucru care, după cum afirmă factorii responsabili, va duce în curînd la satisfacerea integrală a necesităților proprii din rezervele interne.în afara acestor aspecte concrete se impune atenției politica de re-
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I
FAPTUL
DIVERS
SemnalePrimăvara a și început să ne poarte prin magazine. Fiecare vrea să-și cumpere cite ceva. In ideea aceasta am vizitat cîteva din marile magazine ale Capitalei : București, Victoria, Adam, Eva și Sora. Constatările nu-s de natură să-i bucure pe cei ce toată iarna au avut timp să studieze cerințele și preferințele cumpărătorilor. Ce constatăm ? Pardesie și sacouri ca- șerate, raglane din relon, imprimeuri și tricotaje de primăvară, cărucioare sport pentru copii, haine și scurte de piele, pantofi și sandale de sezon — mărfuri mult solicitate în acest anotimp — lipsesc din rețea. Se vede că „gospodarul care-și face iarna car și vara sanie" a încurcat lucrurile. Nu vă luați după capriciile vremii. Chiar dacă mai cade cîte un fulg, ea... „Vine, vine..." E pe la Otopeni.
Paza bună

între- centre cîteva statis-

Recent, lucrători ai Inspectoratului miliției municipiului București au verificat cum e asigurată paza unor unități in- dustrial-economice. precum și securitatea valorilor monetare. Au fost, controlate 135 de prinderi și instituții, 10 de colectare a banilor și oficii P.T.T.R. Redăm,tic, -rezultatul acestui sondaj : 16 paznici dormeau în post; 16 casieri nu respectau instrucțiunile privind asigurarea fondurilor bănești, iar la 3 oficii poștale s-au constatat deficiențe a- semănătoare, privind nerespecta- rea regulamentului de asigurare a valorilor. Cei care nu își îndeplinesc obligațiile profesionale sînt... asigurați ? La cine ?
Ale
nu

noastre
sîntmartie (ora 10,30) doi Virgil Din Si VirgiliuLa 28 cetățeni, —---- ..Cîrlea, salariați la Combinatul de industrializarea lemnului din Pitești, au găsit lingă Gura Lotrului (în apropiere de Călimă- nești-Vîlcea) 25 de baloturi de țesături a 40 m fiecare. Oameni de bună credință,, .ei au predat baloturile la miliția municipiului Pitești. Păgubașii nu s-au prezentat să-și ridice materialul. Cum au motivat pierderea?' Doar este vorba de 1 000 de metri ! Un kilometru de imprimeuri si nici un centimetru de răs-ți nici un centimetru de pundere ?

Cu musca
pe căciulă

SiS-a dus și zăpada mieilor 
acusi-acuși va fi vremea 
cînd firavele patrupede vor ieși la islaz. Semne de primă
vară. Dar mai sînt și alte 
semne — tot cu miei. La o re
centă verificare pe teren, orga
nele de miliție din județul Te
leorman au găsit 4 598 de miei 
neînregistrați (4 405 la coope
rativele agricole și 193 la 
I.A.S.). Cînd te gîndești că tot 
atîtea oi erau pe punctul de a 
fi declarate „sterpe" !... S-ar 
părea că au vrut să-și fure că
ciula. Dar aici sînt prea multe. 
Pe care să se așeze musca ?

Nu mai este
incognito

Relatam, la 27 martie, că un 
fost salariat al întreprinderii de 
construcții și proiectări Centro- 
coop din Iași, Pascu Rădulescu, 
a dispărut fără urmă după ce a 
adus unității respective un pre
judiciu de 91 000 lei. Ieri, condu
cerea cooperativei „Constructo
rul" (Smirdan 30-București) ne-a 
informat: „Ne facem o datorie 
cetățenească precizindu-vă că 
numitul Pascu Rădulescu, debi
tor la Centrocoop Iași, este an
gajatul nostru. în calitate de 
tehnician la atelierul de proiec
tare". Cum se vede, fugarii nu 
găsesc un teren prielnic. Invi
tăm organele de resort din Iași 
să intre „pe recepție".

în condițiile în care igiena se anunță a fi medicina viitorului, iar savanții pun bazele geoigienei, considerată ca o știință complexă, menită să exploreze nu numai maladiile tradiționale provocate de mediu (sol, atmosferă, apă etc.), ci și noxele civilizației modeme, se conturează tot mai precis rolul pe care trebuie să-l joace igiena în—viața socială ca factor de sănătate, /preventiv, profilactic. Răspunzînd acestei orientări generale a activității de ocrotire a sănătății, Directivele C.C. al P.C.R. din 20 februarie a.c. recomandă organelor medico-sani- tare măsuri de promovare a profilaxiei active în colectivități, familii și locuri de muncă, de protejare a sănătății publice prin rețeaua serviciilor de igienă.Desigur, în anii care au trecut s-au obținut rezultate apreciabile de către medicii noștri igieniști din rețeaua SANEPID, de că-. tre institutele de cercetări sau alte instituții în a- cest domeniu. Datele culese cu prilejul anchetei de față ne-au relevat însă și numeroase aspecte mai puțin îmbucurătoare : datorită unor cauze subiective, 
Igiena nu ocupă locul pe 
care ar trebui să-l dețină 
în realizarea unui program 
științific de profilaxie. A- cest fapt explică în parte creșterea volumului de solicitări de asistentă din partea populației. Serviciile sanitaro-epidemice sînt încă tributare unui stil greoi de muncă, a cărui eficientă este minimă, lgie- nistul. cel mai adesea, s-a transformat intr-un corect „funcționar de sănătate".Pentru exemplificare să ne oprim asupra unei ramuri de maximă importanță, aceea a igienei mun
cii : efectele sociale (apariția de boli profesionale, stare de morbiditate, oboseală precoce etc.) și economice, provocate de starea neigienică a locului de muncă nu pot fi nesocotite. Ele influențează direct calitatea potențialului uman, nivelul producției de bunuri materiale. Și totuși în multe locuri igiena se află pe nedrept așezată pe post de cenușereasă în ansamblul activității de apărare a sănătății publice. Să ne ocupăm mai întîi de inspectoratele sanitare de stat; pentru miile de igieniști din această rețea, igiena 
muncii se rezumă la o activitate de îndrumare și control a aplicării legilor sanitare, obligație firească, dar nu unica în cadrul sarcinilor ce revin acestor instituții. Specialiștii cu care am discutat (dr. Florin 
Dron, dr. Teodor Dobrescu, dr. Gheorgbe-Fugeniu
Bucur, dr. Elena Dinescu. dr. Alexandru Calomfireș- 
cu etc.) au tinut să repete ca un leit-motiv faptul că igieniștii au datoria să e- fectueze la diverse intervale . controale și , sondaje în unitățile productive pentru determinarea noxelor la locul de muncă, să răspundă solicitărilor persoanelor juridice și fizice, cu privire la igiena mediului ambiant. Operația începe cu avizarea intrării în funcțiune — act care precede „autorizația sanitară" — a unor obiective industriale. noi sau renovate. Se întocmesc tot felul de fișe, referate, dosare, se cheltuiesc energii. Operația a- vea o utilitate pînă mai ieri : în momentul de fată, o unitate productivă • își poate începe activitatea numai pe baza avizului institutului care a proiectat-o. „Autorizația sanitară" a devenit în practică un act de prisos. Situație asemănătoare și în ceea ce privește gradul de aplicabilitate al unei alte operații : diagnosticarea mediului de muncă din aceste unități. Există numeroase întreprinderi industriale în incinta cărora climatul, mediul de muncă sînt favorabile. Dar sînt și altele, unde, datorită unor defecțiuni de proiectare sau u- nor instalații vechi — igiena lasă de dorit. SANEPID- ul ia act de această stare, încheie procese verbale de contravenție pentru neres- pectarea normelor sanitare și intervine... amenda. Ca și în domeniul alimentației publice, sistemul acestor minime sancțiuni este prea

fragil pentru a instaura o igienă preventivă.In anul 1968. Inspectoratul de stat al orașului București a aplicat un număr impresionant de a- menzi (întreprinderilor An- ticorozivul, IPRS-Băneasa, I.O.R.. Eprubeta, Vulcan, Izolatorul, Policolor, întreprinderii de prefabricate Progresul, IPROFIL „Butoiul" etc.) care n-au dus deloc la instaurarea unei ambiante igienice : cutoate amenzile aplicate, „atmosfera" locului de muncă continuă să fie impură. Multe unități plătesc amenda, unele chiar trec la asanarea microclimatului de muncă ; cele mai numeroase fac Insă apel la forurile tutelare sub a căror protecție reușesc să găsească înțelegere, să ocolească legislația sanita

de părere că gradul de ineficientă în acest sector iese și mai mult în evidență dacă avem în vedere numărul impresionant de forte din serviciile de igienă (fiecare inspectorat sanitar județean numără la ora actuală zeci de medici specialiști de igienă !) Este o adevărată risipă de cadre medicale cu pregătire superioară. Rezultatele activității pe care o depun nu justifică acest număr : munca lor este o muncă sisifică, fără spor. De altfel, înșiși unii medici îgie- niști ne spuneau că au devenit în ultima vreme niște ireproșabili „funcționari de igienă", al căror rost este de a merge din unitate în unitate, și a constata climatul de muncă ; puțini dintre ei se dedică unor cercetări de mai mare întin

Medic igienist 
sau

„funcționar 
de sănătate"?

ră tn vigoare. Alteori, sancțiunile declanșează un adevărat „război al hîrtii- lor“ între organele sanitare, unitățile de producție respective, forurile tutelare și Ministerul Sănătății. In cele din urmă, dosarul cu pricina își reia locul cuminte în raft în timp ce, în asemenea unități, zilele de incapacitate temporară de lucru continuă să crească.O hotărîre din noiembrie 1968 prevede aplicarea a- cestor sancțiuni persoanelor fizice, vinovate de încălcarea prescripțiilor sanitare. In loc să recurgă cu mai multă îndrăzneală la un asemenea instrument, medicii igieniști, copleșiți de justificările conducătorilor unor unități amendate (fonduri insuficiente pentru „modernizare" promisiuni de îndreptare. garanții „că nu se va mai întîmpla", asigurări că „subalternii vor veghea la păstrarea igienei" etc.) renunță pur și simplu să mai aplice legea (situații de a- cest fel poate oferi Inspectoratul Sanitar de Stat al orașului București, după cum ne relata dr. Teodor Dobrescu).Am continuat investigația și în alte localități (Tg. Mureș. Cluj, Brașov etc.), unde există puternice unități industriale. în care activează zeci de mii de oameni ai muncii. Modul în care se realizează în aceste zone igiena mediului și profilaxia bolilor profesionale a înregistrat și aici progrese evidente. Nu pretutindeni însă. Inspectoratul sanitar de stat al județului Cluj (relatările dr. 
Zoltan Karacsonyî, insoec- tor șef, dr. Constantin Țin
tea, dr. Roger Bernstein) a aplicat în 1968, pe linie de igienă a muncii, sancțiuni în valoare de 300 000 lei. Nu mai enumerăm întreprinderile amendate : procedeul este același, cazuistica aproape sinonimă, justificările identice.Am cerut șl părerea unor specialiști din institutele de igienă. Dr. Silvia Gabor, care se ocupă de igiena muncii în cadrul Institutului de Igienă din Cluj, este

dere pe baza datelor culese pe teren. Cei mai multi nu mai au timp nici de teren, îngropați pînă la gît în for- mularistică și dosare. Acest proces de functionarizare are ca prim efect o lentă descalificare a igieniștilor care, deși absolvenți ai rinei facultăți de medicină generală, după ani de birou, se descurcă greu la patul bolnavului.In ce direcție ar trebui canalizate aceste prețioase energii ? — este întrebarea pe care și-o pun practicienii din ramura igienei. A reduce totul la o muncă de control și îndrumare, înseamnă foarte puțin pentru acest important contingent de cadre cu pregătire medicală superioară. O a- semenea activitate poate fj lesne desfășurată de cadre sanitare cu pregătire medie. Atunci ? Un mare număr de igieniști (dr. Gheor- 
ghe-Eugenîti Bucur dr. 
Gabriela Lazăr, dr. Vasile Frunză — București, dr. 
Roger Bernstein — Cluj, dr. Dănilă Octavian — Brăila, dr. Francisc Troz- ner — Tg. Mureș etc.) opi- niază pentru o activitate 
de cercetare științifică cu 
caracter aplicativ. Majoritatea inspectoratelor au în schemă un personal medical, sanitar și tehnic foarte numeros ; circa 100 de medici în marile centre și tot atîtea cadre medii ; în unele cazuri și mai mult. Nici institutele de igienă nu se lasă mai prejos. Si acestea numără sute de medici igieniști care se o- cupă exclusiv de cercetare. Transferarea unui volum de cercetări în sarcina igieniștilor din SANEPID-uri nu este o soluție. Aceste instituții nu beneficiază de un fond de aparatură tehnîco-medicală de cercetare de înalt nivel.De igienă se mai ocupă si medicii specialiști de boli profesionale (din clinicile cu acest profil și din unitățile spitalicești), medicii de medicina muncii din policlinici, medicii de întreprindere, organele de protecție a muncii, specialiști de fiziologia muncii din institutele medico-farma- 
ceutice etc. Paralelismele 
amintite impnn o grabnică

operație de concentrare (după cum ne-au sugerat-o și interlocutorii noștri) a 
acestor forțe risipite.Cei mai mulți au fost de părere că o soluție mai realistă ar fi trecerea unor cadre de igieniști în rețeaua curativă. Intr-adevăr, ea ni se pare mai lesne de tradus în viață, în condițiile în care există județe deficitare în cadre medicale cu pregătire superioară. O parte din impozantul aparat de care dispun astăzi SANEPID-urile județene, ne-a spus dr. Silvia Gabor, ar putea fi canalizat spre exercitarea pur și simplu a profesiei. Specialiștii de igienă sînt la origine medici de medicină generală. Ei ar putea practica literalmente medicina curativă și igiena preventivă, nu I din birou, ci direct în me- i diul în care activează mari colective de muncă, prin I intermediul dispensarului i de întreprindere. Un stagiu practic în spitale, de reîmprospătare a cunoștin- I telor, i-ar zmulge din sta- i rea de „funcționari de să- I nătate" în care se găsesc astăzi. Ei ar putea deveni adevărați consilieri de să- I nătate — în sensul cel mai bun al cuvîntului — pe lingă conducerile marilor unități productive, contribuind efectiv la neutralizarea și eliminarea factorilor de morbiditate. Intr-o asemenea calitate, medicul igienist ar putea împiedica acțiuni de periclitare a sănătății unor mari colective.O bună parte din igieniști ar putea acoperi goluri existente în rețeaua curativă, ar putea activa în circumscripțiile și dispensarele comunale, ca medici de medicină generală. A- ceste unități, menite să devină în viitor adevărate centre de sănătate — sînt favorabile unei activități profilactico-curative.Datele însumate mai sus ] nu sînt decît rodul unoi’ i puncte de vedere și opinii, care, la rîndul lor, reclamă o analiză atentă din partea forurilor interesate. In a- eeeași măsură, pot exista și alte soluții, tot atît de realiste, menite să ridice activitatea ds igienă pe o treaptă superioară. Realizarea unor condiții de igienă individuală și colectivă în unitățile industriale depinde de seriozitatea cu care este privită problema profilaxiei. Prescripțiile de igienă preventivă obligă u- nitătile productive să depună eforturi organizatorice — și chiar materiale, pentru că nu trebuie uitat faptul că igiena este una din cele ramuri medicale", bilitatea ei se _________prin starea de sănătate a oamenilor muncii, prin bunurile produse. Cu condiția ca igienistul să se afle în contact nemijlocit cu omul, cu colectivitatea atît în dispensarele de întreprindere, cît și în circumscripțiile medicale urbane și rurale.

mai „rentabileRenta- măsoară

Geo'ge CUIBUȘ

Sălbăticie
Se întorceau de la pădure cu 

carele încărcate de lemne. Erau 
trei. Dumitru Alexa, Florea 
lordache si Petre Deacu din 
comună Pietroșani (Teleorman). 
Aproape de marginea pădurii 
au auzit un zgomot suspect. 
S-au abătut din drum. In deși?, 
doi mistreți se înămoliseră în 
noroiul rezultat din topirea ză
pezii. Erau aproape morți de 
foame si osteneală. Fără să se 
lase cîtuși de puțin impresio
nați, cei trei au năvălit asupra 
mistreților, măcelărindu-i cu 
topoarele. Au fost prinși și de
feriți organelor de anchetă pe
nală. Dar dincolo de rezultatul 
cercetărilor rămîne
profund neomenească, față 
care sătenii și-au manifestat 
plin dezaprobarea.

fapta, 
de 

din

deRubrică redactotd
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 
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Marile premii LOTO
ale tragerii
primăverii

Tragerea specială Loto a 
Primăverii, intrată în tradiția 
marilor trageri organizate de 
Administrația de Stat Loto-Pio- 
nosport, se bucură de o largă 
popularitate în rîndul partici- 
panților.

Anul acesta, tragerea spe
cială a Primăverii va avea loc 
la 4 aprilie și se va desfășura 
după aceeași formulă ca la 
tragerea Mărțișorului, la care 
s-au atribuit peste 12 000 de 
premii. Un mare număr de 
cîștigători s-au înregistrat pe 
biletele care participă la am
bele extrageri. Menționăm 
Intre altele, că biletul sfert cu 
care a participat Catinca Ca- 
zacu, din comuna Șlvița, ju
dețul Galați, a obținut pre

miul de 200 000 de lei la tra
gerea Loto a Mărțișorului.

La tragerea specială Loto a 
Primăverii lista premiilor este 
și mai bogată : autoturisme — 
Dacia 1 100, Moskvici 408 cu 
4 faruri și radio, Skoda 1000 
MB — în număr nelimitat; 
alte 10 autoturisme de diferi
te mărci — prin tragere la 
sorți : 70 de excursii în Italia, 
Iugoslavia și Ungaria, prin 
O.N.T.-România (de circa 18 
zile) șl alte premii.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua 
4 extrageri în 3 faze. Cu 15 
lei se poate participa la toate 
cele 4 extrageri, fiecare vari
antă avînd 4 șanse de cîștig. 
Biletele de participare se pot 
procura pînă țol, 3 aprilie.

i

A

DIMENSIUNILE

ARHITECTURALE

ALE CENTRULUI URBAN
Arhitectura noastră se află în prezent într-o etapă nouă a evoluției ei. corespunzătoare stadiului actual al dezvoltării generale a societății etapă se pal. prin sociale ce turală. In și o nouă concepție asupra rolului și alcătuirii centrului urban. în condițiile societății noastre, centrul civic devine sediul unor frecvente manifestări ale vieții sociale, al dezbaterii șl dialogului nemijlocit dintre cetățeni și forurile politico- administrative centrale, județene, municipale, orășenești ori comunale. Este deosebit de semnificativ că o asemenea concepție își capătă expresia arhitectural-urba- nistică în contextul îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a tării, al perfecționării organizării si conducerii economiei naționale, a întregii structuri politice și de stat. Ea se relevă cu maximă limpezime în cazul municipiilor si orașelor devenite recent reședințe de județ, investite, deci, cu o funcțiune pe care. în marea lor majoritate, nu erau pregătite să o preia corespunzător. pe planul arhitecturii, ceea ce a impus proiectarea de edificii politico-administrative.Noile sedii politico-administrative — aflate într-un stadiu avansat de execuție la Constanta. Iași. Pitești. Ploiești sau Slobozia, dar mai ales cele a căror execuție abia a început sau a căror proiectare e ne sfîrșite — la Bistrița, Botoșani, Focșani. Reșița. Slatina. Tîrgoviște, Tîr- gu-Jiu, Tulcea, Turnu Severin, Vaslui ori Zalău — sînt o ilustrare deosebit de elocventă a concepției pe care o defineam mai sus. Ele dețin un important rol la scara ansamblului urban, adăpostind sediul comitetului județean al P.C.R., consiliului popular județean și, uneori, alte foruri, cum ar fi comitetul județean al U.T.C., consiliul popular municipal sau orășenesc etc. Funcțiunea lor caracteristică le conferă astfel nu numai poziția dominantă de principal edificiu reprezentativ al municipiului sau orașului respectiv, ci si misiunea de a polariza centrul civic, de a-i da o orientare, un sens. Uneori, amplasarea s-a făcut într-o piață existentă sau chiar în continuarea unei construcții mai vechi — ca la Focșani, Tîrgu-Jiu său Turnu-Severin. Asemenea situații au impus înscrierea armonioasă în cadrul dat. respectarea relațiilor de vecinătate cu realizări

dezvoltării generale românești. Această nouă caracterizează, în princi- îmbogățirea funcțiunilor capătă expresie arhitec- acest context s-a conturat
de o factură tradițională, clasică, păstrarea anumitor ritmuri sau proporții. preluarea în stilizare a unor elemente. Insă, chiar și în aceste cazuri, avem de-a face cu un aport considerabil, atît ca volum construit cît și ca funcțiune reprezentativă. La Focșani, de pildă, abia prin construirea noului sediu vor fi clarificate condițiile necesare pentru sistematizarea Pietii Unirii și pentru amplasarea mult așteptatului monument.Sînt numeroase reședințele de județ unde edificiul politico-adminis- t.rativ proiectat schimbă complet fizionomia centrului, determinînd conturarea de piețe noi, care urmează a primi în continuare si alte clădiri de importantă majoră. O a- semenea remodelare îmbracă grade diferite, de la Pitești pînă Ia Vaslui sau Zalău; își găsesc loc în noile piețe astfel concepute casa de cultură, hotelul,, uneori poșta s. a. Piața însăși devine loc de întruniri publice, de mitinguri si manifestații.O funcțiune importantă a noilor sedii politico-administrative o constituie reprezentarea sintetică a personalității, a specificului județului în a cărui reședință se ridică. Aceasta se exprimă atît prin necesitatea continuării în concepție modernă a arhitecturii locale, cît și prin rolul simbolic pe care edificiile în cauză trebuie să-I împlinească. Personalitatea municipiului sau orașului respectiv are, la rîndul ei. de cîștigat valori noi de pe urma unei astfel de înțelegeri. Devine evident că proiectarea acestor semnificative construcții este menită să readucă în actualitate si tema mult discutată a specificului local în arhitectură.Profundul democratism al societății noastre își pune hotărît amprenta și asupra soluționării funcțiunilor interne ale sediilor politico-administrative județene. Astăzi nu mai poate fi vorba de niște clădiri în care cetățeanul să pătrundă pe o intrare dosnică, să urce scări întortocheate, să se izbească de uși închise sau de cerberi zeloși, să-si Plece grumazul în fata funcționarului de la ghișeu ori să fie plimbat de la un birou la altul cu căciula în mînă. Cetățeanul, adevăratul stăpîn al acestei țări, este cel din a cărui voință, exprimată prin vot, își desfășoară activitatea consiliile populare, iar slujirea intereselor sale, ca și ale întregii societăți este telul suprem al organelor de partid și de stat. Această optică nouă trebuie să se reflecte în modul de compunere al edificiilor publice. în țeserea funcțiunilor.

viitorului sediu politico-administrativ al județului Vaslui. Autor : arhitect NICOLAE VERICESCUMacheta

1n dimensionarea si tratarea spatiilor.Din șirul mai sus 1 cepțională civice și sediilor județene, tiune încredințată Oficiului pentru proiectarea construcțiilor „Carpațl". Conștientă de importanța misiunii primite, conducerea oficiului s-a a- dresat celor mai prestigioși specialiști, alcătuind colective de proiectare conduse de arhitecți cu renume. Conducătorii colectivelor au fost recrutați fie din rîndul cadrelor didactice cu o îndelungată experiență ale Institutului de arhitectură „Ion Min- cu“, fie dintre practicienii de frunte ai unor D.S.A.P.C., buni cunoscători ai județului respectiv și autori ai unor lucrări apreciate chiar în localitățile sau zonele cuție.Pentru a anticipa principalele rezultate, dresat conducerii C" proiectarea construcțiilor „Carpați", ca și unor șefi de proiect.„In concepția noastră — ne-a declarat ing. Nicolae Ardare, directorul oficiului — principalul ghid l-a constituit importanța obiectivelor, caracterul reprezentativ al acestora, însemnătatea edificiilor a avut, de altfel, un rol mobilizator pentru toate colectivele de proiectanți, ceea ce se poate constata și din bilanțul realizărilor. Consider hotărîtoare pentru reușita noastră atenția cu care elaborarea proiectelor a fost urmărită și îndrumată de către conducerea superioară de partid și d« stat, sprijinul primit din partea or ganelor județene beneficiare, atît Ir alegerea amplasamentelor, cît și în găsirea celor mal potrivite soluții. Proiectele de execuție au fost încheiate în termene extrem de scurte, variind între 2,5 și 4 luni, obținîn- du-se indici tehnico-economicl remarcabili. Este de subliniat- marea varietate a soluțiilor arhitecte' reflectînd premiiiferi* dar șiîncercarea de ini, locale specifice". 'eCîteva învățăminte desluși de pe acum, acest prilej că șablonizarea nu este o fatalitate pentru arhitectura noastră și că, în condițiile unul susținut efort creator, acest prag poate fi depășit. S-a demonstrat că, în limitele acelorași indici, se pot obține rezultate superioare atunci cînd există pasiune, cînd țelul urmărit este limpede. S-a dovedit că între personalitate și creație există strînse relații reciproce. Au fost verificate metode organizatorice noi, printre care eficiența deosebită a salarizării în acord în domeniul proiect''rji, caracterul ei stimulativ. Stț i creat premisele pentru ca, într-o etapă următoare, realizarea unor asemenea lucrări să poată constitui rezultatul unui concurs public de idei, ceea ce ar prilejui un moment decisiv în dezvoltarea creației arhitecturale în țara noastră. In fine, experiența a fost fructuoasă în egală măsură pentru școala de arhitectură. Prestigioșii profesori ai acesteia au avut prilejul unui mal strîns contact cu realitatea producției și, o dată cu zestrea unei bogate experiențe didactice pe care au transmis-o, el au tras foloase incontestabile pentru ridicarea în continuare a învățămîntu- lui superior de arhitectură, în acord cu cerințele contemporane. Ar fi de un folos real ca asemenea contacte să fie reluate, să devină o practică curentă.
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Realizarea noilor sedii politico-administrative trece în stadiul execuției. Desprinse prin conținut și destinație de nivelul producției medii, de serie, înscrise prin proiectare la un nivel de vîrf, ele pretind o execuție pe măsură. Pentru ca, după ca le va fi dat ultimul lustru, cetățenii să le valideze drept foruri publice, drept embleme ale vieții civice, în stare să reprezinte județele și orașele lor de reședință.

(Urmare din pag. I)registrează an de an ritmuri susținute de creștere. Parcul de mașini și tractoare a fost lărgit și diversificat, mecanizarea șl chimizarea proceselor de producție, folosirea rațională a fondului funciar și practicarea unei agriculturi intensive au permis întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție obținerea unor recolte agricole mereu sporite. In peisajul sătesc sălaj ean contemporan, la Nușfalău, Româ- nași, Uileac și altele, serele au devenit nu numai prezențe obișnuite, ci și unități deosebit de rentabile. Astfel, unitățile din județ au livrat anul trecut pentru export însemnate cantități de legume. Prin acumulări succesive, într-o perioadă de numai sase ani (1962—1968), valoarea totală a fondurilor cooperativelor agricole de producție din județ a crescut de peste 8 ori. Pe acest temei, este firesc să se fi mărit si veniturile cooperatorilor. Dovadă grăitoare că oamenii trăiesc incomparabil mai bine ca în trecut: volumulmărfurilor desfăcute prin unitățile comer-
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sie beton și oțelciale din județ a reprezentat în anul 1968 700 la sută fată de anul 1950.Sălajul este cunoscut în istorie ca un vechi vad comercial. Documentele atestă că încă din secolul al XIII-lea Zalăul avea dreptul să organizeze tîrguri. Se ajunsese chiar la o anume „specializare" a localităților în ce privește schimbul de mărfuri. Astfel, pentru vînzarea oilor erau cunoscute tîrgu- rile din Zalău și Hida, pentru vînzarea cailor — cele din Nușfalău și Sărmășag etc. Dar între oricare din tîrgurile de altădată, oricît de animate ar fi fost ele, și modernul magazin universal din Surduc, de exem

plu. o comparație este imposibil de realizat....Străbat Sălajul căutînd să desprind sensul major al acelor modificări din peisajul social cu care ne-am obișnuit în ultimul sfert de veac de-a lungul tuturor drumurilor de dezvoltare ale economiei tării. Rețeaua învățămîntului din județ este alcătuită din 178 de unități preșcolare, 323 școli generale, din 9 licee teoretice, un liceu agricol și patru școli profesionale, plus o secție pedagogică pe lingă liceul teoretic din Zalău. Tradus pe plan uman, aceasta înseamnă că fiecare al 5-lea cetățean din județ este încadrat în procesul de învătămînt.
— Dacă vom adăuga

acestor realizări viitoarele obiective economice și social-cul- turale — ne spune tovarășul loan Tihăuan, secretar al comitetului județean de partid — ne putem imagina de pe acum Sălajul, unde timpul este grăbit, atînd alături de iudetele tării, unde industrializarea s-a dovedit de-acum o forță atît de fertilă. întreg Sălajul, și în primul rînd orașul Zalău, reședința județului, vor cunoaște în anii ce vin o nouă infuzie industrială.De fapt ea a și început. Cîteva noi și puternice obiective ne rețin atenția. La Zalău se continuă anul acesta construcția unei moderne întreprinderi de mare productivitate pentru produse

Arh. Gh. SASARMAN

ceramice. Peste puțin timp, tot aici, vor începe lucrările de construcție ale fabricii de armături metalice. întreprinderea va avea în final o capacitate anuală de 10 000 tone armături.Agenda construcțiilor care vor înnoi chipul județului mai prevede un cuptor pentru fabricarea de cărămizi speciale la Nușfalău, ridicarea unui pod peste Someș, la Ciocmani, o nouă conductă de apă între Jibou și Zalău, asfaltarea a zeci de kilometri de drumuri. In 1970 se vor mai adăuga o filatură de fibre cardate, un baraj de acumulare la Vîrșolț, un nou și elegant hotel turistic la Zalău, oferind încă 200 de locuri vizitatorilor îmbiati de farmecul acestor meleaguri.In fagurii de beton și otel ai noilor edificii ale Zalăului am văzut materializîndu- se, de data aceasta în cei mai propriu sens al cuvîntului, hărnicia sălaj enilor. Un nou cartier de locuințe își plămădește conturul. Eram în apropierea unuia dintre blocurile cuprinzînd o parte din cele 700 de apartamente care se vor da în folosință anul a- cesta. Pe urma des

chisă de rotile unei basculante, în noroiul gros al drumului de șantier, m-am apropiat de unul dintre constructori. Voiam să-l întreb cîți ani are, de unde este, pe unde a mal lucrat, dar el mi-a luat-o înainta întrebîndu-mă :— Mergeți la șantierul casei de cultură ?— Nu. Și apoi, după cîte știu, șantierul casei de cultură nu s-a deschis încă...— Da, dar m va deschide !Tonul și mai ales felul cum rostise a- ceste cîteva cuvinte mi-au întărit senzația de profundă certitudine pe care ți-o transmite, prin superba armonie a peisajului său natural șl uman, ținutul Sălajului.Certitudinea mesajului din trecut își are jaloanele în vestigiile de piatră și în hronic, în memoria via a generațiilor. Certitudinea majoră a prezentului sînt oamenii — constructorul acesta din Zalău, păstorul de pe culmea Mezeșului, minerul din străfundurile Sărmășagului, laborantul de la Șim- leul Silvaniei, profesorul de la liceul din Zalău, activistul d$ partid de pretutindeni»
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Producția finită5Mai în glumă, mai în serios, cînd am început documentarea la ancheta de față, am intenționat să punem întrebarea : așteptați luna iunie pentru a cunoaște ce trebuie să se fabrice în trimestrul II. adică în lunile aprilie, mai și iunie ? Nu am pus-o, fiindcă ar fi însemnat să acceptăm aprioric o asemenea situație anormală care, de altfel, nu reflectă realitatea. Si aceasta, deoarece prin planificarea judicioasă a producției, nominalizarea sa în timp u~ til și acoperirea planului cu repartiții și contracte ferme, in majoritatea întreprinderilor industriale portofoliul de comenzi a putut fi completat cu 45 zile înainte de începerea celui de-al doilea trimestru al anului.De pildă, în zilele cînd am întreprins primele investigații (21—22martie a.c.), știam de la sucursalele județene respective ale Băncii Naționale că, din punctul de vedere al nominalizării și contractării producției planificate să se realizeze în trimestrul II, în unitățile economice sucevene nu se ridicau probleme — excepție făcînd Combinatul de celuloză sl hîrtie și, într-o măsură, fabrica de încălțăminte „Stăruința". în schimb, în unele întreprinderi industriale ale județului Neamț, stadiul real al nominalizării și al asigurării desfacerii producției pentru cele trei luni următoare punea ne de întrebare.Ctim se înfățișează, în Neamț, aceste „excepții" ? de fibre sintetice Săvinești, directorul comercial Alexandru Neamțu era intrigat de următorul paradox : producția planificată în trimestrul II era nominalizată în proporție de peste 90 la sută, iar stadiul încheierii contractelor de desfacere se afla încă la o cotă redusă. în continuare, ana-- ’ arcens’ filieră la întreprinde- . ‘“-Roman am con- . nentul panouri .-epartițiile acope- 10 la sută din pla- trimestrului II și din aceleași pre- .parativ cu planul îlpilor LEA, nu lecît pentru 87 la ir comenzi pentru
c

încă sem-județulLa Uzina

; toare am „foto- ica de ciment Bi- ,:e îngrășăminte a- amț, Fabrica de căraimzi Auman la C.C.H. Suceava. De pildă, la C.C.H. Suceava, planul de producție era integral acoperit cu repartiții și contracte. Ce folos, însă, dacă acestea nu sînt operante decît după emiterea comenzilor ferme de către beneficiari. Producția de saci din hîrtie pentru export nu era asigurată cu comenzi decît în proporție . de25 la sută.Cineva ar putea obiecta : „Să nu dăm alarme false ! După cum am văzut, planul fizic de producție este cunoscut aproape în întregime ; deci fabricația poate începe". Așa să fie oares? Aceasta nu ar însemna o producție ,de dragul producției? Care sînt consecințele paradoxului amintit, ale situației — cum se exprima un economist de la combinatul sucevean — de a nu ști cu cine se va sta de vorbă o dată cu începerea trimestrului II ? în primul rînd, din cauza neacopeririî integrale a producției planificate cu contracte și - comenzi, este periclitată pregătirea fabricației.
LA SLATINA

beneficiari,
nu în magazia
întreprinderii!A

nor-
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— Cînd trebuiau cunoscuți beneficiarii din trimestrul II și încheiate contractele la produsele ce le solicitau — am întrebat la U.F.S. Săvinești — pentru ca pregătirea producției de fire să se desfășoare mal ?— Cel puțin de la 15 martie,răspuns directorul comercial al uzinei.în condițiile întîrzierii încheierii unor contracte de livrare, uzina are numai un drum de ales : întocmirea unor grafice de fabricație în funcție de cum s-a mers în perioadele anterioare, care, desigur, nu pot corespunde riguros cerințelor beneficiarilor, atunci cînd aceștia le vor etala. Ce va urma ? O neconcordanță între producția u- nor sortimente și termenele de livrare din...- viitoarele contracte, pierderi de capacități, pregătire „în fugă" a unor loturi de fabricație. De

milioane lei, iar la întreprinderea de prefabricate din Roman, pentru 31 martie s-au preliminat imobilizări asemănătoare în valoare de 5 milioane lei. Consecințele neasigurării în timp util a producției cu repartiții, contracte, comenzi, se răsfrîng și asupra ritmicității fabricației, iâr un ritm neregulat al producției — se știe — influențează în mod direct și nefavorabil gradul de uzură a utilajelor, calitatea produselor. Chiar dacă factorii de răspundere din combinatul sucevean nu s-au împăcat cu această stare de lucruri, trebuie să precizăm totuși (așa cum ne-a confirmat și tov. Gheorghe Colescu, directorul adjunct al Sucursalei județene Suceava a Băncii Naționale) că ei nu au insistat suficient pe lingă forul de resort din Ministerul Industriei Chimice pentru a depăși situația în care se află.Consecințele încălcării de către
ancheta economică

fapt, la U.F.S. Săvinești. în primul trimestru al anului curent contractele cu beneficiarii pentru aseastă perioadă s-au îpcheiat chiar și în luna martie. Vorba iov. Gheorghe 
Nicolau, șeful serviciului desfacere din uzină : „practic, niciodată nu putem spune că avem situații cînd se termină campariia contractuală".Curios, dar neavînd ce face, unele din întreprinderile investigate au început să fie mulțumite chiar si cu această practică a beneficiarilor de a tergiversa încheierea contractelor, de a o prelungi pînă la sfîrșitul unei perioade pentru producția aceleiași perioade. Uneori, poate fi și mai rău. Adică, atunci cînd trece si perioada planiflcatăi iar beneficiarii tot nu se decid să-și prezinte cererile. Situație în care s-au aflat, în primul trimestru, Cl C. H. Suceava și întreprinderea de prefabricate Roman. Ce se întîmplă în asemenea cazuri ?— Lansăm în. producție — așa am procedat în primele trei luni ale anului — alte sortimente, prevăzute a se realiza însă în perioadele următoare de plan, ne-a răspuns ing. 
Dumitru Dobrotă, directorul tehnic al combinatului sucevean.Cu alte cuvinte, așa se nasc stocurile de produse finite fără desfacere asigurată — sau asigurată în „lunile ce vin" — împrumuturile restante, dobînzile penalizatoare, în timp ce beneficiarii potențiali se mențin în espectativă. De abia au trecut trei luni din acest an și la C. C. H. Suceava stocurile supranormative de . produse finite însumează peste 2

unii beneficiari a ciclului legal — plan de producție, nominalizarea și acoperirea sa cu contracte și comenzi — fiind deosebit de profunde, am căutat să discutăm, în timpul anchetei, cu acești beneficiari potențiali. In cazul U.F.S. Săvinești, principalii beneficiari ai produselor acesteia sînt unități ale industriei ușoare. Ce motive pot invoca factorii de răspundere din Direcția generală de aprovizionare și desfacere a Ministerului Industriei Ușoare pentru a justifica întîrzierea în trimiterea la uzina amintită a așa-nu- mîtelor distribuitoare, a materiilor prime pe beneficiari, sortimente și calități ? Cînd se vor mai încheia contractele, cînd se vor mai comenzile ferme ? De unde tărăgănări, dacă ținem seama la ultimele contractări dintretile industriei ușoare si comerț a trecut mai bine de o lună ? (Deci industria ușoară știa cu exactitate ce T sortimente de bunuri de larg con- / sum: se vor fabrica în trimestrul II).‘Tinînd să ne spună că a ' avut o discuție prealabilă cu unul_din directorii întreprinderii și că problemele ar fi în principiu, tov. Constantin Decu- lescu, director general adjunct al D.G.A.D. din M.I.U.. ne-a răspuns :

emite aceste că de unită-

din Săvinești fost rezolvate

distribuitoare-— Noi am transmis le în timp util.— La ce dată ?— La... 21 martie, timp pentru ca, pînă cestei luni, să fie încheiate și contractele.Pînă au nești au Oare la __________ ___rul Industriei Ușoare nu se cunosc reglementările în potrivit cărora contractele trebuie încheiate cu 45 zile înainte de începerea unei perioade de plan ?— Se cunosc și reglementările, și neajunsurile generate de nerespecta- rea lor ; tovarășii din ministere și le-au notat cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 1969, dar soluționarea, practică a problemelor întîrzie nejustificat — ne-a relatat ing. Mihai 
Popovici, șeful sectorului coordonare și sinteză din comisia economică a Comitetului județean Neamț al P.C.R.Că industria ușoară n-a depășit încă faza tergiversărilor în materie de repartiții, contracte, comenzi este clar. Cum au intervenit, însă, forurile de resort din Ministerul Industriei Chimice, de care aparțin atît C.C.H.-Suceava, cit și U.F.S. Săvinești ?— Noi asigurăm nominalizarea planului, ne-a răspuns ing. Sigmund 
Haneș, șef de serviciu în Direcția generală a fibrelor chimice din Ministerul Industriei Chimice. Mai departe, rolul principal îl are Direcția generală de aprovizionare și desfacere din ministerul nostru. In cazul concret al U.F.S. Săvinești, consider că întîrzierea în ceea ce privește încheierea contractelor ar fi putut fi evitată dacă organele de resort din M.I.U. ar fi manifestat o mai mare promptitudine în lansarea comenzilor către furnizorii de materii prime.Și cu aceasta, rolul forului de resort din Ministerul Industriei Chimice s7a epuizat. Greșită concepție ! Repartițiile, contractele, comenzile sînt instrumente care, judicios mî- nuite, contribuie la traducerea în fapt a principiilor planificării activității fiecărei unități economice. Or, datorită încetinelii cu care ele sînt manevrate. în unele întreprinderi industriale, după cum s-a văzut, s-a creat primejdia ca, dintr-un instrument eficient de lucru, aceste pîrghii să se metamorfozeze în frîne ale realizării ritmice și integrale a planului. In prezent, pentru nerespectarea condițiilor contractuale, întreprinderile să plătească daune, tea piața de penalizări de vina cărora se întîrzie producției, acoperirea sa cu comenzi și contracte ? De ce nu se pune ca- • pat anomaliilor de genul celor semnalate în anchetă ? Cît timp va mai trebui să treacă pentru ca ministerele de resort să instaureze o înaltă disciplină de plan, responsabilități materiale precise care să curme provizoratele si neajunsurile în domeniul relațiilor furnizori-beneficiari ?

Era suficient Ia sfîrșitul a-
ajuns la uzina din Săvi- mai trecut cîteva D.G.A.D. din

producătoarefi luată în

zile.Ministe-vigoare,

sînt obligate Nu ar pu- considerație către cei din nominalizarea

Marți după-amiază, colectivul întreprinderii agricole de stat din Pecica a primit Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pd țară în întrecerea socialistă pe anul 1968, acordate de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.La adunarea festivă care a avut loc cu acest prilej, loan Țîrlea. directorul întreprinderii, a arătat că valoarea producției globale și marfă realizată de I.A.S. Pecica a fost depășită cu peste 5 milioane lei, toate fermele întreprinderii devenind rentabile. La cultura porumbului, care ocupă a- proape 50 la sută din cele 13 000 hectare ale întreprinderii, s-a realizat o recoltă medie de 5 040 kg boabe la hectar, cu 827 kg mai mult decît era planificat. însemnate sporuri de producție au fost obținute și la celelalte culturi cerealiere, precum și la plantele tehnice. De asemenea, în sectorul zootehnic s-a înregistrat o producție de 3 270 litri lapte pe fiecare vacă furajată și peste 5 kg lînă de fiecare oaie.însuflețiți de succesele dobîndite în 1968, mecanizatorii de la I.A.S. Pecica au întîmpinat această sărbătoare cu noi succese în muncă. Ei au realizat la timp lucrările de însămînțare din epoca I și au pregătit terenurile pentru etapa următoare. în sectorul zootehnic, pe primul trimestru, producția de lapte marfă a fost depășită cu 230 hl.Felicitîndu-l pentru rezultatele obținute în 1968, Iosif Anderco, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., a înmînat harnicului colectiv Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe țară.Un număr de 38 de muncitori, ingineri și tehnicieni au fost distinși cu însemnele de fruntași în producție.Colectivul I.A.S. Pecica a fost, de asemenea, felicitat de către Teodoi' Haș, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, și .de ing, Angelo Miculescu, prim-vi- cepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.într-o atmosferă însuflețită, colectivul întreprinderii agricole de stat Pecica a adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă hotărîrea fermă de a înfăptui exemplar angajamentele luate în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.(Agerpres)

Șantierele din 
Tîrgu Secuiesc 
au hibernat 
destul...

în construcție o fabrică 
de produse carbonoaseSLATINA (corespondentul „Scînteii"). — Lîngă uzina de aluminiu de la Slatina, constructorii au început să înalțe o nouă unitate industrială : fabrica de produse carbonoase. în cadrul viitoarei unități se vor realiza : electrozi siderurgicigrafitațî pentru cuptoarele electrice, electrozi clorosodici gra- fitați ce se vor folosi la electro-

liza clorurii de sodiu, blocuri și plăci catodice pentru industria aluminiului etc. Ca materie primă se valorifică reziduurile de cocs de petrol din rafinării și de cocs metalurgic, antracitul și smoala. In fabrică, procesul de producție va fi mecanizat și parțial, automatizat. La ora actuală, constructorii au început toate obiectivele principale ale noii unități.
1

® b o b m n
(Urmare din pag. I)ventarea unor cursuri de specializare și printr-un temeinic studiu individual, prin lecturi de specialitate cit mai bogate. Iată, deci, cîteva probleme de a căror rezolvare operativă multe cadre tehnice din combinat consideră că merită să se o- cupe Ministerul Industriei Chimice.La Uzina mecanică de mașini și utilaje miniere din același oraș, unde anul trecut au fost elaborate cîteva studii valoroase, am fost surprinși, înainte de toate, de faptul că serviciul de organizare a producției și a muncii s-a lăsat copleșit, pur și simplu, de sarcinile de normare a muncii. Elaborării de noi studii privind perfecționarea organizării producției și a muncii i s-a rezervat, practic, foarte puțin timp. Și, de fapt, nici nu-i vorba, după părerea noastră, de studii propriu-zise, al căror nivel tehnico-economic să fie mulțumitor, ci de simple măsuri tehnico-organi- zatorice îmbrăcate, ce-i drept, într-o „haină" teoretică. Șeful serviciului de specialitate al uzinei, ing. Octavian Marcu, nu ne-a contrazis fățiș, dar a încercat, în schimb, să justifice declinul acțiunii:— Asta-i situația. Normarea ne consumă aproape toate forțele^ Și, sincer să fiu, nu cred că dacă am dispune în acest serviciu de mai mulți oameni complexitatea preocupărilor noastre privind organizarea ar spori prea mult ; cită vreme se va exagera, în continuare, cerîndu-ni-se „pe loc", eficiența economică a studiilor elaborate, vom fi nevoiți să ne limităm la asemenea „studii" cu care nici noi nu ne prea mîndtim.L-am întrebat pe tov. Constantin 
Dobrican, șeful sectorului plan-fi-

fel O Sl finanțe din comisia economică a comitetului județean de partid, ce părere are despre acest punct de vedere.— Nu-1 împărtășesc. Absența oricăror preocupări privind îmbunătățirea ritmicității producției și a coeficientului de schimburi (în prezent de 1,2), ca să nu amintesc decît a- ceste probleme nerezolvate ale uzinei, nu poate fi justificată nici cum.

Dan MATEESCU

O mică intervenție și mașina va funcționa iarâși în plin. (Secția de tricotat a Fabricii de tricotaje-lași)O mică intervenție și mașina va funcționa iarâși în plin. (Secția de tricotat a Fabricii de tricotaje-lași) 
Foto : M. AndreescuFoto : M. Andreescu

La marginea orașului Tîrgu Secuiesc se desfășoară lucrările de construcție a trei obiective, industriale importante: o fabrică de confecții, una de amidon și alta de șuruburi. Fabrica de confecții urmează să intre în funcțiune în acest an, iar cea de amidon în prima jumătate a anului viitor. Tot în 1970 este planificată să producă parțial și fabrica . ■ și șuruburi.Constatările făcute recent pe cele trei șantiere nu sînt de natură să mulțumească nici pe beneficiari și nici pe constructori — Trustul 5 Brașov. La toate cele trei obiective, lucrările sînt rămase în urmă. In ciuda faptului că în trimestrul I s-au stabilit sarcini de plan minime, pe nici unul din șantierele amintite nu au putut fi realizate prevederile stabilite. Este suficient să arătăm că la fabrica de amidon — obiectivul cu valoarea de investiții cea mai ridicată în acest an — în primele două luni s-a realizat abia 5,2 la sută din planul anual, iar la fabrica de confecții mai puțin de 10 la sută.— Chiar și aceste cifre sînt discutabile — ne-a spus tov. Iosif Gruber, diriginte de șantier pe lotul fabricii de confecții. Și aceasta, deoarece procentele amintite reprezintă realizările valorice. In privința stadiilor fizice, lucrurile stau și mai prost. Mă Voi referi la un exemplu. Hala principală de fabricație, care trebuia închisă încă din anul trecut, nu este nici în prezent gata. Din această cauză, aici nu s-au putut executa lucrările interioare. Pe de altă parte, și acum lucrările înaintează în ritm de melc.Același lucru se poate spune și despre stadiul lucrărilor la celelalte obiective. Care sînt cauzele ritmului nesatisfăcător în care s-au desfășurat și continuă să se desfășoare lucrările de construcții pe șantierele de la Tîrgu Secuiesc ? Adresîndu-i această întrebare, tov. Emil Speli, inginer șef al Trustului 5 construcții, a evitat să dea un răspuns clar, precis. Cu chiu cu vai, el a recunoscut că pe șantiere „lucrurile nu merg chiar prea bine“. Bineînțeles. după părerea sa, vinovați sînt beneficiarii, care n-au asigurat la termen avizele și documentațiile necesare. De asemenea, ar lipsi forța de muncă. Dar cine trebuia să asigure cadrele de muncitori și tehnicieni. dacă nu conducerea trustului, a șantierelor ?Din toate justificările ce ne-au fost furnizate, singura care poate rămîne în picioare o constituie lipsa proiectelor. Astfel, documentația pentru corpul principal al fabricii de amidon a fost predată cu întîrziere de o lună, incompletă, fără detalii de execuție. In celelalte cazuri, proiectanții— Institutul de proiectări al industriei ușoare șl Institutul de proiectări pentru industria alimentară— au venit ulterior cu multe modificări, ceea ce a produs perturbații în activitatea de execuție. In privința avizelor, tov. Ernest Iakab, directorul fabricii de șuruburi, avea altă părere ; el ne spunea că acestea au fost obținute încă din lunile aprilie- iulie anul trecut și că presupusa lor absență nu a influențat asupra actualei stări de lucruri de pe șantier.Adevărul este că modul defectuos în care s-au desfășurat lucrările de construcții la toate cele trei obiective industriale, precum și ritmul de execuție sub orice critică din acest an se datorează, în primul rînd, concepției empirice în organizarea șantierelor, în pregătirea acestor noi investiții. A- ceastă concepție s-a materializat în neglijarea execuției lucrărilor de organizare, care a devenit pentru con- , ducerea Trustului 5 Brașov o practică obișnuită și pe șantierele altor obiective industriale executate în ultimii ani. In loc să fi luat măsuri
însă studii mai ample care să ducă la rezolvarea lor.Situații similare există și în județul Satu ..Mare. întreprinderea județeană de construcții, care n-a întreprins anul trecut nimic pe linia îmbunătățirii organizării procesului de producție, nu are nici acum un plan de acțiune în acest domeniu. Nici nu-i de mirare, ca atare, faptul

care cunosc bine realitatea — o ase
menea situație ?Un alt fenomen negativ, cu efecte similare, este încetineala, inoperativitatea cu care se schimbă în bine, pe baza studiilor elaborate în acest scop, anumite lucruri care nu merg strălucit la un moment dat. Conducerea combinatului de industrie locală „1 Mai" din

w
ras

Este adevărat, însă, că acest colectiv, care produce anual aproximativ 300 de produse diferite, în unicat sau în serii de 3—5 bucăți, are de învins o greutate în plus : penu
ria de material documentar privind 
organizarea științifică a producției 
de unicate și de serie mică.După cum ni s-a mai spus. în industria minieră a județului, în exploatări și flotații. studierii unor probleme ca reducerea pierderilor de metal din minereuri și din concentrate. micșorarea consumurilor specifice de material lemnos, energie și combustibili, mai buna folosire a utilajelor i se acordă prea puțină a- tenție. în fața noii fabrici de tricotaje „Unitatea", din Sighetul Mar~ mației stau o serie de probleme tehnice, economice și organizatorice acute. Inginerii de aici nu întreprind

că-și realizează sarcinile lunare de plan doar pe jumătate, că, deși e slab dotată cu utilaje, indicele de utilizare a acestora e sub orice critică. Se invocă lipsa de oameni. Dar pentru faptul că cei 21 ingineri ai întreprinderii acceptă impasibili eșalonarea empirică și arbitrară a lucrărilor, că ignoră cu seninătate problemele de organizare, ce motive se mai invocă, oare ? Superficial sînt abordate chestiunile de organizare superioară și la întreprinderea, de pielărie „Drum nou", sau la fabrica de dantele și pasmanterie „Solidaritatea", ambele din Satu Mare. Comoditatea și dezinteresul pentru mai buna organizare a producției și a muncii nu pot fi justificate în nici un fel. De aceea se pune întrebarea : 
pînă cînd va mai fi tolerată, de că
tre organizațiile și organele locale 
de partid, de ministerele de resort —

Satu Mare și-a adus aminte de studiul privind montarea pe bandă a sobelor de gătit abia după doi ani de la elaborare, în momentul în care sarcinile de plan sporite nu mai puteau fi îndeplinite. La uzina „Unio" din aceiași oraș, pînă să se aplice studiul cu privire la organizarea producției în secții integrate (adică pe produse, inclusiv montajul), acesta și-a pierdut actualitatea și a fost abandonat; între timp, prin dezvoltarea uzinei, s-au schimbat complet datele inițiale ale problemei.L-am întrebat pe ing. Iuliu Matuz, șeful serviciului de organizare a producției de la întreprinderea industrială de stat „1 Septembrie“-Satu Mare, de ce sînt fructificate cu încetinitorul interesantele studii elaborate aici. „In parte — a sunat răspunsul — din cauza inerției ; unii oameni își schimbă foarte greu refle

O ® ® H ®xele și deprinderile de muncă, și așa se face că nu o dată ne pomenim că revin peste noapte la vechea organizare, la vechile metode și tehnologii de fabricație. Nu-i vorbă, mai sînt și oameni comozi sau indiscipli- nați. în orice caz, e nevoie să expli
căm oamenilor cu răbdare avanta
jele 'înnoirilor pe care le propunem, 
să-i pregătim — prin instructaje a- 
decvate — pentru condițiile de muncă 
inedite. în felul acesta, studiile noastre vor da roade mai repede decît pînă acum.Răspunsuri similare am primit și din alte părți. Aplicarea măsurilor care rezultă din studiile de organizare științifică a producției și a muncii se poate face, deci, cu mai multă operativitate. Mai trebuie repetat, oare, în acest caz, că urgentarea valorificării studiilor este cerută de înseși interesele economice ale întreprinderilor în care acestea au fost elaborate ?în încheiere, o altă constatare : în județele Maramureș și Satu Mare sînt destul de puține întreprinderile care valorifică integral studiile privind organizarea pe baze moderne a producției și a muncii. Din cele 15 studii elaborate anul trecut ia Combinatul chimico-metalurgic Baia Mare, 3 nu vor avea, din diferite motive, nici o finalitate. La Combinatul minier Baia Mare, 17 din cele 107 studii n-au fost valorificate nici acum. La „Unio“-Satu Mare doar 11 din cele 15 studii întocmite în anul 1968 au finalitate. Și exemplele ar putea continua. In legătură cu studiile de pe urma cărora uzinele nu trag nici un fel de foloase am fost asigurat, de mai multe ori, că valoarea lor virtuală (adică a beneficiilor suplimentare care s-ar fi obținut dacă s-ar fi aplicat) esta mult mai

mică decît a celor efectiv aplicate. Așa o fi. în orice caz, în această privință am cerut și părerea ing. 
Ferdinand Nagy, secretar cu problemele economice la Comitetul județean de partid Satu Mare :— Implicațiile care fac inutilizabile anumite studii (importuri costisitoare, investiții mari) sînt previzibile, de regulă, încă de la stabilirea temei de studiat. Așa că acestea vor trebui evitate pe viitor, din capul locului ; doar este știut că nimeni nu-și poate permite să neglijeze latura practică, utilitară a studiilor, să-și risipească timpul și energia căutînd soluții superbe dar... inaplicabile. Nimănui nu-i este îngăduit să studieze de dragul de a studia. Există destule posibilități de a perfecționa procesul de producție cu mijloace relativ simple și puțin costisitoare. Ce-i drept, găsirea lor pretinde multă ingeniozitate, un mare consum de inteligență. Concluzia, cred, e limpede : nu trebuie să existe nici un studiu nevalorificat !

★Intrată, recent, în cel de-al treilea an de la declanșare, ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii, inițiată de conducerea partidului, a dat măsura deplină a utilității și eficienței ei economice. După cum am subliniat, însă, în rîn- durile de față, desfășurării ei i se mai pot aduce o serie de îmbunătățiri. întreprinderile, organizațiile și organele locale de partid, ministerele de resort sînt chemate să ia măsuri eficiente de înlăturare a tuturor minusurilor care o mai însoțesc, de lichidare a variațiilor pe care le mai prezintă intensitatea și eficiența ei economică.

pentru a termina mai întîi lucrările de organizare, constructorul a ales calea cea mai facilă de a realiza cu orice preț lucrări cu o așa-numită productivitate mare, care să-i permită să raporteze realizări valorice ridicate, fără acoperire practică.Sînt lesne de înțeles consecințele acestor soluții „originale" de organizare a șantierelor. Neexecutarea liniei de cale ferată, nici după 10—11 luni de la „atacarea" lucrărilor de bază, a făcut ca peste 13 800 tone de materiale să fie descărcate tocmai în halta Zăbala, la o distanță de 13 km de șantier, de unde au fost apoi transportate cu autocamioanele. Pe lîngă cheltuielile suplimentare efectuate cu transportul lor în sumă de peste 160 000 lei — o parte din materiale s-a deteriorat în cursul manipulărilor, repetate. Perturbații mari în desfășurarea activității pe șantier a produs și produce, în continuare, și lipsa rețelelor de apă și energie electrică. Pare de necrezut, dar la punctele de lucru și în momentul de față apa este transportată cu cisterne și butoaie. Lipsa curentului electric a făcut ca utilajele să nu poată fi. folosite Ia capacitatea lor.Cînd pătrunzi pe aceste șantiere ești izbit de neorîndulala care domnește aici și ai impresia că te afli în imperiul risipei materiilor prime și a materialelor. Zeci de tone de cărămizi, de agregate, elemente prefabricate, materiale lemnoase și feroase se irosesc aruncate la voia întîmplării, în noroiul drumurilor, în gropi și șanțuri sau sînt călcate de roțile autocamioanelor. Pe șantiere se găsesc 400 000 cărămizi eficiente, de care constructorul nu are nevoie în prezent. Mai bine zis, se găseau, întrucît circa 30 la sută dintre ele s-au distrus. Cine le-a adus, , pentru ce, nimeni nu știe. In general. cărămizile se transportă cu autobasculantele, iar descărcarea lor se face prin basculare, ceea ce duce la degradarea multora dintre ele. In jurul stației de betoane și al betonîe-, relor mobile stăruie, de asemenea, risipa de ciment și agregate.. Pe de altă parte, multe utilaje stau nefolosite. Lipsa de răspundere față de mersul general al activității șantierelor și-a pus amprenta și pe calitatea lucrărilor. In unele cazuri, turnarea betoanelor s-a făcut pe pă- mîntul înghețat; betoanele n-au fost compactate prin vibrare, alteori au înghețat. Din această cauză, unele lucrări au fost refuzate la recepție de beneficiari.Cu toate aceste multiple deficiențe, inginerul șef al trustului afirmă cu seninătate: „Actuala organizare șl gospodărire este bună așa cum este". Ce denotă aceasta 1 Că respectivul factor de răspundere nu cunoaște sau încearcă să ascundă situația gravă — din toate punctele de vedere — care s-a creat pe șantierele din Tîrgu Secuiesc.Referindu-se la această stare de lucruri, tov. Domocoș Szas, secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., ne-a spus :— Ceea ce se petrece aici depășește, sub aspectul inexistentei celor. mai elementare măsuri de organizare, tot ce am văzut vreodată. Întîrzierea lucrărilor de organizare, neasigurarea șantierelor cu cadre competente și stabile, lipsa de control și îndrumare din partea trustului au dus și duc, în ultimă instanță, la realizarea unui ritm de lucru nesatisfăcător, la risipirea forței de muncă și a materialelor, la o ineficace folosire a utilajelor și, în mod inevitabil, la creșterea nejustificată a valorii investițiilor. La insistența noastră, deficiențele manifestate pe șantiere au fost analizate aproape lunar de conducerea trustului. De fiecare dată s-a întocmit un plan de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor, dar întotdeauna planul a rămas un simplu petec de hîrtie, fără valoare.— Ce considerați că ar trebui întreprins pentru redresarea situației existente pe șantier ?— în primul rînd, trustul să traducă în practică măsurile preconizate în ultima vreme. Este vorba, mai întîi, de terminarea grabnică a lucrărilor de organizare. Pe de altă parte, se impune ■ organizarea pe baze științifice a activității pe șantier, începînd cu defalcarea sarcinilor de plan pe loturi, brigăzi, echipe, pînă la asigurarea unei aprovizionări ritmice a locurilor de muncă. Și. în sfîrșit, Trustul 5 — Brașov să ia în serios sarcinile ce-i revin în realizarea celor trei investiții și să acorde un sprijin mai substanțial șantierelor, repartizînd aici cadre bine pregătite, cu experiență și spirit de răspundere.Acestea sînt. desigur, doar cîteva probleme ce se cer grabnic soluționate de trust, cu • ajutorul forului tutelar al acestuia — Ministerul Industriei Construcțiilor. Directorul general al trustului amintit, ing. Leon Leibovlcl, în discuția avută, ne-a arătat da aitfel un program de' acțiune pentru redresarea situației pe șantierele din Tîrgu Secuiesc, precizînd totodată, angajamentul conducerii trustului ca în scurt timp să se imprima un ritm viu de lucru în vederea îndeplinirii integrale a planului de investiții pe acest an. în ce ne privește, desigur am fi bucuroși să putem nota și remarca, peste un timp, o evoluție pozitivă a lucrărilor, precum și eficiența concretă a măsurilor stabilite sau aflate azi în faza de intenții în vederea recuperării pierderilor generate de risipa materialelor. organizării mai bune a muncii și întăririi spiritului gospodăresc pe cele trei șantiere.
Nicolae MOCANU
Corespondentul „Scînteii*
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A UNUI MUZEU
Am tntîlnit, nu de mult, un turist străin, în mină cu un ghid al muzeelor bucu- leștene, oprindu-se surprins și derutat în fața clădirii din Calea Victoriei 107, unde se află Muzeul de artă populară și unde, de multă vreme, un aviz cu litere de-o șchioapă îl previne pe vizitator : închis 

pentru reorganizare.Sîntem obișnuiți cu asemenea ăvizuri — inventar, 
renovare, primim marfă, 
responsabilul în concediu — atîrnate oriunde, nu însă și la o bibliotecă, teatru, instituție culturală, în genere, adică acolo unde,, prin natura lucrurilor, nimic n-ar trebui să inter- vipă, perturbînd funcționarea fără reproș. Instituție de tradiție, intrată de peste 
60 de ani în conștiința iubitorilor de frumos de la noi și de peste hotare, ri- valizînd prin tezaurul pe care îl ocrotește cu tezaurul artistic de la Muzeul satului, Muzeul republican de artă populară rămîne totuși încuiat pentru marele public din niște cauze de neînțeles sau de neacceptat.Ce ascunde avizul „închis pentru reorganizare", care îl intimidează pe amator sau curios ?... Am trecut peste acest avertisment și, pe o ușă lăturalnică, am urcat spre biroul directorului. Transcriem discuția cu prof. dr. Tancred Bănă- țeanu, care răspunde de acest așezămînt cultural.Rep.: în chip surprinzător. în ultima vreme, ne-am întîlnit cu Muzeul republican de artă populară nu la București, ci în alte centre din tară. ultima oară la Alba Iulia. Am apreciat, cu acest prilej, deschiderea complexului muzeistic din incinta cetătil — noua secție de artă populară, care a fost organizată cu sprijinul muzeului republican. S-au expus, în sălile acestei secții, peste 700 de o- biecte, ilustrînd în chip pilduitor unitatea, varietatea și frumusețea artei populare românești, fapt care ne-a determinat să a- firmăm că această secție muzeistică reprezintă unul dintre cele mai expresive certificate ale unității și permanenței-noastre ca popor. Cele peste 700 de exponate de la Alba Iulia ne îndreptățesc să presupunem că în depozitul muzeului republican...— ...se află peste 50 000 obiecte de artă populară,, care, ticsesc încăperile a- cestul edificiu cu totul impropriu unei destinații muzeistice și, practic, inutilizabil, tocmai prin numărul mare de exponate pe care trebuie să le conservăm. Cu ani în urmă am organizat, în același spațiu, expoziții sezoniere cu caracter tematic sau zonal, manifestări care s-au bucurat de aprecierea publicului și a specialiștilor. Apoi, treptat, prin sporirea achizițiilor, am fost siliți să jertfim și ultimele încăperi disponibile, transfor- mîndu-le în depozit. Astăzi n-avem absolut nici un spațiu de expunere, decît cu riscul de a 'deplasa provizoriu depozitul în altă parte sau — acțiune în care am perseverat, orga

nizarea unor expoziții mobile, în țară sau străinătate. Desigur, amatorii de artă din străinătate, n-au decît de cîștigat și. trebuie să spun, cu acest prilej, că expozițiile noastre, bucu- rîndu-se de succes, au adus un real serviciu cunoașterii artei noastre populare și spiritualității noastre. Dar de ce tocmai cei de a- casă, marele nostru public să nu aibă posibilități mai largi de a cunoaște și aprecia acest tezaur care reprezintă, după cum s-a remarcat, un unicat artistic, prin valoarea și bogăția materialului 7— Este exact întrebarea pe care eu, ca reporter, mă simțeam dator s-o formulez... De ce acest muzeu, unul dintre cele mai importante din Capitala patriei, este deturnat de la rostul său 7 Lucrul pare „cu atît mai anormal cu cît’în epoca socialistă etnografia a repurtat în tara noastră succese spectaculoase, atît în domeniul cercetării, cît și al tezaurizării și expunerii obiectelor de artă populară. Practic, în mai toate centrele urbane lega- . te de zone etnografice bogate au luat ființă muzee sau secții etnografice, găzduite în cadrul unor muzee cu profil complex. Am putea cita, ca exemplu, muzeul etnografic al Transilvaniei de la Cluj, muzeele de la Iași, Craiova, Timișoara, Golești, Sighetul Marmației, Tg. Neamț, Sibiu etc. Pentru aceasta s-au alocat fonduri importante, sute de cercetători s-au consacrat acestei opere de interes national.— Toate realizările pe care le-ati subliniat fac cu atît mai importante locul și sarcinile muzeului nostru ca instituție științifică de interes republican. Muzeul funcționează în primul rînd ca instituție de cercetare științifică. Acest aspect al activității nu este deloc minor, ci, dimpotrivă, ține de una dintre menirile principale ale acestui așezămînt cultural-științi- fic. Ca instituție republicană de ■ cercetare, muzeul nostru are sarcina depistării, conservării și cercetării fondului etnografic creat în cursul epocilor pe întreg spațiul național și, de asemenea, sarcina valorificării pentru public a acestui material, printr-o adevărată expunere muzeistică. Tocmai pentru îndeplinirea în condiții corespunzătoare a acestei sarcini, muzeul a fost reorganizat în 1953, accentul principal revenind depistării și cercetării,— Ce rezultate s-au obținut pînă în prezent, din acest punct de vedere ?— Ca și Institutul de etnografie și folclor al Academiei, instituția noastră a fost creată într-un moment de mari prefaceri economice și sociale în viața satului contemporan, prefaceri care au modificat și modifică structural caracterul și funcțiunile artei populare de pe întreg cuprinsul patriei. Despre ce este vorba ? Cultura populară, cultura etnografică mai exact spus, este înlocuită Intr-un ritm accelerat de o altă cultură, superioară prin tipul de civili

zație pe care o reprezintă, o cultură nouă. însușită intens de cele mai largi mase de oameni de la sat. Nu este pentru nimeni o noutate că pretutindeni dispar gospodăriile de tip arhaic, fiind înlocuite cu case și gospodării noi, în vreme ce vechiul inventar — mobilier, unelte etc. — este aruncat fără regret. Regretul este numai al nostru, al etnografilor, care pierdem, cu acest prilej, , mărturii de o inestimabilă valoare despre viața de ieri a satului, despre arta, tehnicile, obiceiurile populare, despre tot ceea ce înseamnă un întreg stadiu de evoluție în cultura materială și artistică a poporului nostru. Ceea ce se petrece ca pierdere cu folclorul, se petrece și cu obiectul etnografic, numai că, pe cită vreme memoria folclorică se menține, memoria etnografică dispare practic, odată cu obiectul. Trebuia deci să ne grăbim, să acoperim cît mai repede cu putintă ' mai ales acele zone etnografice unde pericolul pierderii era mai amenințător și, treptat, să continuăm cercetările în zonele — foarte puține ! — unde procesul de conservare se mai menține încă.— S-ar putea spune, deci, că ritmul prefacerilor noastre sociale a intensificat, în chip direct, și ritmul cercetărilor de teren.— Este exact, se poate exprima chiar și în cifre, în 1951 am depistat și a- chiziționat circa 6 000 obiecte, în 1953 — 11000, în 1968 colecțiile noastre au totalizat peste 50 000 obiecte de artă populară. Un calcul tipologic ne indică cifra de circa 150 000 obiecte pentru a acoperi întreaga arie a țării, pentru a realiza o veritabilă hartă etnografică a întregului

spațiu național. Sîntem, practic, în cursă pentru a- tingerea acestui . obiectiv, care constituie, după cum am precizat, sarcina noastră de căpetenie.— Să revenim totuși șl la cea de-a doua sarcină, decurgînd din prima, care constituie obiectul discuției noastre. Nu se poate, ni se pare nouă, tuturor, ca acest tezaur existpnt — care se va îmbogăți treptat — să. nu devină și un tezaur al conștiinței publice, un instrument de prim ordin în educația patriotică și estetică a maselor, un obiectiv de. atracție turistică pentru zecile de mii de vizitatori care anual trec prin București....— Este sesizarea, propunerea noastră, a celor din muzeu, formulată an de an prin zeci de rapoarte și referate — o adevărată bibliotecă ce se află la Direcția muzeelor din C.S.C.A.— N-a deschis nimeni pînă acum această literatură 7— N-am putea spune asta. Cei în drept ne înțeleg, ne-au propus chiar diferite soluții provizorii care de fapt ar amîna provizoratul funcționării muzeului. Se impune, după părerea noastră, o rezolvare temeinică și de perspectivă. Muzeul e o carte deschisă, cea mai accesibilă carte, la îndemîna a milioane de oameni, posibilitățile lui de influențare, educare, formare sînt infinit superioare celor ale oricărei tipărituri, muzeul 
e o școală de gust, de frumos, iar peste toate o catedră de patriotism.Cei în drept nu vor în- tîrzia, nădăjduim, cu răspunsul.

Paul ANGHEL

• Filarmonica de stat „George Enescu* (Sala Ateneu
lui) : concert dat de orchestra de cameră din Cluj — 20.
• O.S.T.A. (la Sala Palatului) : Recital susținut de 
Amalia Rodrigues — 20.
• Opera Română : Faust — 19,30.
«9 Teatrul de Operetă : Singe vlenez : 19,30.

(Urmare din pag. I)are o Introducere, o tratare a subiectului, concluzii. Oare nu este firesc ca atunci cînd elevul deschide manualul să găsească aceeași structură 7 Dar autorii manualului pentru clasa a XlI-a n-au făcut acest lucru. Urmărind problema accesibilității, a utilității acestui vast manual. îmi pun întrebarea : Cine își poate închipui! că este posibil să se predea într-o singură oră, de pildă: Regimul fanariot și habs- burgic în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (10 pagini de manual fără nici un clișeu) sau România în perioada creșterii pericolului fascist pînă la dictatura anto- nesciană, care cuprinde nici mai mult nici mai puțin decît 17 pagini masive 7— Si după părerea mea — a spu3 prof. Dinu Constantin, șef de sector la Institutul de științe pedagogice — manualul de clasa a douăsprezecea — care numără aproape 500 de pagini, deci destul de voluminos, nejustificat de voluminos chiar — este un manual tipic supraaglomerat, supraîncărcat. Firește, elevii trebuie să cunoască. datele și faptele ce marchează momentele importante ale istoriei naționale, să înțeleagă semnificația evenimentelor cu profunde urmări in viața politică, economică, socială a patriei. Dar de ce era necesar, oare, pentru un elev de liceu, la capitolul despre „Dictatura regală", să se înșire toate guvernele care s-au perindat în acea perioadă?. Sau un alt aspect. La sfirșitul manualului există o cronologie a conținutului manualului, și este bine că există. Ba ar trebui însă să conțină date și fapte obligatorii de memorat pentru elevi. Or. datorită modalității defectuoase de întocmire, tabloul cronologic conține pînă și date și fapte despre care elevii n-au învățat niciodată, despre care în manualul restoectiv nu se spune nimic. Și atunci, elevul vine în clasă și începe să întrebe în dreapta și în stînga : Cine a mai fost și cutare 7 Ce s-a mai petrecut și în localitatea asta 7 ș.a.m.d.In aceeațî ordine de idei, prof, univ. Aurelian Sacerdoțeanu, de la Universitatea București, releva :Istoria este o cumpănă dreaptă între adevăr și suflet; de aceea găsesc că accesibilitatea manualului de istorie a patriei este o problemă de însemnătate cardinală. Eu cred că

Eugen BARBU:
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• Răutăciosul adolescent: 
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,10 ;
18.45 ; 21,15, FAVORIT — 10 ; 13,45 ;
17 ; 19,45.
• Riscurile meseriei : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
10.30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pe plajele lumii : BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
« La est de Eden : VICTORIA —
9.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MELODIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20.45, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Oameni împietriți : CENTRAL
— 12,15 ; 18,45.
• Un bărbat șl o femele : CEN
TRAL — 10 ; 14,13 ; 16,30 ; 20,45.
• Pe teren propriu : LUMINA —
8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Micul fugar s DOINA — » ; 11 ; 
13.
• Planele mecanice i DOINA — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Simfonia dragostei : CINEMA
TECA - 10 ; 12.30 ; 14,30.
• Drumuri : UNION — 15,30 ; 1» ; 
20.30.
n Totul pentru rls : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Tată de familie : FEROVIAR — i
s 2n • 11 • ii an • ir * îs in • *>1 I
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„Vînz&rea de frete" 
„Osînda soarelui"

în consecventa unor preocupări pe care multe din instituțiile noastre artistice le dovedesc fată de dramaturgia lui Camil Petrescu, Teatrul „Al. Davila** din Pitești, prin ultimele sale două premiere, prezentate lntr-un turneu și Capitalei, ne-a prilejuit recitirea la rampă a „Actului Venetian" și a lui „Bălcescu".în „Act Venetian", aparentă evocare istorică a unei „epoci de exces analitic, .și decadență politică", autorul intenta de fapt procesul propriului său timp, al anilor 30. Pasiunea lucidă, a- tentă la nuanțe și contraste, descoperea în trista lume a contemporaneității autorului conflictul violent dintre lumea bătăilor cu flori la șosea și mizeria sordidă, adincă a truditorilor. Recunoaștem aici, ca și în clasicul „Joc al ielelor", aceiași eroi, stăpîniți de obsesiile idealurilor lor. Ca și Gelu Rusca- nu, Pietro Gralla e intelectualul cu vocația absolutului, mușcat de setea certitudinilor, ca și Măria — femela ideală — gîn- dit.ă pentru o clipă fără greșeală, actrița Alta cunoaște avatarurile fatale ale condiției ei frivole.Piesa „Bălcescu", rodul unei epoci de creație, schimbă per-

Haiducul și viața lui au cohstituit multă vreme în cultura română latura eroică, aura invincibilității așezată de eposul popular pe fruntea celor ce se ridicau cu arma în mînă împotriva asupririi de orice fel. în volumul de proză „Vînzarea de frate**. Eugen Barbu alcătuiește din frînturi de legendă și din mărturii documentare o poveste haiducească de 'la sfirșitul veacului trecut, trepidantă și dramatică, alcătuită după toate rigorile genului. Se apelează astfel la întreaga recuzită a genului fără ca autorul să depună strădania de a redimensiona semnificațiile, de a-i adăuga noi sensuri sau, de a-i îmbogăți mijloacele de exprimare. Fiindcă și aici povestea este aceeași : căpitanul de vameși Amza, cuprins de patima iubirii pentru o femeie,, săvîrșește o faptă groaznică de răzbunare dînd foc bisericii unde iubita lui se lega cu altul. Apucă apoi calea codrului în fruntea unei cete, atacă conacele boierești și pe cei ce string, birurile întoreînd păgubașilor ceea ce li se jefuise. Deci un prim atribut al haiducului, acela de răzvrătit contra stăpînirii și de rea- zim al asupriților se împlinește și aici. După fiecare lovitură chiolhanuri nocturne la o hangiță cu nuri, unde se pun Ia cale clanuri. A- sadar. drumul spre oraș, trădarea unui frate de cruce hain si cartofor, ocna de la Telega, evadarea și — ce va urma. Dar nu aceasta constituie contribuția reală a cărții lui Eugen Barbu Ia diversificarea și îmbogățirea epicii culte haiducești. în fața anecdotei prozatorul rămîne indiferent, momentele de suspense fiind ocolite cu bună știință. Deși sînt creionate în linii aspre, bolovănoase cîteva chipuri — Sîrbu, Anița, boier Bellvacă — contururile psihologice ale personajelor rămîn oarecum nediferențiate. însă „Vînzarea de frate" își dovedește forța de seducție. vivacitatea printr-o remarcabilă capacitate de reconstituire. în culoarea și felul de viață al mahalalelor bucureștene de la sfirșitul domniilor fanariote. Prozatorul surprinde cu mînă sigură, în cîteva pagini, fizionomia hașurată în culori distincte, violentă pe a- locuri, a tîrgului de pe malul Dîmboviței invadat de' obiceiuri orientale. Urmele roților unei trăsuri hodorogite lăsate pe drumul de la Pantelimon înspre Lipscani au semnificația unei incizii dureroase îr» trupul ros de mizerie al orașului înăbușit de noroaie, dar viu, neașteptat de activ, febril și leneș tn același timp, trăind bucuria clipei în neștiința viitorului. Eugen Barbu se dovedește și aici un cunoscător deplin ..af acestui „rai plin de mirosuri", unde-totul „mustește de dragoste și-de dorință", dar unde, totodată, se năștea împotrivirea surdă a unui popor.Dacă anecdota șl personajele cărții sînt comune literaturii de acest gen, ceea ce mi se pare că evidențiază talentul scriitorului este tocmai această capacitate de a surprinde în desfășurarea diurnă a vieții panorama mozaicată a Bucureștiului sub fanariot!. Și dacă această lume, care exaltă vitalitate, nu-și găsește bticurla împlinirii se datorește sentimentului că ea este inoperantă, fiind „stricată" în rosturile ei adeyărafle de o pătură întemeiată pe minciună șl vînzare. Autentic în viziunea istorică asupra existenței, „Vînzarea de frate" luminează încă un moment din- tr-un trecut neguros, nu prea îndepărtat, încorporat cu tot cortegiul de prăbușiri și dureri în destinul oamenilor de pe aceste meleaguri.

Cunoscut și prețuit pentru proza sa de un public larg de cititori. Eugen Barbu se dezvăluie a fi și un temperament liric de autentică vibrație și profunzime. Volumul de versuri „Osînda soarelui" adună mai multe vîrste lirice ale poetului. Prima parte, intitulată simbolic „Dimineața". cuprinzînd poezii datate între 1947—1952 este dominată de elanul tineresc al vieții trăite în toată plinătatea ei. Bucuria izvorîtă din sentimentul participării ființei umane la mișcarea cosmică se revarsă în imensa clepsidră naturală în unduiri discrete, dizolvînd avîntul dionisiac în stări calme și armonioase ; „Veșnică tinerețe 1 / Bucuria aceasta / Totdeauna să te însoțească ! / Frunte limpede / împodobită cu lauri. / Scut să-ți rămînă / Anii nemuritori. // Iubește mai aprig / Limpedele tău augur / Niciodată tristețea / Să nu te cuprindă" („Auguri").Poetul simte zămislirea permanentă a naturii ca un îndemn adresat omului de a-și găsi individualitatea în acest infinit univers al rodirii, în ritmurile sezoniere ale anotimpurilor ; „Sînt anotimpul tînăr, fugar, / Fiecare ram, o mie de flori / Sprintenul, prelungul ogar. / Sub curgerea serii să nu te-nfibri. / Sînt tinerețea, limpedea clipă. / Dimineața clară și vîntul" („Anotimpuri").Poezia lui Eugen Barbu din a- ceastă nerioadă se supune atracției erotice. Este o similitudine deplină între explozia de vitalitate naturistă si sentimentul erotic. Cele două laturi se încorporează într-un tot organic, pur. nesupus conveniențelor, erotica se hrănește mai degrabă din conștiința îndeplinirii unei chemări firești. Iată de ce lirica Iui Eugen Barbu din prima perioadă încorporează în ea un sîmbure meditativ, timid la început, apoi din ce în ce mal evident, pe măsură ce timpul ridică noi întrebări în fața poetului. Trecerea către poezia reflexivă se face treptat, și o dată cu aceasta senzațiile tonice, euforia primei virste se estompează, făcînd loc unor preocupări mai profunde.în partea a doua a volumului, „A- miaza", atracția vizibilă spre cugetare materializează atitudinea lirică în imagini mai bogate, mai adine cerebrale : „Te duci tinerețe, / Vîrsta măslinului. / Nicicînd s-o mai ai / Vechile vinturi / Din coama-ti fac harfă / Brațul neîncordat / Va rămîne.. // Amiaza puternică, / în focul ei te cuprinde. / Ca mirtul sălbatic / Singur, pururi o să rămîi". („Te duci tinerețe''). Căutarea iubirii ce se îndepărtează, cu trecerea timpului. ca o, nălucă, întreține atmosfera de meiăhcolle și întoarce tot mai mult poezia șpre meditația potolită asupra destinului uman. Lirica se despersonalizează, se divide în două planuri, unul fix. altul mobil, unul trăiește, celălalt se fixează tn lucruri devenind motiv de contemplație. Sentențioasă pe alocuri, poezia din această perioadă a iul Eugen Barbu se hrănește din mișcarea rituală, ceremonială, a umbrelor a- mintirii, topind efuziunile lirice, clocotul nepotolit al erosului într-un plan absolut, ceea ce ferește creația sa de sentimentalismul facil sau de prozaismul abscons, dar totodată estompează uneori vibrațiile sufletești sub vălul reflecțiilor de circumstanță.Fără a avea pretutindeni aceeași consistentă, poezia lui Eugeh Barbu dezvăluie valențe lirice neașteptate, întregind într-un tot unitar configurația artistică a scriitorului.
Emil VASILESCU

8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 : 21, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45
17.15 ; 13.43, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, MODERN
— 9.30 ; 11.45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ! 
30,45.
• Pașa : GRIVIȚA — I : 11,15 ; 
13,30 ; 1» ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA
— 9,15 ; 11,30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Fredy, lovește tu lntîî : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,13 : 
17,45 ; 20.
• Becket: BUZEȘTI — 13,30 ; 19.
• Bună ziua, contesă : DACIA —
8,30—15.30 în continuare ; 18 ;
30.30.
• Un om pentru eternitate : BU- 
CEGI — 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
• Marele șarpe : UNIREA 
17.
• Hamlet : UNIREA — 19.
• Columna : LIRA — 15,30 ;
• Rolls-Royce-ul galben : ____
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 30, TO
MIS — 9—15,45 tn continuare.:
18.15 ; 30,30.
• Un delict aproape perfect s FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RIo Bravo : GIULEȘTI — 13,30 ; 
19, .VOLGA - 8.30—17 în con
tinuare ; 20,30.

?Astă seară mă distrez i COTRO- 
ENI — 15.30 ; 18.

• Republica Skid t COTROCENI 
— 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan i 
PACEA - 15.45 ; 18 ; 20.15. VITAN 
— 15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : VI
TAN - 20,30.
• Pentru încă puțini dolari î 
FLOREASCA - 11,15 ; 13,45 16 ;
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—13.30 In continuare ; 16 ; 18,16 : 
20,30.
• Program pentru eopli : FLO
REASCA — S.
• Judoka, agent secret : VIITO
RUL — 15,30 : 18.
• Ultima noapte a copilăriei : 
VIITORUL — 20,30.
• Feldmareșala : MOȘILOR —
— 15,30 ; 18.
• Acuzatul ! MOȘILOR —' 20.30.
• Profesioniștii : POPULAR —
15,30 ( 18.
• Prima zl de libertate : POPU
LAR — 20,30.
• Pensiune pentru holtei i MUN
CA - 16 ; 18.
• Gustul mierli : MUNCA — 20.
• Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walace : FLACĂRA — 18 ; 20,30.
• Păgînli din Kummerow : FLA
CĂRA — 15,30.
• Operațiunea San Gennaro : 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Fidelitate : RAHOVA — 20,30.
• Pianele mecanice : PROGRE
SUL — 15,30 ; .18.
• Magazinul de pe Strada Mare : 
PROGRESUL — 20,30.
• Prințesa : CRlNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• .....Apoi s-a născut legenda" :
COSMOS — 15,30 ; 18 : 20,15.

note de lector

Camil

Petrescu

pe scena
Teatrului 

din Pitești
carnet teatral

, 4semispectiva și un. p, a’ - • — Dacă în „Danton. revoluția se . împlinea prin voința excepțională a unui om, dacă Robespierre era imaginea ascetă, amendată a eroului tinzînd spre absolut, „Bălcescu" e prezentarea dramatică a mersului unei revoluții, este istoria vieții unui om între oameni, ale cărui spirit si putere de luptă se realizează doar alături și prin popor.Vorbind în acest caz de meritele colectivului piteștean. interpret al uriei duble partituri Camil Petrescu — întregul se cere apreciat însă dincolo de valoarea bunelor intenții repertoriale. . , .în spectacolul cu „Act A4- netian", regizoarea Mal cetta Sadova, printr-o fidelitate fragmentată față de text, a pierdut. cred, perspectiva înțelegerii de ansamblu. Spectacolul nu depășește ca descifrare de sensuri un realism „ocular" al textului, nu reușește să descopere în transparența replicilor si iocul situațiilor adevărul artistic, sediment prețios al piesei. Astfel, personajele devin ceea ce var pentru alte personaje, și nu ceea ce sînt în subtilul si dialecticul lor chin de a se autorealiza. Alta, interpretată de o ingenuă de comedie (Viorica Cernucan) e doar o falsă „monadă". Cellino, tînărul cinic, capabil însă a înțelege și a se schimba gratie filipicei lui Gralla, apare doar ca un curtezan caraghios si -- prin mimica si glasul u- nui excelent actor de comedie. Dimitrie Mitang — devine un caragialesc personaj travestit în marchiz. Nicola, prin dramatismul reținut, mocnit, al lui Dem Niculescu, rămîne un personaj de fundal, sustinînd. prin tăceri morocănoase sau intervenții greoaie, acțiunile lui Gralla. Accentele dramei deplasate astfel nu-i mai permit interpretului lui Pietro — VI. Jurăscu — să-și releve realele și adecvatele dispoziții pentru rolul categoricului condotier.Spectacolul cu „Bălcescu". în desfășurarea-i amplă, cadență a unor stampe cu tîlcul istoriei si al perenității, a găsit în traducerea scenică, semnată de C. Dinischiotu. un interpret sigur al accentelor si tonalităților crescendo-ului dramatic. Reproșăm însă lipsa unui suflu amplu, a unei tensiuni cuceritoare în importantele scene ale revoluției. Cum e si firesc, prin interpretul rolului titular, spectacolul capătă forță și farmec persuasiv. Sorin Gheorghiu. în Bălcescu, centralizează în jurul său evoluțiile celorlalte personaje. iradiind forță, transmi- tîndu-le vibrația fierbinte a întrebărilor. Intensa trăire lăuntrică a momentelor, reușind să ne convingă prin simplitatea si șoapta înfiorată a gîn- dulul. De o elocventă sobră, elegantă, si o rafinată insinuare a replicii, s-a dovedit Mi- haela Dumbravă (Maria Can- tacuzino). alături de portretele sumar individualizate. în text ca și în spectacol, dar pregnante ca apariții actoricești, dintre care amintim pe Ion Focșa (Eliade), Traian Pîrlog (Arăpilă Golescu), Ioana Citta Baciu (Ana Ipătescu). Funcționale și neostentative în reconstituirile conventionale de epocă. decorurile semnate de arhitect Al. Ivăneanu Damaschin — la ambele spectacole — s-au dovedit a fi comentarii discrete. dar uneori inutil pastelate.Rezumînd impresiile celor, .două seri de spectacole, putem distinge profilul unui colectiv entuziast ce își poate e- videntia cert valențele unor prețioase posibilități. Cu condiția unei exigente în plus privind calitatea si unitatea stilistică a spectacolelor.
Mirela NEDELCU

I
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• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia): V
Heidelbergul de altădată — 19,30 ; (sala Studio) : Tra- ! 
vesti — 19,30. I
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• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Ciorba de 
potroace (premieră) — 19,30 ; (sala Studio) : Cind luna 
e albastră — 10 ; Scaunele — 20.
• Teatrul Ciulești : Pălăria florentină — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică'' (sala din Calea Victoriei) : Șo- 
rlcelul șl păpușa — 10; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 10.
• Teatrul tineretului din Piatra Neamț (la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Noaptea încurcăturilor — 20.
• Teatrul, satlric-muzical „C. Tănase* (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" De la Bach la 
Tom Jones — 20.
• Circul de stat : Circul „Orion"
19,30.

(R. P. Bulgaria) —

O Q Q S Q @ Qar fi bine ca cei care elaborează manuale să aibă conștiința că fac 
o operă educativă, în afară de una 
informativă. Iar noi posedăm o valoroasă experiență în ce privește elaborarea de manuale de Istorie scrise într-un mod accesibil, cu grijă pentru cerințele1 pedagogiei, începînd de la Florian Aaron, autorul primului manual de istorie a patriei din urmă cu aproape un secol și jumătate, apoi A. T. Laurian, A. D. Xe- nopol. Gr. T. Tocilescu. N. Iorga ș.a. Pe nimeni nu satisface relatarea a- ridă sub aspectul formei, rigidă, nestimulativă sub aspectul interpretativ. în manualele noastre de azi — excepție face doar cel de clasa a patra — s-a încetățenit aproape, de regulă, o lingură manieră. Fiecare capitol începe cam în același fel, cu cîteva considerații de natură economico- socială. Multe lecții . din manualul

a o ■ a ■ ■urmărit cu suficientă perseverență problema dozării cuantumului de 
cunoștințe, corespunzător vîrstei ele
vilor, capacității lor de asimilare.O altă remarcă a mea — referitoare la același manual de clasa a VIII-a — are în vedere proporția dintre capitole, respectiv dintre epoci. Mi se pare, de pildă, că în timp ce perioade din trecutul îndepărtat sînt prezentate larg, cu lux de amănunte, mer- gîndu-se. cum am mai spus, pînă la înșiruirea, tuturor domnitorilor, evenimente de însemnătate majoră din istoria contemporană sînt înfățișate prea sumar; de pildă, întreaga pregătire și desfășurare a insurecției armate din august 1944 este prezentată în două pagini ; din lectura lor, elevii nu-și pot face o idee clară nici despre imensele nenorociri și suferințe pe care Ie-a abătut asupra poporului nostru re

de pămîntul. străbun și față de libertate, demnitatea, cinstea și umanitatea sa, eroismul său — manifestate în mod plenar în lupta pentru edificarea socialistă a patriei.La redacție ne-a sosit, de altfel, o bogată corespondentă de Ia diferiți profesori din tară care dezvoltă idei asemănătoare :Prof. Geo Nechita, de la Liceul nr. 2 Fălticeni, ne scrie, spre exemplu, că lecții atrăgător intitulate ca : „Epopeea românească sub conducerea lui Ștefan cel Mare" sau „Țările Române în timpul domniei lui Mihai Viteazu" din manualul de clasa a XlI-a sînt fragmentate (fără vreo legătură cu un anumit plan de lecție) — prima în 19 titluri și subtitluri, iar cea de-a doua în nu mai puțin de 24 părți și subpărți. Aglomerarea de date și amănunte nesemnificative a dus la faptul că strălucitele perso-

pentru clasa a opta apar ca niște referate monotone. în ce (privește manualul de clasa a douăsprezecea, impresia mea este că el e potrivit, prin bogăția informației, mai degrabă pentru profesorii liceali și mai puțin pentru elevi. Recurgerea numai la universitari ca autori, pe cît se vede, nu este totdeauna în profitul manualelor școlare. Cred că ar fi bine ca autorii să fie atît universitari, cît si oameni cu practică e- fectivă în învățămîntul căruia se a- dresează manualul.La rîndul său. prof. Mircea Sîntim- 
breanu, scriitor, a arătat:Supraîncărcarea este evidentă și în manualul de clasa a VIII-a. Surprinzător este faptul că în tratarea unor anumite perioade se dau chiar mai multe date și fapte decît in manualul de clasa a XlI-a ; de pildă sînt prezentate toate domniile .care s-au succedat de la întemeierea Tării Românești pînă la Mircea cel Bătrîn și de la întemeierea Moldovei pînă la Alexandru cel Bun — domnii care în manualul de clasa a XlI-a nici nu sînt amintite. Aceasta denotă, după părerea me?, că autorii manualelor respective nu au

gîmul antonescian, nici despre amploarea mișcării de rezistență antifascistă sau despre eroismul de care au dat dovadă forțele patriotice, în frunte cu comuniștii, în lupta pentru eliberarea țării de sub jugul fascist. Capitolul consacrat orîn- duirii socialiste este și el foarte sumar, reprezentînd de fapt mai degrabă o cronologie de evenimente.în sfîrșit, o ultimă observație : din cauza noianului de date și a- mănunte, a manierei schematice de tratare, numeroase lecții nu au capacitatea de a-i impresiona pe elevi, de a-1 face receptivi față de trecutul tumultuos, înălțător al poporului român. Or, studiul Istoriei are o forță a sa în contextul învătămîntului nostru, o forță pe care aș asemui-o cu aceea a metalelor radioactive în rîndul celorlalte metale. Cunoștințele din domeniul istoriei trebuie puse în slujba cultivării unor puternice sentimente patriotice^ Să folosim faptele istorice pentru a reliefa cu pregnantă unele idei majore privind datoria și necesitatea de a sluji cu abnegație acest popor; ideile care îl onorează, dragostea sa fată

nalltăți ale celor doi domnitori sînt slab reliefate, diminuate, estompate. Să se fi uitat oare — se întreabă semnatarul scrisorii — că sintetizarea — cerință indispensabilă mai cu seamă pentru manualele școlare — nu trebuie să fie sacrificată de dragul prea numeroaselor amănunte că istoria, fiind cea dintîi carte a națiunii noastre, tn ea trebuie să citim nu numai cu ochii și mintea, ci și cu inima și cu toată simțirea noastră, trecutul, prezentul și viitorul 7 într-o altă ordine de idei, am reținut și opiniile prof. Paul V. Grî- 
goriu, de la Liceul nr. 24 :— Efortul de îmbunătățire a manualelor de istorie ar trebui să se extindă, cred, și asupra modului de 
tratare a problemelor culturii și ci
vilizației românești. Cred că nu greșesc cînd afirm că în special lecțiile de istorie a culturii, care au un mare rol în educarea elevilor, în lărgirea orizontului și cultivarea gustului lor estetic, sînt adeseori vitregite de un stil atractiv și sugestiv. Abundă descriptivismul și înșirarea de nume, care în nici un caz nu pot sugera elevilor originalitatea și bogăția artei noastre. Astfel, despre

cultura din perioada lui Const. Brîhcoveanu întîlnim în manualul de clasa a VIII-a doar o frază searbădă în care se spune că „în vremea lui Brincoveanu s-au construit palatul Mogoșoaia și Mînăstirea Horezu, armonios și bogat împodobite cu sculpturi. Ele se grupează în ansamblul de clădiri care alcătuiesc stilul brîn- covenesc". La fel, referirile Ia arta contemporană sînt reduse la simpla afirmație banală și telegrafică, potrivit căreia „pictura și sculptura s-au dezvoltat mult prin operele pictorilor Camil Resu, Corneliu Baba, Al. Ciucurencu, și prin lucrările sculptorilor Corneliu Medrea și I. Jalea". Renunțîndu-se la unele exemplificări din domeniul literaturii — deoarece acestea sînt amplu și detaliat ilustrate în fața elevilor în cadrul orelor de limbă și literatură română — ar fi posibil să se dezvolte aceste aspecte ; de asemenea să se includă în manuale și date semnificative ilustrînd bogatele tradiții ale științei și tehnicii românești. Registrul valorilor mondiale a înscris la loc de frunte numele multor români, care prin operele lor au contribuit efectiv la progresul științei și culturii naționale și mondiale, fapt care este de natură să stîrnească mîndria și admirația elevilor noștri.— S-au remarcat aci — a intervenit prof. Constantin Dinu — destule minusuri ale manualelor școlare de istorie, dar aș mai vrea să atrag a- tentia asupra unor probleme de redactare — aparent de formă, dar inevitabil cu implicații asupra conținutului. Este vorba de lipsa unei re
dactări unitare, foarte vizibilă în manualul de clasa a XlI-a. Numărul mare și eterogenitatea autorilor careI- a’u realizat fac să se resimtă o distonantă între partea I și partea aII- a, cît și între diferitele lecții. Pe de altă parte, există unele necon- cordanțe, chiar contradicții între afirmații cuprinse în manualul de clasa a XlI-a și cele pentru clasele a IV-a și a VIII-a. în manualul de clasa a VIII-a, spre exemplu, se vorbește despre cavalerii ioaniți aduși, pe teritoriul patriei noastre. în timp ce în manualul de a douăsprezecea se afirmă că aceștia nu au venit niciodată aici! Sau un alt exemplu. în manualul de clasa a VIII-a se scrie ca Tara Românească -a început să plătească Imperiului .Otoman tribut de la moartea iul Mircea cel Bătrîn (1418). iar în cel de clasa a XlI-a se afirmă că în 1415 Mircea cel Bătrîn a încheiat pacea cu turcii și s-a obligat să plătească

tribut în schimbul păstrării Independentei. Vă dați seama îii ce dilemă este pus elevul în, fața inexactității datelor pe care este obligat să le rețină. Destule numiri de localități și personalități istorice sînt greșit scrise, o dată într-un fel, altă dată într-altfel — alte dileme pentru elevi.— în contextul numeroaselor critici care s-au adus aci — a spus în cuvîntul său învățătoarea Elvira Io- nescu de la Școala generală nr. 5 — aș vrea să-mi exprim convingerea că este pe deplin posibil ca școala noastră să, dispună de manuale corespunzătoare. Pe baza experienței mele de învățătoare, țin să relev că manualul de istorie a patriei pentru clasa a IV-a este, după părerea mea, un manual reușit, adecvat vîrstei copiilor, echilibrat în dozarea și gradarea cunoștințelor, scris vioi. Evident că pentru manualele de clasa a VIII-a și a XH-a, altele sînt cerințele sub raportul accesibilității, tinînd seama de puterea superioară de înțelegere și de asimilare a elevilor din aceste clase. Nu trebuie, totuși, nici în cazul acestor manuale, să se uite faptul că ele sînt destinate unor elevi, că trebuie, așadar, construite după toate regulile pedagogiei.— La reușita manualului de clasa 
a IV-a — a adăugat prof. Florea Stănculescu, de la Liceul ,Gh. Șin- cai“, contribuie și prezentarea sa grafică. Prezența unui bogat material ilustrativ, în culori vii. atrăgătoare, ajută la reconstituirea atmosferei în care s-au desfășurat diferite evenimente istorice, permite elevilor în orice moment să călătorească retrospectiv pe firul vremii, să înțeleagă mai complex fenomenele studiate. Importanța didactică-educativă a ilustrației, și în genere a ținutei estetice a manualelor școlare, este de mult dovedită. Nu putem de aceea decît să regretăm, împreună cu elevii. că manualelor de clasele a VIII-a și a XlI-a li s-a dat o înfățișare grafică cenușie, ștearsă.

/ *Acestea au fost cîteva dintre părerile interlocutorilor noștri. Discuția rămîne deschisă. Oricum, se conturează unele concluzii care relevă necesitatea de a se aduce îmbunătățiri substanțiale manualelor de istorie, astfel îneît acestea să corespundă, mai bine atît din punct de vedere științific, cît și pedagogic, cerințelor instructive și educative actuale.
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OMUL FA TĂ IN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

Satisfacția de a smulge
măcar o fărimă
din necunoscut

I

acad. N. TEODORESCU

Nu cred sfi existe domeniu de activitate umană în 
i care problemele etice să se pună cu mal multă acuitate 
1 și profunzime dectt în cel al investigației științifice și 
4 al aplicării rezultatelor ei. șl aceasta deoarece, pe de 
.' o parte, n-a existat în istoria omenirii epocă mai
ț „scientizată" decît cea în care trăim, iar, pe de altă ! parte, știința și aplicațiile ei au devenit atît dedirect contingente cu viața cotidiană a milioane de oameni simpli, putînd s-o influențeze la modul favora- ■ bll sau catastrofic, încît putem afirma că de morala 
1 științei și a slujitorilor ei depinde — azi mai mult ca 
i niciodată — însăși soarta civiUzației umane.S-ar putea găsi unii care să afirme că vastele » coordonate de la care am purces sînt mult prea cuprin- < zătoare pentru problema etică pe care intenționăm s-o 
1 punem în discuție : raportul dintre dezinteres și in- 
4 teres, dintre dăruirea pasionată și stimularea materială ’ pe tărîmul științei. Dacă e să privim însă lucrurile în lumina lor reală să le concentrăm în focarul unei 
i viziuni adinei și nu fragmentate, apoi e neapărat ne- * cesar să încercăm a Ie judeca de la înălțimea idea- 
l Jurilor sociale și morale care guvernează și dau sens ? epocii noastre. \
ț Care este rolul pe care-1 joacă astăzi pasiunea și 
i dezinteresul în opera științifică 7 Oare mai există loc ’ pentru dăruire de sine, pentru acel sacrificium in- 
4 tellectus (care constituia odinioară semnificația pri- [ mordială a cunoașterii) într-o epocă în care munca ) științifică a fost atît de organic atrasă în albia pro-
4 greșului industrial, în care etalonul autorealizării’ îl reprezintă în ochii unora confortul strict material ? 
4 Oricînd și oriunde azi ca și mîine, i autentică, investigarea temeinică a zo- * nelor încă acoperite de neguri, căuta- 
4 rea încăpățînată a adevărului pe felu- ’ rjte tărîmuri ale științei, a pretins și •* -pretinde din partea omului care simte în această direcție nu numai cercetător, nu numai multi- ple' âdînci cunoștințe de specialitate, nu numai o uriașă capacitate de muncă, ci și efervescenta lăuntrică, o autentică participare sufletească.Albert Einstein, subliniind o dată feluritele mobiluri psihologice care-i atrag pe oameni spre domeniul științei, făcea o netă distincție între cei care consideră știința exclusiv ca un mijloc de existență — putînd, dacă n-ar fi fost întîmplarea, să devină niște prosperi oameni de afaceri — și entuziaștii, pasionații, care pun interesele științei deasupra unor strimte interese personale, și a căror contribuție se dovedește hotărâtoare pentru progresul civilizației. De altminteri în această privință, însăși viața genialului fizician a fost un statornic exemplu. In tinerețe, deși rezultatele obținute la absolvirea politehnicii din Ztirlch l-ar fi putut îndritui să aspire la un post universitar (cu toate obligațiile 

și servitutile respective), a preferat să treacă în ochii propriei sale familii drept un „ciudat", un „visător". Iu" „lunatec" și să se angajeze funcționar cu un salariu m.ț.Jla Departamentul federal de patente din Berna, locuind multă vreme în mansarda locuinței unui băcan. Și asta numai și numai pentru a-și putea consacra cît mai mult timp elaborării acelei concepții care a revoluționat întreaga gîndire științifică modernă — teoria relativității.Importanța unor asemenea exemple — iar numărul lor atît în istoria științei noastre, cît șl în cea universală, poate fi înmulțit la infinit — constă, după opinia mea, nu în latura lor strict moralizatoare, ci în proba elocventă pe care o constituie că o asemenea cale este cu adevărat eficientă, se soldează pînă la urmă cu reușite științifice reale și — ceea ce este deosebit de semnificativ — aduce 
aproape inevitabil recunoașterea multiplă a societății, 
inclusiv avantaje materiale.De maximă însemnătate mi se pare a sublinia nobila valoare a dăruirii, dar, în același timp, și simbioza ei organică cu realizarea individului pe plan' material și social, mai ales din grijă pentru tineretul nostru științific, pentru perspectivele sale de dezvoltare.Mi se întîmplă să aud uneori aprecieri admirative 
șl subtil invidioase la adresa unor indivizi descurcăreți, care nu-și pierd vremea cu idealuri dezinteresate, ci dovedesc prematur o remarcabilă ingeniozitate pentru căpătuiala rapidă. Profesori, ei găsesc cheia meditațiilor fructuoase la care apelează părinți dornici de a primi asigurări de „succes" garantat pentru odraslele lor. Medici, ei reușesc să-și înfiripeze o clientelă recunoscătoare și generoasă, în cadrul asistenței medicale gratuite, pe socoteala statului. Ingineri,
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cunoașterea
opinii

agronomi sau funcționari, ei nimeresc exact, posturile de unde răsar spontan prime îmbietoare, călătorii de documentare și de schimburi de experiență însoțite de schimburi de bunuri transportabile.Acești profitori, înzestrați cu apetite viguroase, stîrnesc adeseori nedumeriri în mințile celor din jur, în particular în rîndurile tinerilor care pornesc cu avînt să-și croiască o carieră, punîndu-se în serviciul țelurilor înalte ale societății noastre socialiste. Interesele lor sînt pur personale, sau cel mult de familie, și nu au nimic comun cu cele ale colectivității. Prin interpretarea și adaptarea abuzivă a unor prevederi legale folosului propriu,- acțiunile lor sînt uneori mai greu de sesizat în lumina adevărată, deoarece nu constituie încălcări flagrante, ci procese „rafinate" de adaptare a interesului public la cel personal, adică exact invers decît cere etica societății noastre.. Fiind, de regulă, foarte „activi", acești jongleuri de clasă dau chiar impresia, la o privire superficială, că se consumă cu devotament șl competentă Iîmi amintesc de acel tînăr student ambițios, totdeauna bine pregătit, care ținea să se pună în evidentă, să arate zel și interes ostentativ pentru munca de cercetare. Insă odată plasat într-un institut de cercetări, în loc să se consacre în întregime descoperirilor științifice, a făcut-o numai pe jumătate. Cealaltă jumătate a persoanei sale a consacrat-o producției premature, dar rentabile, de lucrări, de informare, documentare, popularizare, aducătoare de drepturi de autor cu consecințe îmbietoare. Toate acestea, conjugate cu meditații consistente, atrase — bănuiesc — de poziția de cercetător științific și de numele de autor des tipărit, cu titluri pretențioase, i-au adus tînărului descurcăreț o oarecare faimă și o frumoasă situație materială, corespunzătoare unui loc situat mult mai sus de condiția sa de om de știință prezumat. Totuși a sosit și momentul ''în care înaintarea în carieră a început să ceară titlul de doctor și lucrări originale în cantități mal vizibile și de o calitate comparabilă cu a altora. Or, tînărul nostru, care mai crescuse între timp, nu avea nici titlul, nici astfel de lucrări, încît pe neașteptate succesul a stopat... Dezamăgirea tîrzie i-a arătat eroului o realitate pe măsură și bănuiesc că și-a dat seama că, de fapt, s-a furat pe sine, că șl-a irosit în van cei mai frumoși ani, energia șl talentul, plătind tribut unor impulsuri posesive.Să fim bine înțeleși. Dezinteresul nu înseamnă, desigur, negarea interesului — fapt pentru care adesea ridică rezerve — ci absența interesului egoist. Un om dezinteresat într-o acțiune, sau în toate acțiunile sale,; nu înseamnă un om care nu are nici un Interes în acea acțiune, sau în nici o acțiune. Dimpotrivă, accepțiunea socială a dezinteresării este aceea de interes deosebit pentru realizare, însă fără urmărirea ou pre
cădere a unui profit personal direct sau indirect.In societatea noastră, cointeresarea șl modul de repartiție a răsplății muncii sînt o expresie a principiilor de echitate socială. In aceste condiții urmărirea exclusivă a intereselor personale, egoiste, devine — într-o măsură mai mică sau mai mare — un act imoral blamat de societate.Cultivarea pasiunii, a dezinteresului nu înseamnă decît cultivarea eticii sociale sub semnul căreia trăim. Valorificarea la maximum a aportului personal în cadrul colectivului de muncă în care lucrăm este o calitate civică, o obligație pentru orice specialist. In același timp, dăruirea deplină, urmărirea cu generozitate a idealului profesional, îți oferă acel ceva neprețuit despre care marele Emil Racoviță spunea : „Nimic nu poate 
atinge în intensitate satisfacția că ai smuls măcar o 
fărimă din teritoriul necunoscutului",...Reflectînd uneori la soarta unor cupizi dintre cei evocați mai sus — din fericire puțini — îmi amintesc de o splendidă șl plină de tîlc poveste a vîrstelor fragede : basmul fetei cu păru! de aur. care s-a trezit noaptea din vis în tîrgul zînelor, sub seînteierile orbitoare ale nestematelor. Zînele vindeau inele broșe și coliere, piepteni și diademe de aur bătute în diamante, briliante și rubine ; le vindeau pe cîte un fir de păr — și fata n-a stat la îndoială. A dat cu frenezie și a strîns cu aviditate comori peste comori. Numai că, în revărsatul zorilor. sub prima rază de soare, tîrgul și zînele s-au topit în lumina năseîndă și fata s-a trezit in poiană strîngînd în brațe și acoperind cu corpul amăgirea, cumpărată cu prețul pletelor ei de aur. risipite fir cu fir pe iarba pe care fusese întins tîrgul de nestemate...Un basm. Dar, ca toate basmele...

— De apartamentul familiei Mu- șetescu mă desparte doar un perete, 
ne spune Constantin Crlstea. Știu că sînt divorțați din 1965. Știu că există și o sentință judecătorească pentru evacuarea lui. (Nr. 5 092 din 12 decembrie 1967, pronunțată de Tribunalul popular al fostului raion Tudor Vladimirescu — n.n.). El,Gheorghe Mușetescu, n-a luat-o în seamă. Și ce mi-a fost dat să aud în tot timpul ăsta, mai bine nu mă mai întrebați... 1 Cel care a locuit înaintea mea aici a zidit ușa dintre apartamente. Să se apere de țipete, de înjurături, de grosolăniile lui Mușetescu.Am fost la adresa de pe str. VI- tan, nr. 54 A. M-a primit cu jenă fosta nevastă a lui Mușetescu. El era la circiumă. In casă dezordine după un scandal crunt. Lucruri puține pentru că o bună parte din ele au fost luate de Mușetescu și vîn'dute. Hotărîrea tribunalului — un adevărat act de acuzare la adresa lui. I se impută comportarea violentă, neomenească într-o căsnicie de peste douăzeci de ani.— Toată viața m-a bătut — declară fosta lui soție. Cînd eram tineri, „din gelozie". Pe urmă 7 Nu știu de ce. Așa, fără motiv. Eu cred / că s-a învățat să bată, nu se mai poate dezbăra de asemenea apucături. De opt luni de zile n-a plătit pensie alimentară cum a fost obligat de lege. N-a părăsit locuința cu toate că există un ordin de evacuare. De ce nu sînt lăsată în pace să-mi cresc copiii, să rămîn numai la bucuriile de mamă dacă nu le-am putut avea pe cele de soție 7De ani de zile, Gheorghe Mușetescu sfidează fără scrupule principii etice pe care nimic si nimeni nu are dreptul să le ignore ; mai mult, este lăsat să nesocotească hotăriri judecătorești care au fost date tocmai pentru a restabili ordinea firească în această familie.Vecinii s-au săturat de „spectacolele" oferite, au încercat o ripostă severă dar : „Dacă legea \ s-a dovedit neputincioasă, ce puteam face nbi 7... într-o zi Mușetescu 'mi-a zis: Eu nu pot fi evacuat oriunde. Dacă nu mi se dă locuință cu încălzire centrală, nu mă mut. Sînt bărbat, sînt singur, si n-o să mă aoue acum să sparg lemne..." (Constantin Cristea)-Din păcate, opiniile consemnate nu sînt deloc măgulitoare la adresa celor care aveau îndatorirea să aducă la îndeplinire sentințele judecătorești amintite. Executarea promptă a unei hotăriri judecătorești face parte integrantă. precum bine se știe, din problemele autorității actului justițiar si tărăgănările în acest domeniu, oricum ar fi ele „explicate". lovesc în prestigiul acestui act. în prestigiul justiției, nu sînt de natură să ajute la promovarea climatului de intransigentă colectivă împotriva celor care au abdicat de la îndatoriri sociale elementare.

De fapt, cum s-a procedat în cazul lui Mușetescu 7 După sentința de evacuare începe o adevărată ploaie de somații pentru părăsirea locuinței pe care Gh. M. le ignoră total.. I se fixează mai multe termene, dar si acestea sînt privite cu aceeași senină îngăduință. Mușetescu etalîndu-si nestingherit, în acest cadril al hîrtiilor. virtuțile lui de bătăuș si scandalagiu.— In stradă, totuși, nu-1 puteam

rile lui Mușetescu sînt lăsate în custodia... reclamantei (fosta soție).— Executorul a procedat legal — afirmă tovarășul I. Ancuta. In dese împrejurări, bunurile evacuatului se lasă în custodia reclamantului.— In acest caz însă. Mușetescu se pare că abia aștepta ca evacuarea să se desfășoare în acest fel. Lucrurile sale, lăsate fostei soții, au constituit pe mai departe motiv de nepărăsire a domiciliului, de bătăi șl

„...dar ce fac© I© © cei din jur ?
ancheta socială

scoate — ne spune tovarășul Iosif 
Ancuța vicepreședinte al Judecătoriei sectorului IV. Noi am intervenit la întreprinderea unde lucra să i se dea prioritate la repartizarea spațiului locativ dar n-am primit nici un răspuns...— Chiar dacă prin comportarea sa Mușetescu atentează la sănătatea fizică si psihică a trei flinte 7In decembrie 1968, după un an 
de zile de la emiterea sentinței 
de evacuare — timp „acoperit" de Mușetescu cu noi pagini de brutalități — se Ivește o rază de lumină. Executorul judecătoresc Sergiu 
Ștefanov, în lipsa pîrîtului, face un proces verbal de evacuare. Lucru
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grosolănii. Ele reprezentau un fel de cui al lui Pepelea...— -Din păcate, aveți dreptate. Dar legalitatea evacuării nu poate fi pusă sub semnul întrebării...(A evacuării de formă. Fiindcă, în fapt, ea nu a fost dusă la îndeplinire. După încheierea procesului- verbal amintit, Gheorghe Mușetescu a spart ușa, a violat un spațiu în care nu mai avea dreptul să intre, i-a pus la „respect" cum știe el pe cei care s-au împotrivit și locuiește și azi în acest apartament din care, chipurile, a fost evacuat).îl întrebăm pe executorul judecătoresc :— Știți că Mușetescu n-a plecat și continuă să locuiască abuziv la vechea adresă 7— Pentru mine, e evacuat. Dacă lucrurile stau altfel, cei lezați să se adreseze procuraturii...Adevărul este acesta : Gh. M. n-a 
Intîlnit o ripostă severă ia actele lui, s-a bucurat de îngăduință ani de zile și, în astfel de împrejurări, procesul degradării lui s-a accelerat. Numai astfel se explică comportarea sa mai mult decît condamnabilă în familie, chefurile interminabile,''lipsurile cu duiumul de la serviciu (Mușetescu e vînzător la O.C.L. Alimentara nr. 97, sectorul V. L-am căutat în mai multe rînduri la magazin și de fiecare dată ni s-a spus : „N-a venit la serviciu. S-o fi îmbătat iar"). Ne-am adresat directorului O.C.L. Alimentara, sectorul V, tovarășul 
C. Vlad, care ni l-a înfățișat astfel : „îl cunosc de mulți ani pe Mușetescu. Din păcate a avut o involuție curioasă. Acum știu că bea, că are o comportare reprobabilă în familie". — „S-a luat vreo măsură împotriva lui 7 A fost discutat, sancționat ?“. — „Păi. abia de vreo opt luni de zile lucrează Ia noi!“...Lăsăm cititorul să aprecieze seriozitatea „justificărilor" de mai sus. Trebuie spus însă că astfel de atitudini tolerante nu fac decît să încurajeze oameni de felul lui Mușetescu în actele lor contrare oricăror norme ale eticii noastre. Ei exploatează pe cît le stă în putință îngăduința celor din jur și, din păcate, izbutesc uneori să-și facă mendrele, încurajați tocmai de acest climat de indiferență.De ani de zile, — aflăm de la un corespondent din Baia Mare — pe strada George Coșbuc nr. 27 (apartamentul 10), continuă scandalurile provocate de locatarul Nicoiao Pie-

troiu. Accesele de furie ale acestui individ fac ca viața în acest bloc să fie un calvar.„Apartamentul meu se află sub cel al lui Pietroiu. Vrînd, nevrînd „particip" și eu la desele sale scandaluri. In cîteva rînduri mi-a inundat casa. Cînd l-am invitat să repare stricăciunea m-a luat în rîs și a zis că vine cu metrul să măsoare petele de igrasie"... (Z. Iosif, mlfecanic la Uzina „1 Mai" Baia Mare).„Da. Are manifestări violente, sfidătoare. într-o asemenea „dispoziție" a aruncat aparatul de radio pe fereastră. A vrut să arunce și televizorul. L-am oprit noi, locatarii". (Florica Silaghi, responsabila blocului).Pietroiu a avut parte de vecini care i-au tolerat multă vreme — ani de zile — capriciile, brutalitățile față de soția sa, față de copiii care de atîta vreme îndură și tac. Tac de frică. Și scandalagiul s-a hrănit, conștiincios dintr-o asemenea „bunătate" vecină cu indiferența. Astfel a devenit ci cel menajat, cu el oamenii din jur au început să se poarte grijuliu, să nu-1 supere. Postura asta i-a convenit de minune, a favorizat dezvoltarea instinctelor primare la Nicolae Pietroiu și lucrurile au evoluat pînă la alungarea din casă a soacrei sale. Alungarea din casa ei, pentru că locuința de pe strada George Coșbuc nr. 27, ap. 10, unde stă în prezent Nicolae Pietroiu, cu soția și cei doi copii, este repartizată soacrei sale, Maria Barabaș.îl căutăm pe Nicolae Pietroiu Ia Autobaza D.R.T.A. din Baia Mare. E conducător auto. Cîștigă bine și are aerul omului mulțumit de viață, care n-are nimic să-și reproșeze... Ni se spune că este apreciat la serviciu. (Credem că — aflînd despre cea de-a „doua față" a lui N. Pietroiu — colectivul din care face parte îl va a- juta să revină la comportări umane).— Cine vă crește copiii 7 Știm că soția e și ea salariată.— I-a crescut „bătrîna". (Toți cel de pe scara blocului îi zic mamă Măriei Barabaș. în semn de respect. Pentru Nicolae Pietroiu ea nu este decît „bătrîna"). Acum însă ea a plecat. De vreo șase, poate șapte săptă- mîni.— De ce 7— Motivează că sînt scandalagiu. Știți, vecinii... Vor să ne dezbine familia...— Și de ce a plecat 7— Din pricina repartiției... I-am cerut s-o transcrie pe numele meu. N-a vrut și a plecat...(Nicolae Pietroiu nu pomenește nimic despre falsificarea semnăturii „bătrînei" pe actele de transcriere a repartiției — căci asta a făcut — motiv pentru care Consiliul popular al municipiului Baia Mare n-a a- probat transcrierea).— Și unde locuiește acum Maria Barabaș 7— Nu știu.Ti spunem noi: cinci săptămînt a stat la Z. Iosif, vecinul „cel rău" iar acum șl-a găsit adăpost într-o altă familie.Discutăm cu Marla Barabaș. „Nu, nu m-am așteptat să nu am loc în casa mea. Alături de fiică, de nepoți, de ginere. Da, e trist, e foarte trist. Dar, după cum s-a purtat cu mine, nu știu dacă mă mai pot întoarce. Atît aș vrea să-i spun : „O- mule I Trezește-te I Ai și tu copil I Dacă tu faci așa cu mine azi, ce-or să facă ei mîine cu tine 7“
★Răstălmăcind și abuzînd de principiul : „Sînt în casa mea, fac ce-mi place !", „eroii" anchetei noastre —' Mușetescu și Pietroiu, ca și aiții de felul lor — înțeleg prin acest „ce-mi place" dreptul feudal de „a tăia și spînzura" în familie, sfidînd atît legile, normele conviețuirii sociale, cît și opinia publică. Unii dintre ei (a- semenea lui Pietroiu) duc b adevărată „viață dublă", se socotesc invulnerabili fiindcă își fac datoria la serviciu iar colectivul nu le cunoaște adevăratul chip.

Dar astfel de comportări dezgustă
toare reprezintă ele „chestiuni per
sonale" pentru simplul motiv că se 
manifestă... acasă 7 In măsura în caro 
oprobriul justificat al celor din jur nu 
este suficient pentru a-i aduce pe 
calea cea bună, există organe legale 
menite să curme actele lor de bar
barie, să purifice atmosfera infec
tată de elementele certate cu nor
mele elementare de conviețuire so
cială. Și aceste organe sînt chemate 
să-și facă pînă la capăt datoria.

Hie TANASACHE

® S S SDintr-un plic sosit la redacție răzbate, de la primele rînduri. un strigăt de ajutor și indignare : o întreagă instituție, de la mic la mare, s-a năpustit asupra unul biet salariat și nu-1 mai slăbește din ochi. A- colo, la Institutul de proiectări de utilaj pentru chimia anorganică (IPRAN) aflăm din scrisoarea ce ne-a sosit, domnesc stihii negre: „abuzuri grave... în ședințe este gîtuită critica... în sectorul nostru s-a creat un cerc vicios... a- cest familiarism... focare molipsitoare ale practicii de a izola pe cei care nu se împacă cu aceste a- pucături...".Din tonul scrisorii, din abundența epitetelor furibunde am avut, la început, sentimentul că este vorba despre un clasic exemplu de reclamagiu profesionalizat. Dar nu. Nu e numai atît. Cazul e mai complex. Să citim mai departe din scrisoare : „Tovarășul șef contabil m-a tăiat în mod abuziv și nejustificat de la drepturile bănești, a- jungînd pînă la tăierea alocației pentru copii, iar pentru curajul dovedit criticînd în ședințele sindicale unele apucături ale sale a căutat tot timpul ca prin răfuieli personale să se răzbune pe mine". Apoi : „pentru a mă compromite în fața colegilor mei de muncă, fiind porniți împotriva mea... coalizîndu-se cu toții pentru a mă determina

să tac". După care : „nu mi se dă de lucru" și altele.Omul acesta, care își începe scrisoarea către ziar prin cuvintele ..Subsemnatul. Constantin Georgescu... vă aduc «Ia cunoștință unele fapte grave", cere sprijinul ziaru-

de eforturi suplimentare, înțeles. L-au răsfățat chiar. Dar, cu timpul el a început să supraliciteze pînă la formularea unor pretenții imposibil de satisfăcut.Si acum să analizăm „faptele grave" de care se plînge. în 1966 i s-a re-

discuțiile, a rugat serviciul financiar să găsească o modalitate prin care să fie împăcate și legea și Constantin Georgescu. Prin ce procedeu legal nu știu, dar a încasat banii. S-a mai ivit apoi o situație în care aceluiași i s-a părut că n-a primit

amăgitoarea sa credință că i se cuvine totul. Mai mult: reclamațiile din partea lui C. Georgescu au început să se țină lanț, întîlnind .inimi de mamă", el a deprins tehnica iucrativă de .a face gălăgie". Adică : oamenilor li se face lehami-/ • -

SPECULAREA
OMENIEI

Iul pentru ca „o comisie obiectivă să analizeze cauzele ce au dus Ia rezultatele de astăzi". Am analizat. am verificat cuvînt cu cuvînt, afirmație cu afirmație, cele spuse în scrisoare. La capătul a- cestei investigații am constatat că Georgică — pentru că așa îi spun, prietenește, oamenii din institut — a reușit, în cîțiva ani, performanta ciudată de a se situa la antipodul colectivului. La început a fost privit cu simpatie, cu înțelegere : suferea și atunci ca și acum de o boală care-i cerea să fie ocrotit, ferit

ținut, într-adevăr, într-o lună, indemnizația pentru copii. Absentase de la serviciu, pentru diverse motive (concedii fără plată, învoiri) mai mult decît baremul admis prin lege pentru a i se mai putea plăti indemnizația. A reclamat, s-a plîns, s-a burzuluit și oricît de mult I s-a explicat, oricîte texte de lege i s-au pus în față, n-a putut să fie convins că n-are dreptate. Anul următor. într-o altă lună, istoria s-a repetat. Din nou a alarmat întregul institut, pînă cînd inginerul șef Constantin Roșu, ca să curme

o sumă cuvenită lui pentru o anumită lucrare. A reclamat din nou ; deși, evident, nu i se cuveneau banii aceia, i s-au acordat iarăși, printr-o formă trasă de păr.„Poate că am greșit" — spune inginerul C. Roșu, acum cînd reclamantul vorbește despre aceste fapte ca despre triumful dreptății lui. Și, evident, dînd dovadă de slăbiciune, intervenind să 1 se atribuie lui Constantin Georgescu „drepturi1' ce nu i se cuveneau, inginerul Roșu l-a încurajat pe acesta să persevereze în erorile și in

te de veșnicul scandal cu tine — și atunci...„Nu mi se dă de lucru" — mai spune el în scrisoarea către redacție. Intr-adevăr, de la un timp proiectanțil au început să evite colaborarea cu el. De ce 7 Discu- tînd. de pildă, cu inginerii Paul Alexandriuc, Alex. Caliga, Mircea Coculescu și alții, toți au afirmat. în esență, același lucru : în munca sa de desenator Constantin Georgescu e deficitar atît în ce privește calitatea planșelor cît și ritmul de execuție. Nu-și recunoaște niciodată greșelile, re-

fuză orice observație critică, în schimb tună și fulgeră pentru tot felul de drepturi (acord, prime) pe care munca - lui nu le justifică.Maria Giuriade, colegă de atelier cu Georgescu, desenatoare cu o veche experiență, conchide :— Nu înțeleg de ce se face atîta caz în legătură cu el, de ce atîția oameni își pierd timpul și energia ocupîndu-se de reclama- țiile lui, cînd e foarte limpede: trebuie să fie bine scuturat, să nu i se mai caute în coarne... Să fie făcut să înțeleagă că nimic, nici un fel de tertipuri nu pot să înlocuiască munca adevărată, răspunderea profesională.In rîvna de a-și spori artificial importanța, în dorința de a impune, C. Georgescu a lansat în institut minciuna că este fiul unui vechi muncitor ilegalist de la Grivița. Așa își începe și scrisoarea către ziar. Bătrînul Ion Georgescu, fost muncitor la I.T.B., acum pensionar, n-a lucrat la Grivița, n-a fost ilegalist și în discuția cu noi s-a arătat stînje- nit, mîhnit — poate și puțin rușinat — pentru comportarea fiului său.Rezultatul felului său de a înțelege munca și relațiile din cadrul colectivului se traduce prin aceea că „Georgică" a reușit pînă la urmă să-i exaspereze pînă și pe cei mai blînzi și răbdători tovarăși de muncă și e foarte greu acum să faci

pe altcineva răspunzător decît pe el însuși, pentru izolarea de care se plînge. Oamenii care l-au tratat cu îngăduință, care i-au tolerat atitudinea bazată pe tehnica „cea mai bună apărare este atacul", încep și ei acum să înțeleagă unele adevăruri ale eticii socialiste.Da, evident, spiritul de înțelegere, atitudinea prevenitoare sînt calități umane indispensabile în raporturile de muncă și de viață dintre oameni, în stabilirea unui climat fertil de lucru. în evitarea unor conflicte sterile. Cu condiția ca ele să nu se transforme în opusul lor — în tolerantă. în încurajarea muncii de mîntuială, a unor malformații morale pe care le relevă traiectoria eternului nemulțumit, „Georgică".Ne-am ocupat mal pe larg de acest caz tocmai fiindcă — dincolo de „epica" lui — demonstrează cît de greșit e înțeles, cîteodată, „umanismul". Grija față de om, ' valoare autentică a climatului nostru social, nu poate fi transformată într-un pretext pentru unii de a profita de bunele sentimente, de a specula omenia, de a practica forme de parazitism deghizat, îndărătul unei zarve sterile, al frazelor gălăgioase, a ceea ce se cheamă în limbaj popular „el cu vina, el cu prăjina".
Mihai CARANFIL
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desigur, o cantitate mare de informații, care se vor concretiza într-o metodă prețioasă, dar nimeni nu poate fi sigur de prezicerea cutremurelor.Detectarea cauzelor cutremurelor continuă să fie extraordinar de dificilă. Cert este că analizele statistice nu au reușit să evidențieze vreo tendință cu caracter de regularitate în declanșarea lor de către diferitele forțe care acționează asupra straturilor exterioare ale Pămîntului, rezultate din condiții atmosferice, maree, deplasări ale solului. Sursele fosilizate ale cutremurelor nu par să dea indicații suficiente, deși eroziunea a expus de multe ori la vedere roci generate de cutremure. Pe de altă parte, literatura seismologică conține numeroase relatări

5 000 km). constituit probabil din materia lichidă și cel interior (de la circa 5 000 km pînă la centrul Pămîntului — adâncimea de 6 371 km), care este, după cum sa crede, în general, solid. Deși temperaturile sînt aici chiar mai ridicate, presiunile extrem de mari (circa 3,6 milioane atm.) ar împiedica totuși lichefierea materialului extrem de fierbinte.Anumite date cu priviră la Interiorul Pămîntului, la adîncimi mai mari de 7—8 km. provin, în afara informațiilor obținute prin studierea undelor seismice, din cercetarea proprietăților chimice și fizica ale... meteoriților. Studierea lor a furni- ' ” cu

asupra unor cutremure care au fost precedate de mișcări tectonice sau de fenomene magnetice, Indicînd o oarecare corelație cu mareele sau chiar cu radiația electromagnetică a Soarelui. Unele din aceste efecte par a fi reale, dar nu este exclusă nici posibilitatea unor coincidente nesemnificative.în actualele împrejurări, nu putem spune cînd anume va deveni o realitate prevederea cutremurelor, deși problema este abordată cu foarte multă seriozitate de către oamenii de știință. Oricum, rezolvarea ei nu poate dura la nesfîrșit. Și chiar dacă prevederea cutremurelor nu le va lipsi de puterea lor distrugătoare, ea va duce, desigur, la o importantă reducere a pierderilor anuale de ■ bunuri și. mal ales, de vieți omenești.

s

SUBTERANEancheta internaționala a „Scînten
de Howard J. SANDERS

redactor al revistei „Chemical and Engineering News' Washington

AD
OCHIUL" LABORATO
RULUI RECONSTITUIE
FORMAREA ETAJELOR

SPRE UN
IZVOR DE BOGĂȚII

de V. BELOUSOV
- membru corespondent al Academiei de științe a U.R.Ș.S.

In cadrul științelor care studiază Pământul, rolul cercetărilor teoretice fundamentale a fost multă vreme subestimat. De aici și o rămânere în urmă a teoriei, față de cerințele practicii. în 1960, oamenii de știință sovietici au formulat „proiectul mantalei superioare a Pămîntului" — un vast plan de investigații pînă la adîncimi de cîteva sute de kilometri. Asemenea cercetări cu caracter fundamental, avînd viziunea precisă a scopului urmărit, pot duce la înțelegerea cauzelor și condițiilor mișcării scoarței terestre, a formării și ridicării la suprafață a magmei topite. Cunoașterea proceselor tectonice și magmatice, provocate de forțele de la mari adîncimi ale planetei noastre, poate oferi baza pentru elaborarea unei teorii generale a structurii și dezvoltării globului pămîntesc. precum și pentru soluționarea problemelor practice legate de prognosticarea răspîndiriî minereurilor utile, deoarece procesele a- mintite determină direct sau indirect formarea multora dintre aceste minereuri. Cercetările pot înlesni, de asemenea, prognosticarea cutremurelor și a erupțiilor vulcanice.Din aceste considerente, „proiectul mantalei superioare a Pămîntului" a avut un larg ecou internațional, la el ade- rînd, pînă în prezent, circa 50 de țări. Lucrările principale vor fi executate de U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie, Canada, Japonia. Statele socialiste din Europa răsăriteană vor aduce și ele o însemnată contribuție. în ultima vreme, a fost anunțată participarea la proiect a Indiei, precum și a unor țări din America de Sud.Programul „proiectului mantalei superioare" include cercetări complexe pe uscat și în oceane, măsurători ale curenților de căldură care se degajă din adîncurile Pămîntului în diverse zone geologice. Se prevede efectuarea de foraje adîncl și foarte adîncl. Scopul acestor operațiuni este de a aduce la suprafață eșantioane de material din straturile adinei ale scoarței și, eventual, și din mantaua superioară. Un loc important în program îl dețin cercetările de laborator privind proprietățile rocilor la temperaturi și pre- aiuni ridicate.Care sînt, așadar, concepțiile actuale despre adîncurile Pămîntului nostru ? Din păcate, știința nu dispune de informații directe cu privire la compoziția straturilor superioare ale mantalei. Proiectul american de forare a scoarței, de la fundul oceanelor pînă la mantaua superioară, nu a fost deocamdată realizat din cauza unor dificultăți financiare. Sîntem însă aproape convinși că straturile superioare ale mantalei se compun, în esență, din peridotit — o rocă ce cuprinde îndeosebi olivină bogată în fier și magneziu. „Etajele" inferioare ale scoarței continentale a Pămîntului sînt, probabil, „construite" din roci puternic metamorfozate și super- cristalizate — sub influența presiunilor și temperaturilor ridicate — și saturate cu minerale grele. în aceste straturi sînt „încrustate" și roci magmatice, ce »-au ridicat din manta.La adîncimi de 100—200 km sub continente și de 50—400 km sub oceane, adică înăuntrul mantalei superioare, există un strat mai moale — „astenosfera" — în care se produce magma. Aici, prin „topire zonală" se formează bazalt lichid, care se concentrează treptat în mase mari și iese la suprafață. Ca urmare, scoarța Pămîntului este completată cu material bazaltic șl devine mai groasă. în unele regiuni muntoase de pe continente, grosimea scoarței atinge 70 km. Masele topite, ridicate din adîncimi, încălzesc scoarța Pămîntului de pe continente șl provoacă în ea diferite procese fizico- chim'ice, printre care și tonele legate de apariția unui șir de minereuri metalice. Are loc și o topire parțială a însăși substanței scoarței. în felul acesta, se formează granițele și alte roci magmatice.Ascensiunea maselor topite din manta spre scoarță se desfășoară însă neuniform. Din cînd în cînd, în unele locuri, acest proces se stinge chiar pe multă vreme, în astfel de cazuri, scoarța se răcește, iar magma bazaltică încrustată în ea se cristalizează. Sub presiune, ea se transformă într-o rocă extrem de grea care, în blocuri masive, se desprinde de scoarță și se scufundă în manta, dizolvîndu-se treptat în aceasta. Ca urmare, se reduce grosimea scoarței terestre. Astfel, în unele regiuni grosimea ei nu depășește 20 km. Aceste deplasări de material provoa-

că, totodată, o mișcare a scoarței în sus șl in jos, fisurarea și deformarea ei.Sub oceane, scoarța terestră este mai subțire (circa 5—6 km) decît pe continente și > construită mai simplu. Abstracție fă- cînd de stratul sedimentar subțire, ea se compune, pe cît se pare, din bazalte cu incluziuni ale unor produse de descompunere — serpentinitele.Problema originii continentelor șl oceanelor continuă să rămînă problema cea mai disputată. Una din descoperirile uluitoare din ultimii ani constă în stabilirea „tinereții" excepționale a actualului fund al oceanelor. El s-a format cu aproximativ o sută de milioane de ani în urmă, ceea ce reprezintă extrem de puțin, în comparație cu vîrsta străvechilor roci de pe continente, stabilită la peste 3 miliarde de ani, sau cu vîrsta generală a scoarței Pămîntului, care se cifrează la aproximativ 4,5 miliarde de ani.Apariția fundului actual al oceanului a fost precedată de erupții vulcanice grandioase, în urma cărora s-a format scoarța bazaltică a oceanelor. De atunci, ea a cedat treptat și oceanele au devenit mai adîncl. Un rol important revine așa-numi- telor creste oceanice mediane. Aici erupțiile vulcanice au continuat mai multă vreme, iar în unele locuri se desfășoară și în prezent.Majoritatea oamenilor de știință sînt de . acord că oceanele s-au format acolo unde, în trecut, existau continente. O parte din ei consideră că scoarța terestră continentală a fost înghițită de manta șl dizolvată

în ea, într-o epocă de puternice erupții vulcanice. Alții, dimpotrivă, presupun că continentele s-au fărîmițat și că fragmentele lor au fost deplasate de curenții mantalei aflate „în fierbere", în timp ce în spațiile dintre ele s-a format o nouă scoarță oceanică. Deși autorului acestor rînduri 1 se pare justă prima ipoteză și eronată cea de-a doua, este evident că nici una nu poate fi confirmată fără noi cercetări științifice, în special, prin forarea de sonde în oceane, în vederea stabilirii cu precizie a vîrstei sedimentelor din diverse regiuni.De altfel, vor trebui rezolvate și multe alte probleme care, din punct de vedere practic, prezintă poate chiar mal multă importanță. De pildă, • trebuie neapărat să cunoaștem mai precis compoziția și structura scoarței terestre continentale. Problema poate fi soluționată numai prin foraje de mare adîncime. Este indicat să se străpungă etajul „de granit" al scoarței, pînă la compartimentele superioare ale „stratului de bazalt". Forarea unei astfel de sonde va avea loc în peninsula Cola. Lucrările pregătitoare au fost încheiate. Deocamdată, se preconizează a- tingerea unei adîncimi de 7 km, dar specialiștii speră că mijloacele tehnice le vor permite să meargă mai departe.Devine necesar să se dea amploare cercetărilor geologo-geofizico-geochimlce, în diverse zone de pe continente și oceane, în U.R.S.S. au fost întreprinse, de exemplu, vaste lucrări pentru sondarea seismică de adîncime, în partea de uscat a teritoriului și în bazinele limitrofe ale mărilor Neagră, Caspică, Ohoțk și Japoniei. Specialiștii noștri au și realizat sinteze teoretice interesante, privind natura și legile de dezvoltare ale proceselor de la mari adîncimi, bazate pe analiza unor date geofizice, geologice șl geothimice, colectate pe scară mondială.Deocamdată, însă, toate aceste cercetări se desfășoară insuficient de sistematic, se planifică la întîmplare și, uneori, nu sînt duse pînă la capăt. Este cazul să se pună problema „ridicărilor'de adîncime" sistematice, în completare la hărțile geologice actuale, care reflectă prafețel scoarței.Cercetările ne vor concrete despre tot ce rele noastre șl ne vor permite, totodată, elaborarea unor teorii fundamentate ale proceselor de formare și dezvoltare a scoarței pămîntești. Cei care vor dispune de o astfel de teorie vor avea deschise porțile spre bogățiile minerale șl energetice din adîncurile Pămîntului.

în ultimii ani, cititorii urmăresc cu aviditate știrile care relatează despre explorarea oceanelor, a atmosferei înalte, a spațiului' cosmic. Mai puțin spectaculare și mai puțin cunoscute sînt cercetările consacrate pămîntului solid, dictate de necesitățile crescînde de metale, combustibili și materii prime chimice.Interesul cercurilor științifice pentru mai buna cunoaștere a Pămîntului provine și dintr-o necesitate cu totul recentă, specifică epocii noastre, aceea de a găsi modalități de evacuare a deșeurilor radioactive, rezultate din cercetare și din procese industriale. Pînă nu demult, acestea erau îngropate în puțuri și mine părăsite. Au apărut însă o serie de întrebări : nu s-ar putea ca deșeurile radioactive să aibă efecte asupra vieții de la ^suprafață, conta- minînd resursele de apă, afectînd viața plantelor ? Nu s-ar putea ca depunerea deșeurilor în subteran să mărească frecvența cutremurelor în zona din jur ?Această din urmă posibilitate nu para 
a fi chiar atît de improbabilă. în S.U.A., începînd din martie 1962, deșeurile radioactive ale unei uzine chimice din apropiere de Denver (Colorado) au fost pompate pînă la o adîncime de 3,7 km. Chiar din aprilie 1962, s-au succedat în acea regiune mai multe sute de cutremure care, deși minore, au fost totuși atri-

bulte efectelor deșeurilor radioactive depozitate în subteran. în fața îngrijorării manifestate de opinia publică, operația a fost sistată.La ora actuală se știe încă foarte puțin despre compoziția adîncurilor Pămîntului. Pînă unde a reușit să pătrundă omul ? Mina cea mai adîncă din lume — o mină de aur din Africa de Sud — coboară pînă la circa 3,4 km, ceea ce reprezintă cam 0,05 la sută din raza Pămîntului. Puțul cel mai adînc forat vreodată, la o schelă petrolieră din Texas, coboară numai pînă la 7,7 km. Se poate obține totuși o imagine . destul de clară a ceea ce se petrece în interiorul Pămîntului, prin măsurători indirecte, mai ales prin studiul undelor seismice, generate de cutremure. Dar și în acest caz multe amănunte rămîn necunoscute și controversate.Se consideră că, in general, interiorul Pămîntului constă din trei zone principale. Stratul exterior — scoarța — are o grosime variabilă, în medie de 17 km, reprezentînd mai puțin de 1 la sută din volumul lui total. Stratul intermediar — mantaua — se întinde pînă la circa 2 900 km. Ambele se compun aproape în întregime din materie solidă, exceptînd regiunile aflate dedesubtul vulcanilor activi. Urmează, în sfîrșit, nucleul — cel exterior (de la o adîncime de' circa 2 900 pînă la

zat date prețioase în legătură componența chimică probabilă a interiorului Pămîntului — și anume, că mantaua lui constă mal ales din silicațl de magneziu și fier, iar nucleul. în primul rînd, din fier.Cunoștințele noastre despre chimia scoarței inferioare și a mantalei superioare s-au lărgit prin cercetarea lavelor și rocilor eliminate în cursul erupțiilor vulcanice. Nu este însă exclus ca materialul proiectat în exterior să nu albă aceeași compoziție cu materialul din care provine, întrucît rocile au fost alterate de substanțele printre care s-au strecurat ridieîndu-se la suprafață.De nu prea multă vrem» s-au inițiat cercetări de laborator privind compoziția chimică și proprietățile rocilor la temperaturi și presiuni extrem de mari, aidoma celor care există în interiorul Pămîntului. La o adîncime de numai 200 km sa consideră că temperatura este de 1 400—1 750° C, iar presiunea de circa 65 000 atm., condiții care. în trecut, erau extraordinar de dificil de reprodus simultan în condiții de laborator. Astăzi, datorită dezvoltării aparaturii, oamenii de știință pot opera la o presiune susținută de pgșta 100 000 atm. și la temperaturi de peste2 100° C, .obtinînd date cu privire la tipurile de materiale ce s-ar putea găsi în scoarța inferioară și în mantaua Pămîntului. Aceste cercetări au dus la descoperirea unor noi forme cristaline ale mineralelor, unele avînd densitate excepțional de mare,' de neconceput acum cîțiva ani. Se pot explica astfel densitățile diferite ale Pămîntului, în raport cu adîn- cimea stabilită pe baza măsurătorilor fizice indirecte?Una din cele mal Importante descoperiri în acest domeniu a fost anunțată în 1961, de cercetătorul sovietic S. M. Stlșov și de colaboratoarea sa S. V. Popova, de la Universitatea din Moscova. Recurgînd la temperaturi și presiuni ridicate, ei au sintetizat- o nouă formă de compuși ai si- liciului, cu o structură atomică foarte compactă și, deci, cu o mare densitate. Noul mineral — denumit stișovit — prezintă un mare interes geochimic, deoarece se crede că în natură reprezintă unul din principalii componențl ai mantalei inferioare a Pămîntului, ceea ce ar explica densitatea ridicată a acestei zone.Marile bariere în calea studiului Pămîntului solid vor continua să existe încă mulți ani. Se vor realiza desigur progrese, dar în mod lent. Totuși, datorită numărului tot mai mare de cercetători de înaltă calificare care explorează Pămîntul și datorită dezvoltării metodelor expe-
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rimentale și a utilajului științific — d® § la instalații de laborator pentru tempera- turl și presiuni ridicate, pînă la satelitiN-'-r ț; plasați pe orbită cu un întreg arsenal de binstrumente complicate — aceste .jfrogre- se vor fi, probabil, destul de substanțiale.
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„Cutremurele pe pămînt continuă să' rămînă un mister", scria, la începutul acestui secol, geologul neozeelandez A- lexander McKay. De atunci, seismologii au studiat zeci de mii de cutremure, și-au perfecționat mereu instrumentele de înregistrare, făcîndu-le tot mai sensibile, iar astăzi calculatoarele electronice precizează, cu o viteză uluitoare și o precizie extraordinară, pozițiile și amploarea acestor cataclisme naturale. Totuși, nimeni nu a reușit încă să prevadă un cutremur, așa îneît cuvintele lui McKay continuă să fie adevărate.în prezent, am ajuns să exprimăm diferitele fenomene legatfe de cutremure sub formă matematică : relația dintre, cutremurele mari șl cele mici, secvența șocurilor succesive, frecventa lor mal mare sau mai mică In diferitele faze etc. Ecuațiile stabilite au totuși un caracter empiric, exprimînd doar relații numerice între fenomenele cantitative observate. Ele nu exprimă încă legi bazate pe principiile fizicii și, de aceea, nu există încă o explicație a acestor fenomene. Cite decenii va mai trebui să așteptăm pînă ce vreun Newton — seismolog va descoperi principiul unificator al ecuațiilor empirice, oferindu-ne o explicație fizică a cutremurelor de pămînt ?Se consideră că seismele se produc atunci cînd fracturarea bruscă a scoarței eliberează energia acumulată sub formă de tensiune elastică. Această ipoteză, deși plauzibilă, nu explică cum anume se acumulează. probabil de-a lungul a sute sau chiar mii de ani, o cantitate atît de mare de energie, pentru a fi eliberată apoi în numai cîteva secunde. Continuă să fie lipsite de o explicație științifică unele fapte binecunoscute, anume că cutremurele se produc doar pînă la adîncimi de 720 km sau că în continentul antarctic nu se observă aproape nici un fel de activitate seismică. Atîta timp cît teoria cutremurelor rămîne în acest stadiu rudimentar, nu se va reliefa nici calea prevederii cutremurelor.Dar marile pagube provocate de dezastrele seismice — în al doilea sfert al secolului nostru, au pierit 350 000 de oa-

meni și au fost distruse clădiri șl lucrări publice în valoare de 10 miliarde dolari — au făcut ca prevederea cutremurelor să intre în sfera de preocupări a științei organizate. în Japonia și în S.U.A. au fost adoptate vaste programe de cercetări, iar Asociația internațională de seismologie și fizică a interiorului Pămîntului a înființat un grup special de lucru.Cutremurul de la Niigata, din 1964. a determinat guvernul japonez — țara fiind frecvent bîntuită de grave fenomene seismice — să solicite alcătuirea unui plan cincinal de cercetări. Investigațiile proiectate se referă, în primul rînd, la deformările continue ale suprafeței Pămîntului, studiate prin triangulație și ridicări topografice, la înregistrări maregrafice în regiunea litoralului, studiul tensiunii și deplasării solului și cercetarea geologică a faliilor active. Apoi, cutremurele din Japonia, vor fi observate cu mai multă precizie, inclusiv cele de mărimi foarte mici. Vor fi studiate modificările care au loc în roci, la adîncime, prin măsurători repetate ale proprietăților lor magnetice și electrice, cît și ale vitezei de propagare a undelor seismice. Se fac experiențe de laborator privind fracturarea rocilor sub tensiune. Alte prevederi ale programului privesc măsurarea fluxului natural de căldură la suprafață, cartarea terenului în vederea studierii, la momentul respectiv, a cutremurelor mai importante, perfectarea instalațiilor pentru prelucrarea datelor seismologice.în Statele Unite, după cutremurul din același an din Alaska, s-a întocmit un plan de cercetări avînd drept obiectiv principal previziunea cutremurelor, bazat pe o gamă largă de observații geofizice și geologice. în regiuni în care acestea au loc frecvent. Se speră că, prin instalarea unor .rețele seismografice, înregistratoare de mișcări basculante, aparate de măsurat deformațiile, precum si magnetometre și gravimetre în regiuni cu falii active și instabilități tectonice, se vor putea descoperi modificări fizice care ar putea fi asociate cu geneza cutremurelor.Efectuarea acestor programe va aduce.

Macheta instalației cu care ur
mează sd fie întreprins — por
nind de la fundul oceanului — 

un foraj de mare adîncime.

Cunoașterea nemijlocită a interiorului Pămîntului este și va continua să fie încă multă vreme inaccesibilă, cu excepția unor adîncimi foarte mici în raport cu dimensiunile sale. Cercetarea este deci nevoită să recurgă la informații indirecte, furnizate de gravimetrie, geomagnetism, geo- electricitate, seismologie, georadioactivi- tate și geotermie. Gama largă de date provenite din aceste surse impuhe o metodă de tratare și de interpretare a acestora cu totul particulară, care face o punte de legătură între fizică, matematică șl geologie. Aceste date derivă dintr-o serie de manifestări ale Pămîntului cu caracter permanent — densitate, proprietăți magnetice și electrice, viteză de propagare a undelor seismice, conținut în elemente radioactive și proprietăți termice. Există însă și fenomene sau aspecte ale acestor fenomene care aii un caracter variabil în timp sau în spațiu, cum sînt variațiile ciclice ale cîmpului geoelectromagnetic, ca și cele brusce sub formă de furtuni magnetice sau ale cîmpului teluric, cutremurele de pămînt, migrația polilor geomagnetici, deplasarea continentelor etc. Studiul tuturor acestor fenomene atestă forme de manifestare activă a Pămîntului, a unei vieți interne proprii.Limitată pînă acum cîteva decenii la domeniul uscatului (care, după cum se știe, acoperă numai o treime din suprafața Pămîntului) și numai la măsurători pe sol, cercetarea geofizică pătrunde din ce în ce mai mult în zonele acoperite de mări și oceane. Introducerea seismome- triei marine, precum și a aeromagnetome- triei deasupra zonelor marine aduce o contribuție importantă la mărirea continuă a fondului de date de observație. De asemenea, introducerea cercetărilor magnetice, radiometrice și electrice, cu aparatură purtată de avioane sau elicoptere, a permis obținerea de Informații în zonele inaccesibile la sol (mlaștini, lacuri, păduri virgine etc.), dar mai ales studierea unor cîmpuri fizice, a evoluției și variațiilor lor. la distanțe din ce în ce mal mari de suprafața Pămîntului. Folosirea în ultimul deceniu a rachetelor și sateliților artificiali cu program științific geofizic a dus Ia obținerea de informații asupra Pămîntului, care permit tratarea problemelor și în comparație cu manifestări fizice asemănătoare ale altor corpuri cerești.Un prim obiect de studiu, legitimat de Interesul mai apropiat, îl constituie scoarța terestră și relațiile ei cu mantaua superioară care o suportă. Determinarea distribuției cîmpului gravității la suprafața Pămîntului permite obținerea de informații asupra structurii scoarței și a variațiilor ei de grosime, precum șl asupra echilibrului izostatic al acesteia, în raport cu substratul ei. Distribuția cîmpului geomagnetic șl geoelectric, a cîmpului de radiații, precum și a celui geo- termic suplimentează aceste informații. Propagarea undelor elastice prin scoarță și mantaua superioară, produse fie de cutremure de pămînt, fie de explozii provocate cu cantități mari de exploziv în scopul unui astfel de, studiu, permite conturarea variațiilor 'de grosime ale scoarței, a poziției focarelor de cutremure, 
a marilor fracturi crustale. Studiile pa- leomagnetice și de vîrsta absolută aduc contribuții prețioase la reconstituirea trecutului geologic al scoarței Pămîntului, privind deplasarea continentelor și migrația polilor geomagnetici, sau evolu-

ția unor zone de uscat și aipe, cum est» mișcarea de rotație a' Spaniei și formarea Golfului Gasconiel, deplasarea Groenlandei etc. Studiile de seismometrie marină și de sondaj acustic au permis descoperirea dorsalei atlantice și. ulterior, a dorsalei circumterestre, veritabile lanțuri de munți oceanici, care aruncă o lumină nouă asupra evoluției scoarței terestre. De asemenea, cercetarea geofizică a adus importante contribuții la cunoașterea întinderilor și structurii zonelor de uscat din regiunile polare, ascunse de calotele glaciale. Nu este de neglijat nici faptul că domeniul marin și, în special, acela al platformei continentale — a cărui cunoaștere se datorește în primul rînd cercetării geofizice — a devenit în ultimii ani de prim interes pentru exploatarea unor bogății ale subsolului, în primul rînd a hidrocarburilor. Marea Nordului, Canalul Mînecii, Marea Caraibilor, zona de coastă a Atlanticului de est ne oferă exemple edificatoare în acest sens. S-a ajuns astfel la cunoașterea mai ' adîncită a părții externe a planetei pe care o locuim, care, în afară de interesul științific, oferă și aplicații practice deosebit de importante : zonele de fracturi crustale, care au servit drept căi de ridicare și așezare a unor mase de roci eruptive. prezintă un conținut bogat de diferite mineralizați!; ariile pe care au loc modificări importante ale elementelor cîmpurilor geomagnetic, geoelectric și geotermie trădează existența unor forme structurale ascunse ; se pot realiza raio- nări seismice, care prezintă deosebit interes pentru proiectarea construcțiilor etc.Cercetarea geofizică permite însă șl studierea zonelor mai adinei ale Pămîntului. privind mantaua șl chiar nucleul central. în această direcție, seismologia și studiile geotermice aduc contribuții importante, prin studierea drumului și a vitezelor de propagare a undelor elastice, a fluxului termic șl a bilanțului termic al Pămîntului.Caracterul de ansamblu al cercetării geofizice impune o colaborare internațională cît mai largă, care și-a găsit expresie în Anul geofizic internațional, Anul soarelui calm, Proiectul Moho, Proiectul mantalei superioare etc, la care a participat și țara noastră. Studiul seismic al scoarței, pe unul din profilele internaționale care străbat estul Europei, inclusiv România, este efectuat în colaborare cu specialiști din U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, avîndu-se în vedere lărgirea în viitor a acestei colaborări. Cercetările efectuate la. noi pînă în prezent, au permis să șe determine în diferite puncte din țara noastră grosimi ale scoarței care variază între 24 km și 45 km. Observatorul geomagnetic Surlari face schimb de date cu aproape 200 observatoare geomagnetice din întreaga lume, iar datele furnizate de el au servit pentru comparația înregistrărilor efectuate de satelitul artificial Explorer II. S-a efectuat un prim sondaj magnetoteluric în țara noastră și se are în vedere o colaborare în această direcție cu specialiști din țările vecine. Studiul hărților gravimetrice și magnetice permite formularea de interesante concluzii cu privire la structura geologică adîncă pe teritoriul românesc.
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Ancheta consemnată de Gheorgha 
BARBU și Lucian SACHELARiE
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SESIUNEA COMISIEI MUIE 

româno-cubaneze DE COLABORARE 
ECONOMICA SI TEHNICO-SEIINIIEICĂ

In perioada 28 martie—1 aprilie 
a avut loc, la București, prima 
sesiune a Comisiei mixte româno- 
cubaneze de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Comisia a analizat modul de în
deplinire a recomandărilor adoptate 
anterior de delegațiile celor două 
țări și a constatat cu satisfacție 
că în domeniul colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
România și Cuba s-au înregistrat 
rezultate importante.

Pe baza lucrărilor pregătitoare 
efectuate de specialiștii celor două 
părți, la sesiune au fost examinate 
noi posibilități de colaborare și coo
perare economică, semnîndu-se cu 
această ocazie un acord de coope
rare economică în domeniul minier 
și al metalurgiei neferoase.

Comisia a constatat că există și 
alte posibilități de colaborare și 
cooperare între cele două țări — 
îndeosebi în domeniul industriilor 
minieră, chimică, siderurgică, pe
trolului, alimentară și altele, sta- 
bilindu-se un program de măsuri 
în vederea examinării în continuare 
și concretizării lor.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă prietenească, cor
dială.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat de Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne în comisie, și de Carlos Ra

Dejun oferit de tovarășul Gheorghe Rădulescu 
in cinstea tovarășului Carlos Rafael Rodriguez

tovarășul ..Gheorghe Rădulescu, 
melfjbXl al Comitetului Executiv 
al C C. ăl R.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte
le Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, a oferit marți, în saloanele 
restaurantului „Athenee Palace", 
un dejun în cinstea tovarășului 
Carlos Rafael Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba, președinte
le Comisiei naționale de colabora
re economică și tehnico-științifică.

Au participat Bujor Almășan, 
ministrul minelor, ceilalți membri 
ai delegației române la lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte

Pleiărea tovarășului Carlos Rafael Rodriguez
Seara, Carlos Rafael Rodriguez, 

membru al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Comisiei naționale de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică, a părăsit Capitala.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de Gheorghe Rădu

Legume
(Urmare din pag. I) unele suprafețe, alte unităti se mișcă foarte anevoios. La cooperativa agricolă din Băcălești deși suprafața planificată cu solarii este de numai 0.50 ha. nu s-a întreprins. practic, nimic. -Panourile sînt nemișcate din toamna trecută, au polietilena spartă, stîlpii de susținere nu au fost deloc consolidați. La Măldăieni. după cum ne-a relatat președintele Constantin Tuinea. nu numai că nu s-a acoperit încă nici un metru pătrat din solarii, dar nici n-au fost bătuți stîlpii de susținere decît pe 70 ari din cele două hectare. ..Ne-au fost repartizați 80 mc lemn C.R. de la ocolul silvic Alexandria, pădurea Mavrodin. si. din această cantitate, n-am putut aduce decît 30 mc. Am anunțat direcția agricolă si uniunea iudeteană. dar ni s-a spus să așteptăm, să se facă vremea bună că n-au de unde să ne dea lemn". în timp ce pentru cooperatorii din Măldăieni nu s-a găsit o altă sursă, cei din Didesti si Dobrotești au folosit drept combustibil peste 80 la sută din lemnul destinat solariilor, iar u- niunea iudeteană a găsit posibilitatea să-i reaprovizioneze.La direcția agricolă a județului Teleorman se afirmă că rămînerea în urmă în construirea solariilor s-ar datora slabei aprovizionări cu materiale. Acesta să fie adevărul ? La baza de aprovizionare a uniunii iudetene și din situația privind aprovizionarea cu materiale pentru solarii reiese clar că există toate cantitățile necesare, iar în unele cazuri chiar prisosesc. Tov. N. Arghiroiu ne relata că peste 20 de cooperative au refuzat, deși le-au fost repartizate conform planului, o serie de materiale, iar altele („8 Martie“-Stejaru, „Uni- rea“-Brînceni, Furculești. Necșești, Rădoiești, Segarcea Vale. Zîm- breasca etc.) întîrzie să-și ridice din bază polietilena pentru solarii, lată deci că este vorba de cauze subiective, care puteau fi înlăturate dacă organele iudetene s-ar i'i ocupat cu mai multă răspundere de această problemă.Și în județul Constanța urmează ca o mare cantitate de legume timpurii să fie obținută de pe cele 38 ha solarii. Uniunea județeană a cooperativelor agricole și direcția agricolă au stabilit, împreună cu u- nitățile producătoare, o serie de măsuri în vederea grăbirii lucrărilor. Folosindu-se camioanele cooperativelor, în locul vagoanelor C.F.R., mai greu de obținut, s-au adus în u- nități materialele necesare pentru 

fael Rodriguez. președintele Comi
siei naționale de colaborare eco
nomică și tehnic,o-științit'ică, pre
ședintele părții cubaneze în comisie.

★

In aceeași perioadă, în Capitală 
a avut loc și prima ședință a sub
comisiei româno-cubaneze de cola
borare tehnico-științifică. Cu acest 
prilej, cele două părți au adoptat 
documentele privind organizarea și 
funcționarea subcomisiei și au con
venit asupra programului de cola
borare tehnico-științifică pentru pe
rioada următoare.

în baza protocolului semnat, din 
partea română de Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, iar 
din partea cubaneză de Arturo 
Guzman Pascual, ministrul mine
lor, combustibilului și metalurgiei, 
cele două părți își vor transmite 
documentații și vor delega specia
liști pentru cunoașterea reciprocă 
a realizărilor tehnico-științifice, în 
special în domeniul industriilor mi
nieră, construcțiilor de mașini, chi
mică și al agriculturii.

Lucrările ședinței s-au desfășurat 
în spirit de prietenie.

La semnarea protocoalelor au 
fost de față membrii celor două de
legații guvernamentale, precum și 
Jesus Barreiro Gonzalez, ambasa
dorul Republicii Cuba la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

româno-cubaneze de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Din partea cubaneză au fost 
prezență Arturo Guzman Pascual, 
ministrul minelor, combustibilului 
și metalurgiei, ceilalți membri ai 
delegației cubaneze.

A luat parte, de asemenea, Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a tovarășului Carlos Rafael 
' Rodriguez, ambasadorul Republicii 

Cuba la București a oferit un 
cocteil.

lescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Jesus Barreiro 
Gonzalez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

. (Agerpres)

timpurii
I amenajarea solariilor, iar specialiștii organelor agricole au fost repartizați să asigure asistentă tehnică. Cu toate acestea, după cum afirmă însuși șeful serviciului construcții din cadrul uniunii județene. ing. N. Dragomir. realizarea solariilor este întîrzia- tă. Din cele 20 ha de solarii noi. la ora actuală nu sînt amenajate decît 16 ha. Lucrările se desfășoară greoi, mai ales la sola- riile din stîlpi si panouri. Cu toate că timpul este înaintat, consiliile de conducere ale unor cooperative nu acționează hotărît pentru a grăbi construcțiile. La Cumpăna, unde se fac solarii ne 10 000 metri pătrați, pînă acum nu s-au realizat decît găurile pentru stîlpi. La Ta- riverde. nu există suficiente rame și nici nu au fost reparate. în întregime. vechile solarii. Ca urmare. în cadrul județului, din cele 33 ha solarii, numai 11.6 sînt pregătite centru plantat. Sînt întîr- ziate în special cooperativele agricole din Moșneni. Năvodari. 2 Mai. Tuzla.Există neajunsuri si în ce privește asigurarea materialului să- ditor necesar plantării în solarii. Ing. Florea Neagu. șeful serviciului horticol al direcției agricole județene Constanta, afirmă că ...,.totul e pus la punct, că deficitul de răsad al unor cooperative va fi acoperit cu plusul luat de la Agigea si Techirghiol". Dar tov. Nicolae Letu. președintele cooperativei agricole din Agigea. mărturisește că abia si-a asigurat necesarul _ de material săditor pentru capacitatea celor 40 000 metri pătrat! solarii construite în această primăvară. Asa că nici vorbă să ofere material si altora. Același răspuns îl. dă si cooperativa agricolă Techirghiol. care, din cauza frigului, abia a reușit să-și pregătească răsadurile de legume necesare celor trei hectare de culturi protejate. Reiese că serviciul horticol al direcției agricole speră să acopere necesarul de material săditor pentru solarii cu niște cantități care nu există.Se desprinde că în domeniul a- mena.jării solariilor. cît și în ce privește asigurarea răsadurilor necesare, mai sînt multe de făcut. De aceea, direcțiile agricole și u- niunile cooperatiste sînt chemate să sprijine îndeaproape. în aceste zile, cooperativele agricole în acțiunea de amenajare a solariilor pentru ca plantatul să se poată face în timp util șl, pe această cale, să se obțină producții cît mai timpurii de legume.

Sosirea 
unei delegații 

economice 
din Turcia

Marți dimineața a sosit in capi
tală o delegație economică din 
Turcia, condusă de Ekrem Ceyhun, 
președintele Direcției de coordo
nare din Organizația de Stat a Pla
nificării. In timpul șederii în țara 
noastră, delegația va avea contacte 
cu unele instituții economice în 
vederea dezvoltării schimburilor co
merciale dintre România și Turcia.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost salu
tați de Nicolae Nicolae. adjunct al 
ministrului comerțului exterior, de 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Comitetului de Stat 
al Planificării și ai unor ministere 
economice.

Au fost de față membri ai am
basadei Republicii Turcia la Bucu-

PE TEME DE BIOCHIMIE
Sub auspiciile Academiei Repu

blicii Socialiste România și ale A- 
cademiei Regale Suedeze de Știin
țe Inginerești s-au deschis marți 
dimineața, în aula Academiei, lu
crările Simpozionului româno-sue- 
dez cu tema „Separarea și analiza 
biochimică".

Salutînd prezența oaspeților sue
dezi, în frunte cu savantul de re
nume internațional prof. dr. Arne 
Tiselius de la Universitatea din 
Uppsala, laureat al Premiului No
bel, acad. Stefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei, a subliniat 
că actuala reuniune deschide se
ria unor manifestări dintr-un pro
gram mai larg de schimburi știin
țifice, înscris în planul de colabo
rare dintre cele două academii. în 
cuvîntul său, acad. Eugen Macov- 
schi, directorul Institutului de bio
chimie al Academiei, a subliniat 
că lucrările simpozionului — prin 
gradul înalt pe care l-au atins teh
nicile actuale de cercetare — vor 
constitui un util schimb de expe
riență între biochimiștii români și 
suedezi.

Prof. dr. Arne Tiselius a pre
zentat apoi prima comunicare în
scrisă pe agenda reuniunii, intitu
lată „Separarea biochimică. Unele 
aspecte generale".

Lucrările continuă.
(Agerpres)

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Alexandru Sobaru a 
fost numit în funcția de președinte 
al Colegiului Oficiului Național de 
Turism al Republicii Socialiste 
România.

SPORT
TURNEUL DE ȘAH ASTĂZI, LA ISTANBUL

DE LA MONTE CARLO

Florin Gheorghiu—învingător 

in prima rundă
La Monte Carlo a început un mare turneu International de șah la care participă mari maeștri internaționali din U.R.S.S.. S.U.A., Iugoslavia. România, Cehoslovacia, Ungaria. R.F. a Germaniei și alte țări.în prima rundă șahistul român Florin Gheorghiu (cu piesele albe) l-a învins pe iugoslavul Ostoici. Portisch a cîștigat la Rossolimo. Hort a remizat cu Lombardi. Partidele Teschner-Smîslov. Bronștein- Benko și Honfi-Schmidt s-au întrerupt.

Un act de înțeleaptă prevedere

ASIGURAREA COMPLEXA
A GOSPODĂRIEI

î

î

î 
î

î

Spiritul de prevedere îi în
deamnă pe mulți oameni să 
încheie o asigurare complexă 
a gospodăriei la ADAS. Este 
o garanție de primire a spri
jinului necesar, eficient în si
tuații dificile.

Această formă de asigurare 
vă dă posibilitatea să obțineți 
despăgubiri pentru pagubele 
produse unor bunuri din gos
podărie ; să încasați sumele 
asigurate pentru urmările ac
cidentelor (invaliditate perma
nentă sau deces) întîmplate la 
domiciliu ; să obțineți acope
rirea sumelor datorate de dv 
și membrii familiei (despăgu

PLECAREA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de activiști ai Comisiei 
Centrale de control și revizie a 
P.C. din Cehoslovacia, condusă de 
Milos Jakes, președintele comisiei, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

tn timpul șederii în România, 
delegația a fost primită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. De asemenea, 
delegația a avut discuții la C.C. al 
P.C.R., la Comitetele județene 
Brăila și Brașov ale P.C.R., la Co
mitetul de partid al Sectorului III 
din Capitală și a vizitat obiective

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul fascist

Adunarea de la Clubul central 
al Fabricii „Letea“ din Bacău

La Clubul central al Fabricii 
„Letea" din Bacău a avut loc 
marți o adunare închinată ani
versării a 24 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub jugul fas
cist, la care au luat parte, alături 
de numeroși oameni ai muncii din 
întreprindere, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat. 
Au participat reprezentanți ai

Știri<•
culturale

Soprana Virginia Zeani și basul 
Nicola Rossi-Lemeni au sosit din nou 
la București. Cei doi apreciați ar
tiști vor apărea într-o suită de spec
tacole pe scenele sălii Palatului Re
publicii și Operei Române. Iubitorii 
teatrului liric vor avea astfel prile
jul să aplaude pe Virginia Zeani in 
operele „Boema“ și „Traviata“, iar pe 
Nicola Rossi-Lemeni în „Boris Go
dunov", „Don Carlos" și „Bărbierul 
din Sevilla".

★

„Ateneul cultural băcăoan" se in
titulează ciclul manifestărilor inau
gurate marți în județul Iași, în în
tâmpinarea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei. Seria manifes
tărilor s-a deschis la Palatul culturii 
cu o expoziție de artă populară, ale 
cărei exponate sînt rodul strădaniei 
elevilor școlii de artă populară din 
Bacău. In holul Bibliotecii munici
pale a fost organizată o expoziție 
de carte veche, reunind lucrări ro
mânești din patrimoniul bibliotecii 
municipale Bacău. Seara, poeți și 
prozatori băcăoani s-au întîlnit la o 
șezătoare literară cu cititori din lași.

(Agerpres)

Fenerbahce - lotul reprezentativ 
de fotbalPregătirile fotbaliștilor noștri pentru meciul cu Grecia de la 16 aprilie au intrat în faza finală. Lotul nostru susține astăzi, pe stadionul „Mithat Pașa" un meci de verificare în compania echipei Fenerbahce, actuala campioană a Turciei. După cum se anunță din Istanbul, jocul a trezit un mare interes aci, scontîndu-se o asistentă numeroasă. în formația turcă activează, după cum se știe, fostul căpitan al dinamoviștilor bucureștenî Ion Nunweiller.Jocul cu Fenerbahce trebuie să dea răspunsuri selecționerilor români în ceea ce privește titularul postului de portar (Gomea sau Ră- ducanu). al celui de fundaș central stîng (C. Dan sau Hălmăgeanu) ca și asupra felului în care dinamovistul

biri civile) în urma unor pa
gube pricinuite imobilului pro
prietarului, precum și celor 
datorate terților pentru acci
dentarea persoanelor sau ava
rierea bunurilor lor la domi
ciliul dv.

în schimbul acestor avan
taje veți plăti o primă de asi
gurare care se stabilește în 
funcție de mărimea sumei a- 
sigurate (valoarea bunurilor) 
și de durata asigurării. Pentru 
o asigurare în valoare de 
30 000 lei, de exemplu, se plă
tește o primă anuală de nu
mai 60 de lei. 
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economice și social-culturale din 
municipiul București și județele 
Galați, Brăila și Brașov.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele cole
giului Central de partid, loan Glu- 
vacov, membru al C.C. al P.C.R., 
membru al colegiului central de 
partid, Nicolae Ionescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

Ambasadei R. P. Ungare în Româ
nia. Despre semnificația acestei a- 
niversări și despre relațiile de 
prietenie dintre popoarele român 
și maghiar au vorbit Ștefan Croi- 
toru, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean Bacău, și 
Imre Farkas, consilier al Ambasa
dei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

11,00 — Limba franceză. Lecția 53 
(reluare).

11.30 — Limba engleză. Lecția 52
(reluare).

12,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie : îngrășăminte
chimice cu azot pentru a- 
gricultură (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de
dimineață.

17.30 — Telex TV.
17.35 — TV. pentru specialiști. Me

dicină : Aberațiile cromo- 
zomiale. Prezintă prof. dr. 
I. Moraru.

18,05 — Limba germană. Lecția 49.
18.30 - Club XX — emisiune

pentru tineret : Transpa
rente.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — In direct... de la Cluj.

Emisiune de Alexandru 
Stark.

19,45 — Căsuța poștală 111. Dialog 
cu telespectatorii.

20,00 — Recital Amalia Rodrigues. 
— Transmisiune din Sala 
Palatului Republicii So
cialiste România. — In 
pauză : Avanpremiera.

22.30 — Recitalul baritonului Oc-
tav Enigărescu. Film de 
Florlca Gheorghiescu și 
Marianti Banu.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

Cornel Dinu poate să se achite de sarcina de conducător de joc.Iată formația anunțată de către antrenorul Angelo Niculescu : Ră- 
ducanu (Gornea) — Sătmăreanu, 
Boc, C. Dan (Hălmăgeanu), Deleanu 
— Anca, Dinu — Năstnrescn, Dumi- 
trache, Domide, Lucescu.

★

• FEDERAȚIA ITALIANA a a- nunțat că a delegat ca arbitru la meciul de fotbal România-Grecia, programat la 16 aprilie la Atena, în preliminariile campionatului mondial, pe Antonio Sbardelia. Ca arbitri de tușe vor oficia, de asemenea. doi italieni : Luciano Giunti și Alberto Picasso.
AII FOST STABILITE ORAȘELE 
CARE VOR GĂZDUI 
CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HANDBAL MASCULINDupă ședința Federației Internationale de Handbal cu comisia sa tehnică, ședință în cursul căreia s-au stabilit cele patru grupe ale turneului final al camDionatului mondial de handbal masculin din 1970 (în Franța, între 26 februarie și 8 martie), s-a întrunit și comitetul de organizare al turneului final, sub președinția d-lui Nelson Paillou, pentru a fixa orașele în care se vor disputa meciurile celor patru grupe.Comitetul de organizare francez a hotărît ca partidele grupei C, din care fac parte România, R.F. a Germaniei (sau Olanda), Franța și Elveția (sau Luxemburg), să se dispute în următoarele orașe : Paris și Roiien (etapa I), Amiens și Evreux (etapa a II-a) și Caen (etapa a IlI-a). Primele două clasate în această grupă vor susține meciurile din sferturile de finală la Paris și Orleans, semifinalele au fost fixate la Lyon și Bordeaux, iar finalele la Paris.

INFORMAȚIE
In conformitate cu planul Co

mandamentului Unificat, între 25 
martie și 1 aprilie 1969, pe terito
riul R. P. Bulgaria s-a executat 
o aplicație comună la care au 
participat statele majore operative 
ale trupelor de uscat, flotelor ma
ritime militare și trupelor de apă
rare antiaeriană a teritoriului ale 
R. P. Bulgaria, Republicii Socialis
te România și Uniunii Sovietice.

Aplicația s-a desfășurat sub 
conducerea comandantului Su
prem al Forțelor Armate Unite ale

Cronica zilei
La sediul Ministerului Transpor

turilor Auto, Navale și Aeriene au 
început marți dimineața lucrările 
reuniunii grupei de lucru mixte 
româno-iugoslave pentru transpor
turi. Actuala reuniune va dezbate 
probleme legate de dezvoltarea în 
continuare a colaborării în dome
niul navigației fluviale, maritime și 
al transporturilor rutiere.

★

La invitația ministrului justiției 
al Republicii Socialiste România, 
marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație din Republica 
Tunisiană, condusă de Mongi Slim, 
ministrul justiției, care va face o 
vizită în țara noastră. Din delega
ție fac parte Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Republicii Tunisiene 
la București, și alte personalități 
din cadrul Ministerului Justiției. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspeții au fost întîmpinați de

vremea
Ieri în țară: vremea s-a încălzit. Cerul a fost variabil, mai mult acoperit în nordul Transilvaniei și Maramureș, unde local a plouat. în regiunea de munte și izolat în depresiunile din estul Transilvaniei, precipitațiile au fost sub formă de ninsoare. Vîntul a suflat potrivit. cu intensificări locale, predominînd din sectorul sud- vestic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 2 grade la Joseni și 16 grade la Timișoara, Sînnicolau Mare, Răuți, Berzeas- ca și Tr. Severin. în București : vremea ? fost frumoasă și s-a încălzit. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, din sectorul sud-ves- tic. Temperatura maximă a a- tins 16 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 aprilie. în țară : vreme în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea ploi locale. îar în nordul tării se vor semnala lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit din sectorul nord-vestic. Temperatura în scădere. începînd din nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele între 4 și 14 gra
de. In București : vreme în general umedă. Cerul va fi mai mult noros. Ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere.

In ziua de 31 martie 1969 s-a stins din viață prof. dr. docent Ilie Matei, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, om de știință de mare valoare, care a format numeroase generații de chimiști și ingineri chi- miști.Prof. Ilie Matei s-a născut în anul 1895 în comuna Cernicarl din județul Galati. După absolvirea liceului Codreanu din Bîrlad, a urmat Școala militară din București, apoi a studiat la Universitatea din Iași, obținînd licența în chimie. între anii 1929—1931 studiază chimia organică la Berlin, unde obține titlul de doctor.Asistent, apoi șef de lucrări și conferențiar (1937) la Universitatea din Iași, este numit profesor de chimie organică la Facultatea de chimie industrială de la Institutul politehnic Iași, funcție pe care a onorat-o pînă la pensionare, în anul 1965.Pentru meritele sale deosebite în cercetarea științifică a fost ales în anul 1955 membru corespondent al Academiei și a condus, pînă la Încetarea sa din viată, în calitate de director adjunct, Institutul de chimie macromoleculară „Petru Pont" din Iași.Prof. Ilie Matei a fost un profesor remarcabil, autor a numeroase lucrări științifice apreciate în tară și peste hotare.îmbinînd exigența cu o profundă înțelegere a tineretului, el și-a legat întreaga activitate de învățămîntul chimic românesc.Prof. dr. docent Ilie Matei a fost membru al Partidului Comunist Român din anul 1947.Pentru activitatea sa științifică și didactică deosebită, a fost decorat cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.încetarea din viață a profesorului Ilie Matei este o grea pierdere pentru chimia românească și Îndurerează oamenii de știință, cadrele didactice și pe studenți.
PREZIDIUL ACADEMIEI 

REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA

MINISTERUL INVATĂMÎNTULUI

FILIALA DIN IAȘI A ACADEMIEI

INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA»
IAȘI 

statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșalul Uniunii So
vietice I. I. Iakubovski.

Aplicația a scos în evidență ni
velul ridicat de pregătire operativă 
al generalilor, ofițerilor și statelor 
majore, capacitatea acestora de a 
conduce mari unități operative de 
toate categoriile de forțe armate.

De asemenea, aceasta a dat posi
bilitatea să fie prelucrate proble
me de cooperare și a favorizat în
tărirea colaborării între armatele 
țărilor Tratatului de la Varșovia.

Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, membri ai conducerii ministe
rului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Minis
trul justiției a oferit un dineu tn 
cinstea oaspeților.

★

Marți s-a înapoiat tn Capitală, 
venind din Tunisia, delegația 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de Dumitru 
Gheorghiu, secretar al Consiliului, 
care, la invitația conducerii Uni
unii Generale Tunisiene a Muncii, 
a făcut o vizită de prietenie în 
această țară. (Agerpres)

Noi semne ale ospitalității 

in Delta Dunării
Delta Dunării se pregătește pentru 

noul sezon turistic. La Tulcea se a- 
menajează un camping cu 200 de 
locuri, iar campingul de la Murighiol 
și cabana de la Ilgani își vor extinde 
capacitățile de găzduire. De aseme
nea, restaurantul de la Maliuc își du
blează capacitatea, restaurantul „Du
nărea" din Tulcea se profilează pe 
specific pescăresc, iar unității turistice 
„Doi iepurași" din pădurea Babadag 
i se adaugă mai multe căsuțe de tip 
camping. Pentru amatorii de excursii 
și pescuit pe canalele Deltei vor fi puse 
la dispoziție încă două hidrobuze și 
două șalupe rapide, iar la Maliuc și 
Murighiol vor lua ființă puncte de în
chiriere a bărcilor.

(Agerpres)

ARGENTINA

Preocupări 
guvernamentale 
în sfera economiei
(Urmare din pag. I)structurare a economiei. Dacă Argentina era cunoscută în trecut ca un „stat-fermă". furnizor de produse ca cereale, carne, lînă și piei, în ultimii ani s-au întreprins pași remarcabili pe calea unei industrializări, punîndu-se accentul pe sectoarele de bază, ca energetica, siderurgia, construcția de mașini șl utilaje etc. Conform planului elaborat la sfîrșitul anului 1968, urmează ca în viitorii cinci ani să intre în funcțiune trei noi unităti siderurgice care vor asigura o creștere de 250 la sută la producția de oțel. Importante creșteri s-au obținut sau sînt prevăzute și în alte sectoare, ajungîn- du-se ca anul trecut exporturile „netradiționale", adică produsele manufacturate, să înregistreze un spor de 27 la sută.Trebuie subliniat că aici, ca și în alte părți ale continentului, politica de dezvoltare a industriei naționale nu se desfășoară pe un teren neted. Pe de o parte acționează ca frînă insuficienta mijloacelor financiare. Pe de alta, intervin piedicile puse de cercurile monopoliste străine (inclusiv prin presiuni exercitate asupra organismelor internaționale de credit), care, evident, nu văd cu ochi buni dezvoltarea suverană a economiei argentiniene. Merită amintit, în acest sens, felul cum au fost primite inițiativele argentiniene de intensificare a industriei siderurgice. La o reuniune a Consiliului inter-american economic și social, șl apoi cu alte prilejuri, Argentina a fost sfătuită să renunțe la o industrie siderurgică proprie, în favoarea „integrării" cu alte țări care au posibilitatea să producă mai „economicos". Reprezentanții guvernului argentinian s-au pronunțat cu hotărîre Împotriva formulelor de integrare, care, sub lozinca „specializării", urmăresc, de fapt, să împiedice dezvoltarea independentă a economiei țării.în paginile unor ziare argentinie

ne s-a desfășurat o susținută lupM al cărei obiectiv central consta Ibt'- mai în afirmarea „industrializării multilaterale", ca necesitate imperioasă, ca o condiție «ine qua non a suveranității naționale și a progresului. Din măsurile adoptate pînă acum de autoritățile argentiniene, ca si din planurile aflate în curs de elaborare, rezultă că această țară nu înțelege să ae conformeze nici cu destinul de „stat-fermă" șl nici cu cel de „producător de alimente industrializate", ci își mobilizează eforturile spre expansiunea ramurilor de bază ale industriei, spre acelea care sînt chemate să asigure dezvoltarea multilaterală și armonioasă a economiei, dînd prin aceasta curs aspirațiilor naționale. Respingînd formulele integraționiste, pe scară continentală sau regională, conducătorii argentinieni sînt partizanii promovării unor relații bilaterale de cooperare economică, atît cu alte târî americane, cît și în afara continentului. Cu diverse prilejuri, guvernul argentinian s-a pronunțat pentru dezvoltarea relațiilor comerciale șl de colaborare economică și tehnică cu toate țările, indiferent de sistemul social- politic, pe baza respectării principiilor suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.



„Convocarea unei conferințe 
consacrase securității europene, 

o inițiativă bună"
Declarațiile lui Tage Erlander și Bruno Pittermann

VIENA 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Suediei, Tage Erlander, 
care a participat la Conferința de 
la Viena a liderilor partidelor so
cialiste, a declarat unui corespon
dent al agenției M.T.I. că, după 
părerea guvernului său, „convoca
rea unei conferințe consacrate 
securității europene este o inițiati
vă bună. Sîntem gata să partici
păm la o asemenea conferință, insă 
considerăm că o condiție prelimi
nară a succesului acestei acțiuni 
constă în temeinica ei pregătire. 
Iată de ce este foarte important 
ca toate problemele care vor fi 
incluse în ordinea de zi să fie cla
rificate in prealabil. După părerea 
noastră, a continuat premierul sue
dez, una din temele care ar trebui 
discutate este comerțul dintre est 
și vest. Noi, suedezii, am conside
rat întotdeauna că integrarea eco

Atacuri ale forțelor patriotice 
în apropierea Saigonului

SAIGON 1 (Agerpres). — Din 
Vietnamul de sud sînt transmise 
știri în legătură cu continuarea 
acțiunilor de luptă întreprinse de 
unitățile Frontului Național de 
Eliberare. Artileria patrioților a 
bombardat 15 obiective militare 
americane și saigoneze situate în 
cea mai mare parte a lor în re
giunea Saigonului. Principalul 
obiectiv militar atins de rachetele 
F.N.E. a fost baza aeriană de la 
Bien Hoa, la 30 km nord-vest de 
Saigon. Alte rachete au atins car
tierul general american al celei 
de-a treia regiuni tactice. Lupte 
între cele două părți au mai fost 
semnalate și în Delta Fluviului

PREZENTA TRUPELOR AMERICANE
In vietnam este ilegală

DECLARA COMITETUL JURIȘTILOR PENTRU 
POLITICA AMERICANA ÎN VIETNAMNEW YORK 1 (Agerpres). — Comitetul juriștilor pentru politica americană față de Vietnam și un grup de specialiști In științe politice au acuzat guvernul S.U.A. că împiedică realizarea unui acord la Conferința de la Paris în problema Vietnamului prin sprijinul pe care îl acordă actualului regim din Saigon. Intr-un document al acestui comitet se arată că deși acum un sn președintele Johnson a promis o „nouă politică", menită să ducă la încetarea războiului din Vietnam, această „nouă politică" nu s-a înfăptuit, iar „războiul lui Johnson amenință să devină acum războiul lui Nixon".Renumitul jurist Hans Morgenthau, profesor la Universitatea din Chicago, a declarat că Richard Nixon „în timpul campaniei electorale a 'afirmat că va soluționa războiul, dar, pînă în prezent, nu a anunțat nici o acțiune în acest Bens", și a cerut Administrației să aducă la cunoștința opiniei publice americane principiile

„UN PUN CARE IMPINGE POLITICA AGRARA A C. E. E.
INIM MARE SI «MOARE AVENTURA"

Noi luări de atitudine în R.F.G. contra planului Mansholt
„Hiicherl lșî înăsprește 

criticile la adresa lui Mans
holt". Aceasta este conclu
zia ziarului „Frankfurter 
Allgemeine* despre con
gresul țăranilor vest-ger- 
mani. membri ai partidului 
Uniunea creștin-democrată 
(U.C.D.), care s-a desfășu
rat nu de mult la Miins- 
ter. Referlndu-se la planul 
Mansholt care, potrivit a- 
flrmației autorilor săi, ur
mărește „modernizarea* a- 
grlculturil în țările mem
bre ale Pieței comune, mi
nistrul federal al agricul
turii, H. Hdcherl, a decla
rat la congres : „Toate in
diciile atestă că planul 
Mansholt împinge politica 
agrară a C.E.E. lntr-o mare 
ți costisitoare aventură, 
fără să înlăture dificultă
țile pieței agrare”. HScherl 
a mai adăugat că se va o- 
pune prin toate mijloacele 
intensificării exodului spre 
orașe al populației rurale a 
R.F.G.

Această nouă luare de 
poziție a ministrului vest- 
german se adaugă unei re
cente declarații în care 
sublinia că „guvernul fede
ral nu este de acord cu 
mijloacele de reorganizare 
a structurilor agricole ale 
Pieței comune, propuse de 
Slcco Mansholt* șl anunța 
elaborarea unul „contra- 

nomică a Europei de vest nu 
poate împiedica colaborarea cu 
Estul, întrucît toate popoarele sînt 
interesate ca economia Europei să 
nu se scindeze în două părți. 
Lichidarea divizării ar aduce tutu
ror țărilor un progres și o înflo
rire mai rapidă".

Amintind că participanții la re
uniunea socialistă de la Viena au 
discutat apelul de la Budapesta, 
Bruno Pittermann, președintele 
Internaționalei Socialiste, a decla
rat la rîndul său : „Părerea noas
tră este că inițiativa de a se con
voca o conferință europeană pen
tru problemele securității merită, 
fără îndoială, o mare atenție. Cre
dem că înaintea convocării unei 
astfel de conferințe este necesar 
să se elaboreze planurile corespun
zătoare și să se stabilească, de 
exemplu, cine trebuie să convoace 
o asemenea conferință europeană".

Mekong în apropiere de Ben Tre 
și Cai Be, în regiunea vechii ca
pitale imperiale Hue, precum și 
în apropierea marii baze america
ne de la Da Nang.

*
PARIS. La sediul ziarului „L’Hu- 

manite" din Paris, reprezentantului 
poporului vietnamez i-a fost remisă 
suma de 102 710 000 franci vechi co
lectați in întreaga Franță. în cadrul 
acțiunii „100 milioane pentru Viet
nam". Cu acest prilej, Waldeck Ro
chet. secretar general al P.C.F., a 
spus, printre altele : „Această sumă 
confirmă simpatia profundă de care 
se bucură in țara noastră cauza fus
tă și nobilă a poporului vietnamez".

potrivit cărora acționează la Conferința de la Paris. El a cerut ca S.U-A. să înceteze sprijinul acordat regimului de la Saigon, precizînd că majoritatea membrilor acestui guvern au trădat interesele națiunii vietnameze, luptînd în timpul războiului de independentă de partea forțelor colonialiste, împotriva propriei lor națiuni".Richard Barnet, codirector al Institutului pentru studii politice din Washington, care s-a reîntors recent dintr-o călătorie particulară în R.D.V. ș! în Vietnamul de sud, a atras atenția că „cea mai importantă piedică" în calea ajungerii la un acord în cadrul conferinței de la Paris o constituie sprijinul acordat de S.U.A. actualului regim saigonez.Comitetul a dat publicității o declarație în care califică drept ilegală prezenta americană în Vietnam. Declarația a fost semnată de 4 700 de juriști și alte personalități politice.

plan* care va fi supus dezbaterii „celor șase".Atitudinea lui H&cherl poate fi mai bine înțeleasă dacă se ia cunoștință de așa-numitul ,,raport verde" pe anul 1967/1968 dat publicității zilele acestea la Bonn („rapoartele verzi" sînt dări de seamă anuale ale ministerului de resort despre evoluția agriculturii vest-germane). In raport se arată că numărul gospodăriilor mici și mijlocii, în general pînă la 20 hectare, a scăzut cu 24 700, In timp ce cel al unităților agricole mari, între 20—100 de hectare, a crescut cu mai bine de 3 000. Fenomenul nu este nou. Potrivit datelor statistice, din 1949 în R.F.G. au dispărut 563 000 de gospodării mici și mijlocii, pă- mînturile lor fiind înghițite de marile întreprinderi agricole. In spatele acestor cifre seci se ascunde, după cum se exprimă ziarele vest-germane. o „importantă șl dureroasă problemă socială". Țăranii, dezrădăcinați din satele lor, sînt nevoiti să plece în orașe sau centre industriale în căutarea unei slujbe. Aci, fie că nu pot găsi de lucru, fie dacă găsesc ceva, cu destule dificultăți, nu sînt satisfăcut! nici de posibili

tățile de cîștig. nici de felul muncii pe care trebuie s-o presteze. Numărul celor aflati în această situație este ridicat. Numai în perioada 1962—1968, 914 000 de țărani și muncitori agricoli au fost nevoiți să-și părăsească căminele.Un alt fenomen remarcat de „raportul verde" este creșterea datoriilor păturilor țărănești. Pentru a putea face cît de cît față concurentei marilor unități, țăranii mici și mijlocii sînt nevoiți să-și procure pe credit unelte agricole moderne, îngrășăminte, să execute lucrări de îmbunătățiri funciare, ceea ce tace ca datoriile acestei categorii de producători să crească an le an. In perioada la care se referă raportul, datoriile țăranilor vest- germani — „în primul rînd ale celor mic! și mijlocii" — au crescut cu 2,5 miliarde mărci, atingînd un total de 259 miliarde.După cum reiese din relatările presei vest-germane, această stare de lucruri determină o profundă nemulțumire în rîndurile populației rurale. Or, planul Mansholt preconizează tocmai accelerarea proceselor amintite. Potrivit Asociației țăranilor din R.F.G..

Apelul 
de la Budapesta 

transmis 
guvernelor țărilor 

europene
BUDAPESTA (Agerpres). — A- 

genția M.T.I. a transmis o decla
rație a Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Ungare, ’n care se 
arată că, în numele R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, Republicii Socialiste 
România, R. P. Ungare, U.R.S.S., 
șefii misiunilor diplomatice unga
re în țările europene transmit în 
aceste zile guvernelor țărilor eu
ropene Apelul statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia către 
toate statele europene, semnat la 
consfătuirea din 17 martie 1969 de 
la Budapesta a Comitetului politic 
Consultativ.

Republica Sud-Africană. Politica de apartheid promovată de rasiștii de la Pretoria lipsește populația băștinașă de cele mai elementare drepturi cetățenești. In fotografie, o scenă obișnuită : Orice persoană de culoare care încearcă să iasă fără „legitimație specială" din „rezervațiile" în care este condamnată să trăiască populația băștinașă, este sancționată cu brutalitate de poliție

PREMIERUL WILSON 
LA ADDIS ABEBAADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — In cadrul vizitei sale la Addis Abeba, primul ministru britanic, Harold Wilson, a avut marți o întrevedere cu împăratul Etiopiei, Haile Selassie, în legătură cu evoluția crizei nige- riene. Premierul englez l-a informat cu acest prilej pe Haile Selassie asupra rezultatelor convorbirilor pe care le-a avut recent la Lagos cu șeful guvernului federal al Nigeriei, generalul Yakubu Gowon. La rîndul său, împăratul Etiopiei a adus la cunoștința primului ministru britanic demersurile pe care le-a inițiat în calitate de președinte al Comitetului consultativ al Organizației Unității Africane pentru reglementarea crizei nigeriene.In cursul zilei de marți, agențiile de presă au transmis numeroase știri contradictorii în legătură cu o eventuală întîlnire între premierul Wilson și liderul biafrez Ojukwu, pînă la închiderea ediției neexistînd încă nici o certitudine în această privință.

aplicarea planului Mansholt ar însemna ca pînă în 1980 jumătate din cei o- cupați astăzi în agricultură să-și părăsească o- goarele. Nu este de mirare de aceea că Asociația a calificat acest plan drept „absurd și inacceptabil" pentru populația rurală, iar grupul parlamentar al partidului Uniunea creștin- democrată l-a caracterizat ca „nefondat din punct de vedere economic și irealizabil din punct de vedere politic".Ziarele vest-germane a- preciază că atitudinea lui Hocherl și, în general, a U.C.D., în probleme agrare trebuie privită în contextul alegerilor generale, care vor avea loc în septembrie După înfrîngerea suferită de candidatul U.C.D. la recentele alegeri prezidențiale, creștin-democrații nu își pot permite sprijinirea „planului Mansholt", care s-ar putea traduce prin pierderea a milioane de voturi țărănești. De aici opunerea fată de planurile unei reorganizări radicale a structurilor agrare, care nu trezesc nici o simpatie în rîndurile populației rurale.
G. DASCALU

In diverse orașe din Spania au avut loc demonstrații ale populației tmpo- 
triva prezentei bazelor militare americane pe teritoriul țârii, tn fotografie : 

demonstranți pe o stradă din Madrid împrâștiați de poliție

GENEVA Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

GENEVA 1. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva s-a deschis printr-un moment de reculegere în memoria fostului președinte al Statelor Unite, D. Eisenhower.Au urmat apoi lucrările propriu- zise, în cadrul cărora șefa delegației suedeze, Alva Myrdal, a exprimat părerea că prima sarcină a conferinței ar trebui să fie abordarea problemei interzicerii exploziilor nucleare subterane șî negocierile în vederea limitării sistemelor nucleare strategice. Ea a amintit propunerile prevăzute în proiectul suedez de interzicere a experiențelor nucleare, care nu au un caracter pașnic, insistînd asupra necesității controlului. Vorbitoarea a criticat pe reprezentanții puterilor nucleare, care, a spus ea, continuă să neglijeze problema interzicerii exploziilor subterane, în continuare, Myrdal a prezentat un proiect de tratat cu privire la interzicerea experiențelor nucleare subterane.Șeful delegației poloneze, H. Ja- roszek, a dezvoltat teza după care condiția asigurării securității tuturor țărilor este dezarmarea generală și totală, sub control internațional. Totodată, reprezentantul polonez a insistat asupra necesității de a se interzice folosirea armelor nucleare și a se proceda la dezarmare pe scară regională, prin crearea de zone de- nuclearizate. în acest 6ens, a spus el,

agențiile de presă trânsmît:
Comitetul consultativ al O.N.U. pentru aplicarea știin

ței și tehnicii în scopul dezvoltării ?i a încePut luni cea de a ll a sesiune. El a însărcinat un grup de lucru cu pregătirea unui raport privind problema folosirii calculatoarelor electronice în țările în curs de dezvoltare. Ordinea de zi a sesiunii, care urmează să dureze o săptămînă, cuprinde, printre altele, probleme ca aplicarea științei și tehnicii în dezvoltarea industrială, efectele tehnologiei asupra mediului uman și consecințele sale pentru respectarea drepturilor omului.
La New York s_a constituit un grup național însărcinat cu coordonarea acțiunilor împotriva sistemului de rachete antirachetă „Safeguard" din inițiativa lui Jonathan Bingham, membru al Camerei Reprezentanților a S.U.A. din partea statului New York, Roswell Gilpatric, fost ministru adjunct al apărării al S.U.A., Stanley Steingut, liderul minorității republicane din Congresul statului New York, precum și a altor personalități, care au semnat rezoluția adresată la 8 martie președintelui Richard Nixon, cerîndu-i să abandoneze construirea acestui sistem.

PARIS — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Lyon a fost inaugurată 
o expoziție de artă populară ro
mânească, organizată de Asocia
ția de prietenie Franța—Româ
nia. Cu acest prilej, prof. Thi- 
baudet, consilier principal, a 
vorbit despre tradiția relațiilor 
franco—române de-a lungul 
veacurilor și despre legăturile 
Lyonului cu România, ce datează 
de trei secole. El a amintit că 
tn 1667 Laurence Toppeltin a 
publicat cu concursul librarului 
Horace Boissat din Lyon o lu
crare despre Transilvania și des
pre apartenența țărilor românești la lumea latină. Vorbitorul 
a amintit că printre primii 
doctori „honoris causa" ai Uni
versității din Lyon, din 1923, au 
fost românii Cantacuzinp, Raco- 
viță și lorga. 

documentul prezentat de delegația mexicană ar fi foarte util. Jaroszek s-a declarat de acord cu propunerile privitoare la interzicerea armelor atomice și bacteriologice.Șeful delegației Cehoslovaciei, Milan Klusak, a arătat că încordarea care se menține în relațiile internaționale reclamă măsuri de natură să contribuie la destindere pe calea negocierilor. El și-a exprimat speranța în apropiata ratificare a tratatului de neproliferare a armelor nucleare de către toate statele semnatare. Amintind Apelul conferinței de la Budapesta al țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, șeful delegației cehoslovace a subliniat necesitatea organizării unei conferințe europene, care să permită stabilirea unui climat de securitate și de coexistență pașnică, prielnic, în același timp, negocierilor pentru dezarmare. Vorbitorul s-a pronunțat apoi în favoarea creării unei zone denuclearizate în centrul Europei și pentru încetarea cutsei înarmărilor. Problema dezarmării nucleare — a spus Klusak — trebuie să se afle în centrul lucrărilor conferinței, interzicerea tuturor experiențelor nucleare constituind un prim pas în acest sens. Delegatul ceho slovac a criticat concepția echilibrului nuclear, cerînd punerea armelor atomice în afara legii. De asemenea, el a relevat importanța demilitarizării fundului mărilor și oceanelor, ca și a interzicerii armelor chimice și bacteriologice.

Activitatea companiei 
britanice de transporturi 
aeriene B.O.A.C.8 înceUt total marți, atît în țară, cît și în străinătate. Greva celor 1 100 de piloți, care revendică îmbunătățirea salariilor, aduce zilnic companiei B.O.A.C. pierderi cifrate la 500 000 lire sterline.

0 consfătuire științifică
internațională în domeniul
comerțului se desfășoară la Budapesta. La lucrări participă directori ai institutelor de cercetări în domeniul comerțului și oameni de știință din țara gazdă, precum și din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România și Uniunea Sovietică.

La Praga a sosit o dele
gație a Consiliului Național 
al Femeilor din Republica 
Socialistă România. Delesa ția, din care fac parte conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepreședintă a consiliului, și Aurelia Dănilă, președinta Comitetului județean al femeilor Cluj, face o vizită de prietenie în Republica Socialistă Cehoslovacă la invitația Consiliului femeilor cehoslovace.

Delegația P. C. R. 
h Congresul P. C. din Finlanda

a sosii la Helsinki
HELSINKI 1 (Agerpres). — Marți 

seara a sosit în capitala Finlandei 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, formată din tovarășii Gheor- 
ghe Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al Partidului

Contacte diplomatice în legătură 

cu situația din Orientul Apropiat
BEIRUT 1 (Agerpres). — In cursul scurtei vizite pe care a întreprins-o marți la Beirut, regels Hussein al Iordaniei a avut convorbiri cu președintele Libanului, Charles Helou, și cu primul ministru libanez, Rashid Karame. Potrivit observatorilor politici, convorbirile au fost consacrate unui schimb de păreri privind poziția celor două țări în actuala conjunctură din Orientul Apropiat. In aceeași zi, regele Hussein a plecat spre Paris, unde urmează să aibă întrevederi cu președintele Franței, generalul de Gaulle. După vizita în Franța, șeful statului iordanian este așteptat la Washington, unde va conferi cu președintele S.U.A., Richard Nixon.CAIRO. — Ziarul egiptean „Al Ahram" relatează că președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a primit un mesaj din partea președintelui Franței, Charles de Gaulle. Potrivit ziarului, acest mesaj este un răspuns la mesajul trimis de președintele Nasser prin intermediul lui Mahmud Fawzi, Consilierul președintelui R.A.U. pentru probleme externe, cu prilejul vizitei pe care acesta a efectuat-o în Franța în cursul lunii martie.
PA7|i| my“

DIN NOU ÎN ACTOALIIAIEMEMPHIS 1 (Agerpres). — Judecătorul Preston Battle, care a prezidat procesul lui James Earl Ray, condamnat la 99 ani închisoare pentru asasinarea pastorului Martin Luther King, a fost găsit mort luni seara în biroul său.„Cazul Ray" este readus astfel sub un dublu aspect în actualitate. Intr-adevăr, cu puțină vreme înaintea decesului, agențiile de presă a- nunțaseră că James Earl Ray a a- dresat o scrisoare judecătorului Battle în care a cerut redeschiderea procesului, afirmînd că are de adus 
o serie de mărturii suplimentare. De altfel, graba cu care s-a încheiat acest proces și încercarea de a se arunca vălul tăcerii asupra asasinării lui Martin Luther King au făcut ca o parte însemnată a opiniei publice și presei americane să pună la îndoială versiunea Biroului Federal de Investigații (F.B.I.), poțrivit căreia Ray ar fi acționat de unul singur. Persoane apropiate lui Ray și însuși acuzatul au lăsa» să se înțeleagă că în această afacere ar fi fost implicate și alte persoane.

Parlamentul Ugandeia Pre- lungit pentru încă 6 luni starea de urgență decretată în 1966. Starea de urgență a fost impusă inițial în urma crizei politice declanșate după plecarea în exil ]a Londra a regelui Edward Mutes a.
Ultimele cinci nave bri

tanice staționate în Malta au părăsit luni definitiv acest port, potrivit programului de reduceri ale cheltuielilor militare ale Angliei. Navele britanice părăsesc baza din Malta după o staționare de 11 ani.
Tunisia și Marocul au 

semnat un acord de aso
ciere la Piața comună,în vir- tutea căruia o serie de produse din aceste țări vor pătrunde fără taxe vamale în cele șase state vest-europene membre ale C.E.E. Țările Pieței comune și-au consolidat prin acest acord posibilitatea de penetrație a produselor lor industriale în cele două țări nord-africane, precum și în domeniul concesiunilor.

Firma comercială japo
neză „Sogo Boeki Kaisha" 
a deschis la Moscova o re
prezentanță permanentă, a- nunță agenția TASS. Firma importă din U.R.S.S. cărbune cocsificabil și exportă în această țară instalații pentru industria chimică și aparate electronice.

Secretariatul Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam a dat publicității o rezoluție cu privire la activitatea politică în rîndul tineretului în situația actuală din țară, transmite agenția V.N.A. în rezoluție sînt prezentate sarcinile generale ale etapei actuale, precum și sarcinile concrete pe plan ideologic, cultural, științific și tehnic, pentru consolidarea Uniunii tineretului muncitor din Vietnam.

Comunist din Finlanda. La aero
port, delegația a fost întîmpinată 
de Martti Malmberg, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Finlanda, de activiști de partid. Au 
fost de față Mircea Bălănescu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Helsinki, și alți membri 
ai ambasadei.

PARIS. — Ambasadorii Franței în Republica Arabă Unită, Israel și Iordania, care au fost rechemați la Paris, au avut marți consultări cu ministrul de externe, Michel Dcbre. Cei trei ambasadori francezi au prezentat rapoarte privind reacția țărilor unde sînt acreditați la hotâ- rîrea celor patru mări puteri membre în Consiliul de Securitate de a angaja convorbiri în vederea soluționării crizei din Orientul Apropiat.
COMUNIC ” r- !
SOVIETl

ALGER 1 (A 
nicatul comut. .j- .
dat publicității ?-> . . '
zita făcută în .
Podgornîi, preșe '
Sovietului Sup 'ul ■ > 
subliniază că înt •. .?hîi ' •
se dezvoltă o lari 
nomică, comercia. 
turală reciproc a 
țile și-au exprim; 
vingerea că acest 
dezvolta și în viit, 
cipiilor egalității î 
pectului reciproc ș. ueu.i„esi<_. mai 
în treburile interne, în interesul 
popoarelor celor două țări.

Comunicatul reafirmă hotărîrea 
celor două țări de a lupta, îm
preună cu celelalte forțe progre
siste și iubitoare de pace, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonia? nulul, 
pentru libertatea și mde£ jiăența 
popoarelor, pentru slăbirea încor
dării internaționale și pace. Tot
odată, în comunicat se subliniază 
că existența bazelor militare pe 
teritorii străine creează o primej
die permanentă pentru destinde
rea încordării internaționale și im
plică riscul unor conflicte arma
te, reprezintă un atentat grav la 
libertatea și independența po
poarelor.

RABAT 1 (Agerpres). — Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și-a 
încheiat vizita în Algeria, so
sind la Rabat într-o vizită oficială 
în Maroc. El a fost salutat la ae
roport de regele Hassan al II-lea 
al Marocului.
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LONDRA 1. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite = In cadrul vizitei pe care 
o face in Marea Britanie, la 
invitația Centrului pentru 
promovarea înțelegerii între 
Marea Britanie și țările din Eu
ropa de răsărit, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, a avut 
întrevederi cu Jennie Lee, sub
secretar de stat al Departa
mentului educației și științei, 
și sir William Harpham, direc
tor general al Centrului. Luînd 
cuvîntul în țața unei asistențe, 
formate din personalități ale 
vieții culturale șl politice din 
Marea Britanie, Octav Live- 
zeanu a prezentat o expunere 
despre unele aspecte principale 
ale dezvoltării României moder
ne în domeniile politic, econo
mic, social și cultural în de
cursul celor 25 de ani de la 
eliberarea țării.

între autoritățile britanice 
și cele din Anguilla a fost 
încheiat un acord prelimi
nar, 3 anu,1tat Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii. Acordul a fost semnat de lordul Caradon, ambasadorul britanic la O.N.U., și conducătorii insulei Anguilla (între care a fost inclus și Ronald Webster). Potrivit acordului, comisarul britanic pe insulă, Anthony Lee, va rămîne în continuare la postul său. Webster va fi recunoscut „neoficial" de către Marea Britanie drept conducătorul consiliului local format în urma alegerilor din anul trecut — anunță agenția Associated Press.
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