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CARE TREBUIE BINE ÎNȚELESE 
DE FIECARE ȚĂRAN COOPERATOR 
PENTRU CA MUNCA SĂ-I ADUCĂ

w

MAI MULT BELȘUG LUI ÎNSUȘI, 
ȚĂRII ÎNTREGI
Chibzuind gospodărește cum vor aplica noile măsuri de organizare și retribuire 
a muncii, ADUNĂRILE GENERALE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE sînt 
chemate să ia hotărîri de mare însemnătate pentru producția acestui an, pentru 

progresul agriculturii noastre socialiste
în aceste zile, la sate urmează să 

aibă loc adunările generale ale coo
perativelor agricole. în aceste adu
nări vor fi dezbătute, pe larg, măsu
rile stabilite de conducerea partidu
lui privind dezvoltarea agriculturii 
cooperatiste, măsuri concretizate în 
hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție din 22—23 decembrie 
1969, cu privire la perfecționarea or
ganizării, normării și retribuirii 
muncii. Aceste măsuri au fost 
primite cu un larg interes și deplină 
aprobare de către țăranii cooperatori." 
Aplicarea lor temeinică, cu pricepere 
și simț gospodăresc, va contri
bui la Înfăptuirea sarcinilor ce

lui de-al X-lea Congres privind 
sporirea continuă a producției agri
cole, creșterea aportului agriculturii 
cooperatiste la aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimentare. la 
dezvoltarea economiei țării, la creș
terea veniturilor țărănimii.

Noile măsuri privind perfecționa
rea activității în cooperativele agri
cole decurg în mod firesc din cerin
țele actualei etape de dezvoltare a 
agriculturii cooperatiste. Coopera
tivele agricole au obținut, an de 
an, producții sporite, asig.urînd o

nivelul realizat de întreprinderile a- 
gricole de stat S-a demonstrat ast
fel că cooperativa agricolă reprezintă 
forma de organizare socialistă a pro
ducției și a muncii, care îmbină 
armonios interesele generale ale sta
tului cu cele ale țărănimii coopera
tiste. Dar, deși- în ansamblu agricul
tura cooperatistă a obținut progrese 
remarcabile, unele unități nu au 
folosit pe deplin resursele materiale 
și umane de care dispun ; în activi
tatea, lor s-au menținut neajunsuri 
organizatorice, tehnice și economice

Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, 

în R. S. F. Iugoslavia
începerea convorbirilor oficiale

BELGRAD 13. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Nțcolae Plopeanu, transmit: La 
sediul guvernului federal au în
ceput, marți dimineață, convorbi
rile oficiale dintre președintele 
Consiliului de , .Miniștri al . Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mitia Ribicici.

La convorbiri participă, din 
partea română,. Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții româ- 

româno- 
economi- 
președin- 
al Cerce- 
Ecobescu, 
afacerilor

a colaborării și cooperării în dife
rite domenii de activitate, în in
teresul și avantajul celor două 
țări, al întăririi și adîncirii priete
niei dintre popoarele român și iu
goslave.

în continuare, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Vecei Exe
cutive Federale, Mitia Ribicici, au 
abordat principalele aspecte ale 
situației politice internaționale 
prin prisma dorinței celor două 
țări de a-și aduce contribuția, ală
turi de toate statele lumii, la operă 
de- cooperare internațională, de 
promovare a păcii, la' statornicirea 
unui climat de înțelegere și secu
ritate, la soluționarea tuturor pro
blemelor pe cale pașnică, pe baza 
respectării ferme a principiilor de 
relații internaționale. La aceste 
convorbiri au participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
ambasadorul României la 
Anton Vratușa, locțiitor 
cretarului de stat pentru 
externe, șl Iso Niegovan, 
dorul Iugoslaviei la București.

Din partea iugoslavă participă 
Stepan Marușici, președintele Ve- 
cei Executive a Provinciei Auto
nome Socialiste Voivodina, Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colaborare e- 
conomică, Anton Vratușa, locțiitor 
al secretarului de stat pentru afa
cerile externe, Dolfe Vogelnik, 
președintele Consiliului Federal 
pentru Coordonarea Activității 
Științifice, Iso Niegovan, amba
sadorul Iugoslaviei la București, 
Hasan Șiliak, adjunct al secretaru
lui federal pentru problemele e- 
conomice, și alte persoane oficiale.

S-a procedat la o amplă trecere 
în revistă a stadiului actual al re
lațiilor româno-iugoslave de prie
tenie, colaborare economică și teh
nico-științifică, cele două părți 
exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu amplificarea constantă a 
acestor relații. Totodată, partici- 
panții la convorbiri și-au concen
trat atenția asupra evidențierii 
unor noi posibilități de extindere

Belgrad, 
al se- 

afacerile 
ambasa-
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ne în Comisia mixtă 
iugoslavă de colaborare 
că, Gheorghe Buzdugan, 
tele Consiliului Național 
tării Științifice, Nicolae 
adjunct al ministrului 
externe, Vasile Șandru, ambasado
rul României la Belgrad, Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, Ion Morega, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, și alte persoa
ne oficiale.

perativelor Agricole de Producție. De 
asemenea, în aceste zile are loc, în 
fiecare județ dezbaterea documente
lor respective la care participă ca
dre de conducere și specialiști din 
cooperativele agricole. Prin aceasta 
se urmărește o temeinică cunoaștere 
a măsurilor propuse a se aplica în 
ce privește stabilirea normelor, 

. a. sarcinilor de plan, a formelor 
de organizare și retribuire, Organele 
județene de partid și de stat să acor
de cea. mai njare atenție acestor dez
bateri pentru" înțelegerea deplină,

* " ■ ' ' iqciț.men-
în zilele următoare, în fiecare co- ■ 

operativă agricolă adunările genera
le vor lua hotărîri în legătură cu nor
mele de muncă, retribuirea muncii 
și aplicarea lor în practică. Dezba
terile din adunări trebuie să ducă la 
înțelegerea de către întreaga țărăni
me a acestor principii în așa fel 
incit aplicarea lor să se facă pe baza 
unei analize temeinice a situației din 
fiecare cooperativă, pe baza găsirii 
celor mai potrivite soluții de către 
consiliul de conducere, brigadieri, 
cooperatori. Aplicarea acestor mă
suri trebuie asigurată prin adeziu
nea și contribuția efectivă a tutu
ror cooperatorilor. Recomandările și 
instrucțiunile transmise de U.N.C.A.P. 
și Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii trebuie adaptate specificului lo
cal. Ele vor putea fi generalizate cu 
atît mai ușor cu cit problemele lo
cului de muncă respectiv vor fi dez
bătute în mod deschis, arătîndu-se 
ațît cauzele care au determinat ca 
în activitatea economică și organiza
torică a cooperativei agricole să se 
manifeste neajunsuri, cit si modul 
cum măsurile preconizate vor contri
bui la îmbunătățirea generală a 
muncii ?i sporirea producției.

Scopul principal al măsurilor pro
puse a se aplica îl constituie intro
ducerea unei ordini desăvîrșite în 
activitatea cooperativelor agricole, 
care să permită folosirea cu maxi
mum de eficiență a forței de mun
că, a mijloace'or de care dispun a- 
ceste unități, să se pună capăt prac
ticilor care favorizau indisciplina și

viață nouă țărănimii cooperatiste. A- : care au. tăcut ca producțiile și eezul-j.. 4pină .la.^ultiniul.Jamănunt,. a/jo.ci 
proape 1 000 de unități au obținut, țațele economice să fie sub posibili- telor și instrucțiunilor 'elab
în 1968, o producție globală la suta 
de hectare ele peste 400 mii de lei. 
multe dintre acestea apropiindu-se de

Un om privește
în soare

Am aflat de mult, 
cu toții, adevărul des
pre cer. Dar am de
prins unul de la. celă
lalt, parcă din totdea
una și pentru totdea
una, aproape pe nebă
gate de seamă, să ri
dicăm ochii șl să-l cer
cetăm. Descoperindu-i 
alunecarea de sticlă 
topită sau ferindu-ne 
fruntea de explozia 
uscată a soarelui sau 
alungind îngăduitori 
vălătucii de nori, pă
rem a-l vedea de fie
care dată pentru întiiă 
oară. 11 simțim, atingîn- 
du-ne și rotunjindu-he 
umerii, și știm că va 
fi mereu o chemare ce 
se cere împlinită.

Nu sînt sigur că am 
exprimat întocmai gin- 
durile muncitorului e- 
lectrician Trimieș Ro
mulus. Cred insă că 
așa' ceva a vrut să-mi 
spună în acea după-a- 
miază în care, aflați 
la poalele măruntului 
deal AlUniș, mi-a ară
tat cupola argintie a 
„Observatorului astro
nomic „Dealul Alunis". 
Baciu — Cluj, 175 A“. 
A construit totul cu 
mina lui, de la lunetă 
la cupola rulantă, de la 
gărdulețul de stinghii 
fragile la telescopul 
instalat de curînd in 
curte și învelit în car
ton asfaltat, așteptînd 
o cupolă mai mare. A 
început în urmă cu 
opt. ani — nu-și amin
tește cum, știe doar că

cerul Ardealului este 
frumos, iar asta a des- 
coperit-o din copilărie 
— prin a-și rostui o 
simplă lunetă ~ 
și un trepied, 
ani la rină și-a 
lat trepiedul și 
în grădina unui prieten 
de la marginea Cluju
lui. Pe atunci lucra la

Galilei
Ciți va 
insta- 
luneta

mărturisește că 
să descopere în- 
bună noapte o 
necunoscută. Ar 

aceasta desăvir- 
pasiunii, ar 

aceasta o 
răsplată :

însemnări 
de Constantin

STOICIU

uzina „Carbochim" și 
pasiunea pentru astro
nomie abia-l .. încerca. 
Și tot pe atunci a făcut 
primele însemnări asu
pra activității solare. 
Azi este membru in 
10 asociații internațio
nale de astronomi a- 
matori, are legături 
permanente cu 24 de 
țări in probleme de as
tronomie, și observato
rul de la numărul 175 
A, chiar la piatra de 
hotar a orașului, este 
înscris oficial la. Am
sterdam. Cum a. ajuns 
aici ? Iarăși nu știe. 
Sau, pur și simplu, i~a 
plăcut, a găsit de cu
viință că viața este 
mult mai frumoasă 
așa. Iar celelalte au 
venit de la sine. E un 
bărbat jovial și nespus 
de prietenos, și numai

tirziu 
speră 
tr-o 
stea 
fi 1 
șir ea 
fi aceasta o su
premă răsplată : se 
gindește extrem de rar 
la o astfel de posibili
tate. Deși nu uită nici 
o singură clipă că cele 
mai interesante desco
periri le-au făcut as
tronomii amatori. Pă
rinții lui spirituali in 
ale astronomiei, româ
nul Anestin și france- 
zul Flammarion. au 
fost amatori, dar con
tribuția lor la identifi
carea cerului nu are 
cum fi ignorată. Iri- 
mieș Romulus le păs
trează fotografiile la 
loc de cinste, deasupra 
unei mese încărcate cu 
cele mai de preț lu
cruri ale observatoru
lui — cataloagele si 
albumele cu corpurile 
cerești, identificate —, 
și fiind moț coboritor 
din stirpea lui. Avram 
lancu, fotografia aces
tuia decupată dintr-o 
revistă e prinsă intre 
cei doi, pe același pe
rete.

Era in acea zi a în- 
tîlnirii mele cu acest 
om pasionat de cer. o 
intensă activitate so
lară. Cum se pare că 
între activitatea so'ară 
și unele manifestări

tlițile de care dispun. Aceste neajun
suri s-au reflectat negativ și. asupra 
retribuirii muncii cooperatorilor. In 
unele cooperative nu s-a respectat 

i disciplina în muncă, ceea ce a deter- 
, minat ca unele lucrări să nu se facă 

la timp. De asemenea, existența unui 
' sistem uniform de organizare și re- 
' tribuire a muncii nu a putut nici să 

stimuleze o activitate mai fructuoasă, 
nici să împiedice manifestările, ten
dințele de indisciplină, de nepăsare 
pentru rezultatele producției, pentru 
bunul mers al treburilor în coopera
tivă.

Programul de îmbunătățire a activi- 
. tații cooperativelor va pune mai bine 

în valoare avantajele marii producții 
socialiste, va crea cadrul potrivit 
pentru consolidarea tuturor, coopera
tivelor agricole, pentru ridicarea a- 
cestora la nivelul de eficacitate eco
nomică al marilor unități agricole mo
derne. în stare să asigure economiei 
naționale produsele agricole atît de 
necesare, să valorifice potențialul pro
ductiv al pămîntului țării,, să aprovizi
oneze piața cu toate cele trebuitoare 
consumului de fiecare zi al populației 
și deci să dea țăranului .satisfacția 
unei munci rodnice, răsplătită pe mă
sura adevăratei valori a participării 
lui la munca în comun din coope
rativă.

Recent a avut loc In Capitală o 
consfătuire pe țară. în cadrui căreia 
au fost dezbătute măsurile care ur
mează a fi luate pentru înfăptuirea 

. programului stabilit de conducerea 
partidului privind dezvoltarea agri
culturii cooperatiste, pentru realiza
rea hotăririlor recentei plenare a 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo-

CU EL ÎNSUȘI

Activizarea

intereuropene favorizează 
destinderea si securitatea

Interviu cu VALERY GISCARD D'ESTAING, 
ministrul economiei și finanțelor al Franței

(Continuare 
în pag. a Vil-a»

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

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

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

Primiți mulțumirile noastre și ale familiilor celor dispăruți în catas
trofa de cale ferată de pe linia Sofia—Vidin, pentru compasiunea și con- 
doleanțele pe care ni le-ați adresat prin telegrama dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Bulgar 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

TINEREȚEA CRISTALULUI
In ziua de 16 iunie 

1966, pe prima pagină 
a ziarului nostru apă

rea următoarea informație : 
„Ieri, in Capitală au în

ceput săpăturile pentru tur
narea fundației unui nou 
combinat de fabricare a sti
clei, unul din cele mai im
portante obiective din pla
nul de investiții al Ministe
rului Industriei Ușoare. Ca
pacitatea acestei noi uni
tăți va fi de peste 100 000 
tone de ambalaje de sticlă 
și articole de menaj anual 
— de patru ori mai mult 
decit producea întreaga in
dustrie de sticlărie din țara 
noastră in anul 1938“.

In cei trei ani și ju
mătate, ce s-au așternut 
peste laconica informație 
reprodusă la.începutul aces
tor rinduri, reporterul a vi
zitat doar de citeva ori șan
tierul noului combinat — 
unul din sutele de obiecti
ve industriale ale planului 
cincinal — și aceste vizite 
n-au însemnat altceva de
cit fugare atingeri de clapă, 
măsurind adincimea unor 
vibrații : un ritm de lucru 
constant, o construcție care 
înaintează conform proiec
tului, in etape determinate 
strict.

Și totuși...
Și totuși, aliniată celor

lalte obiective ale actualului 
cincinal, această nouă uni
tate a industriei noastre se

distinge, cred, prin citeva 
note particulare, care cer 
un popas mai atent, cu o- 
bligatorii. trimiteri in timp.

Mat intii, construcția. S-a 
ridicat, aici, in extremi
tatea sud-estică a Bucu- 
reștiului, în perioada care 
s-a scurs din dimineața

alta, subpământeană, < cu o 
arhiteciură nu mai .puțin 
complicată, 
montat, 
de mii 
pămint, 
laje.

Toată 
se află

in care s-au 
dislocindu-se sute 
de metri cubi de' 

mii de tone de uti-
istoria construcției 

aici, în această al-

reportaj de llie PURCARU

de 15 iunie 1966, 
arhitectură industria-

zilei
O !
lă impresionantă : o ha
lă
— pivotul marelui combi
nat — cu o deschidere de 
80 de metri, sprijinită pe 
profile metalice. O con
strucție unică, de o concep
ție unică, in care punctul 
de vedere tehnic și cel es
tetic fuzionează intr-un 
ansamblu armonios, des
chis spre ultimele noutăți 
ale domeniului. In această 
hală-gigant au fost con
struite opt mari cuptoare, 
ele insele adevărate uzine, 
cu capacități de 150—180 de 
tone. Partea de jos a cup
toarelor nu se vede, e în
gropată adine in pămint; 
mi se spune că sub hala pe 
care ■ o străbatem se află o

de topire-recoacere

ternanță de orizonturi, se
crete, ascunse ochiului, și 
bulevardul cu zări de cris
tal in care privirea călăto
rește pe scări infinite. S-au 
dislocat 
metri cubi 
s-au montat 
roase utilaje 
cătuind un 
tiv în întregime 
zat și 
benzile 
rulante 
materia 
pararea 
la sortare, de la cuptoarele 
de topit și aparatele cu izo
topi radioactivi care reglea
ză grosimea sticlei, pină 
la programatorul electro
nic ce permite lucrul cu re
țete diferite in cadrul ace
leiași stații fi pină la in-

sute de mii de 
de pămint, 

apoi nume- 
moderne, al- 
flux produc- 

mecani- 
automatizat, de la
— veritabile străzi
— care transportă 
primă, de la pre-

amestecului pină

stalațiile speciale, electro
nice și de tel'eviziune in
dustrială, prin care dirija
rea intregii producții se e- 
fectuează centralizat, din
tr-o sală de comandă unică. 
Întreg edificiul, bazat pe 
un proiect românesc, a fost 
ridicat intr-un timp re
cord ; s-a muncit intens, zi 
și noapte, s-au montat u- 
riașii pereți de cristal sub 
viscolul iernilor, s-au ex
perimentat cu succes solu
ții arhitectonice originale, 
s-au consumat, ca la orice 
mare construcție, nenumă
rate momente de tensiune, 
de luptă,, de căutări, sfir- 
șite în termenele îndepli
nite ireproșabil.

La capătul acestor trei 
ani și jumătate, în ziua de 
19 decembrie a anului pe 
care l-am încheiat de cu- 
rind, pe prima pagină a 
ziarului nostru apărea — 
rezumind laconic — o 
formație :

„A intrat integral 
funcțiune Fabrica de 
clârie București, cea 
mare întreprindere de acest 
gen din țara noastră. Eve
nimentul a fost marcat de 
aprinderea focului la ulti
mele două cuptoare de to
pit. Fabrica are o produc
ție anuală de aproape 
un miliard de articole . de 
sticlă : cantitatea de obiec-

in-

în 
sti
mai

(Continuare in pag. a Ii-a)

La încheierea vizitei în România, ministrul economiei si finanțelor 
al Franței, dl. Valery Giscard d'Estaing, care a condus delegația țării 
sale la cea de-a ll-a sesiune a Comisiei mixte româno-franceze de cola
borare economică și tehnico-științifică, a răspuns cu multă amabilitate 
solicitării ziarului 'nostru de a-i acorda un interviu.

— Cum apreciați, domnule 
ministru, stadiul actual al rela
țiilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre Româ
nia și Franța, precum și per
spectivele acestor relații in lu- 

■ mina tratativelor din cadrul Co
misiei mixte româno-franceze 2 
Ce a adus nou această rundă 
de negocieri 7

— Relațiile de cooperare • dintre 
Franța și România în domeniile eco
nomic, tehnic și științific cunosc o 
continuă dezvoltare, în spiritul prie
teniei și afinităților care apropie cele 
două popoare. Putem constata că bi
lanțul acestei cooperări pe multiple 
planuri este deosebit de pozitiv. A- 
cordul franco-român de lungă durată, 
pe perioada 19,70—1974, semnat cu 
prilejul celei de-a doua sesiuni a Co
misiei mixte, circumscrie dezvolta
rea schimburilor noastre economice 
în acest context pozitiv de coope
rare ; el este menit să ducă Ia inten
sificarea lor, să permită o' dezvoltare 
echilibrată, reciproc avantajoasă. In 
acord se prevede dublarea acestor 
schimburi . în următorii cinci ani. 
Totodată, cooperarea noastră se va 
extinde prin acțiuni comune pe terțe 
piețe, în special în ce privește valo
rificarea unor produse de bază.

Aș vrea să folosesc acest prilej 
pentru a exprima mulțumirile noas
tre pentru bunăvoința și deosebita 
cordia'itate cu care am fost primiți 
și pentru a transmite poporului ro
mân salutul amical al poporului 
francez. Am fost plăcut impresionat 
de înalta competență a negociatorilor 
români. în timpul șederii mele în 
România am vizitat o uzină din 
București, am discutat cu muncitorii 
de acolo, care mi-au înfățișat rezul-

țațele lor remarcabile. Mi-a fost con
firmată preocuparea țării dvs. de a 
se industrializa în ritm susținut, de 
a-și dezvolta multilateral economia.

Cu ocazia acestei vizite am avut 
convorbiri foarte interesante cu dl. 
prim-ministru, Ion Gheorghe Maurer. . 
Am avut, de asemenea, plăcerea să 
fiu primit de dl. Nicolae Ceaușescu. 
președintele Consiliului de Stat, cu 
care am discutat despre ansamblul 
problemelor care ne-au preocupat în 
timpul șederii mele în România și 
despre caracterul politic al cooperă
rii dintre țările noastre. Așteptăm cu 
multă bucurie vizita pe care o va 
face peste citeva luni în Franța pre
ședintele României.

Actuala noastră vizită ne-a prile
juit un interesant schimb de păreri 
asupra concepțiilor politice ale Româ
niei și ale Franței față de problemele 
lumii contemporane. Am constatat 
că atît unii, cit și ceilalți am rămas 
credincioși politicii noastre esen
țiale, adică luptei pentru salvgarda
rea păcii. Dorim o pace care să fie 
bazată pe independență și pe coope- 

'! a-șirare., pe dreptul popoarelor de 
stabili ele însele destinul.

— Ce măsuri considerați 
ar trebui întreprinse pentru . . 
pășirea unor obstacole și prac- 

. iici discriminatorii, pentru afir
marea. pe plan internațional a 
unor relații economice bazate pe 
egalitate in drepturi și avantaj 
reciproc ?

— Șederea mea în România a con
stituit un prilej pentru reafirmarea po-

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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De curînd, în stația C.F.R 
Roman, în fața unei asistențe 
de aproximativ 300 de persoane 
(feroviari din localitate și din 
stațiile învecinate) s-a judecat 
procesul privind un grup de sa-; 
lariați învinovățiți de furturi 
sistematice din vagoanele de 
marfă. S-a reținut că, în mod 
organizat, cei opt inculpați au 
comis 20 de furturi prin ruperea 
plombelor de la vagoanele în
chise sau prin sustragerea unor 
piese de mașini agricole din va
goanele descoperite. Condamnați 
cu asprime de către cei prezenți, 
inculpații au fost pedepsiți cu în
chisoare corecțională între 2 și 
5 ani.

Un elan
la Suceava

Cu citeva zile in urmă, in pă
durile județului Suceava, la Fra
sin, a apărut un elan — specie 
de mamifer din familia cervi- 
delor. Faptul este cu totul deo
sebit, deoarece elanul trăiește, 
după cum se știe, numai în ță
rile scandinave sau in rezerva
țiile unor regiuni cu climă spe
cifică. Un grup de specialiști de 
la asociația județeană a uluito
rilor și pescarilor amatori a reu
șit să se apropie de ciudatul vi
zitator și să-l fotografieze. Se 
presupune că acest elan ar veni 
din părțile nordice ale Poloniei. 
Rămîne de văzut dacă va reuși 
să se aclimatizeze aici, ori își va 
continua călătoria solitară.

Atentie!
9

Pericol de...

pe 
s-a 
în 
de 
au

De curînd. la blocul 5 de 
Calea Craiovei, din Pitești, 
produs o explozie de gaze, 
care au fost accidentate 21 
persoane, dintre care trei
decedat. Totodată, s-au înregis
trat și pierderi materiale — de
teriorarea a 5 apartamente. Pri
mele cercetări au scos la jiveaiă 
că explozia s-a datorat ' unei . 
conducte fisurate prin care se 
scurgeau gaze în locuințe, încă 
de la recepția blocului!' Grav 
este faptul că sesizările (pre
ventive) ale locatarilor nu au 
găsit înțelegere Ia întreprinde
rile de resort. Superficialitatea 
la recepționarea instalațiilor din 
noile blocuri de locuințe și la 
întreținerea, pe parcurs, a insta
lațiilor respective, duce la pier
deri de vieți omenești și mate
riale, iremediabile. 
Și i . sînt concluzii care 
practic și imediat.

., __________ Verificarea
supravegherea instalațiilor ---- -------------- se jmpun

Vesti
9

cinegetice
Pentru îmbogățirea terenurilor 

de vinătoare și, implicit, pentru 
a spori satisfacțiile vânătorilor, 
în acest an A.G.V.P.S. își pro
pune să efectueze masive coloni
zări cu vinat. Astfel, terenurile 
de vinătoare din 5 județe vor 
fi colonizate cu căpriori, iar 
32 de județe ale țării vor fi 
populate cu 63 500 pui de fazani. 
O parte din acești pui vor fi 
produși în fazaneriile asociației 
de la Malul Roșu (Ilfov) și Vlăș- 
cuța (Argeș). Un însemnat nu
măr de pui de fazan vor fi ob
ținuți chiar în terenurile de vî- 
nătoare care urmează a fi popu
late cu această specie de vinat. 
In viitorii ani, vînătorii nu vor 
fi, după cum se pare, lipsiți de 
fazani.

Cum
| circulăm?
I
I
I
I

în
clin

Potrivit situației statistice 
tocmite de Direcția Circulației 
Inspectoratul General al Miliției, 
în anul 1969 au avut loc 5 308 acci
dente. Peste 76 la sută din 
acestea au fost produse în locali
tăți. Accidentele făptuite de șo
feri au scăzut, totuși numărul lor 
rămîne ridicat, ceea ce demon
strează necesitatea întăririi, în 
continuare, a disciplinei rutiere 
în rîndurile conducătorilor auto. 
Tn schimb au crescut accidentele 
provocate din vina pietonilor. Ca 
urmare, trebuie lărgite șl diversi
ficate acțiunile de prevenire în 
rîndul maselor șl în special al co
piilor. Alte constatări : a crescut 
procentul de accidente prin depă
șiri neregulamentare si defecțiuni 
tehnice ale autovehiculelor ; se 
subliniază procentul destul de ri
dicat al accidentelor cauzate de 
circulația neregulamentarâ a bi- 
clcliștilor. Foarte 
(circa o treime) 
mediul rural, ca 
cărli regulilor de 
tre tractoriști și

multe accidente 
s-au produs în 
urmare a tncăl- 
circulație de că- 
sătenl ; se con

stată însă o sensibilă diminuare 
a accidentelor în comunele în 
care au fost amena.late trotuare, 
ceea ce demonstrează necesitatea 
construirii acestora în satele a- 
flate de-a lungul șoselelor cu 
fie

I

tra-
rutier intens.

de

cu
„Scînteii
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UNUI ACT
presupune
neapărat 
pierdere 
de timp?

Slujirea promptă și conștiincioasă 
a intereselor oamenilor muncii —tră
sătură esențială în activitatea orga
nelor de stat — ridicarea la un ni
vel superior a pregătirii profesionale 
a lucrătorilor, competența acestora 
în rezolvarea sarcinilor au fost hotă- 
rîtoare pentru a se acorda comitetelor 
executive ale consiliilor populare oră
șenești și comunale dreptul de a în
deplini unele acte notariale. Aceste 
acte — autentificări de înscrisuri, le
galizări de semnături, dări de dată 
certă unor înscrisuri, certificarea 
unor fapte, legalizări de copii — au, 
ca atare, o pondere însemnată în ac
tivitatea de deservire a cetățenilor, 
desfășurată de către comitetele exe
cutive.

Din 1962, cînd s-a dat în competența 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare orășenești și comunale sarci
na îndeplinirii unei părți a actelor 
notariale, și pînă la sfîrșitul anului 
1968, numărul actelor notariale elibe
rate în județul Timiș a crescut de la 
24 937 la 82 374, cifră care reflectă efi
ciența unor măsuri, mai exact, fap
tul că zeci de mii de cetățeni din ora
șe și sate au astăzi posibilitatea de a 
obține actele dorite fără a face chel
tuieli inutile și a-și irosi timpul prin 
deplasarea pînă Ia sediile notariatelor 
de stat. Apreciem însă că, și în aceas
tă zonă de deservire, activitatea poa
te fi mult îmbunătățită, astfel ca. ce
tățenii să fie eliberați în și mai mare 
măsură de deplasări. Avem în vedere, 
în acest sens, soluționarea unor pro
bleme de competență a căror rezol
vare depășește atribuțiile organelor 
locale ale administrației de stat.

Astfel s-a trecut în competența 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare legalizarea de copii de pe 
certificate de stare civilă, de pe în
scrisuri eliberate de organizațiile so
cialiste și de pe înscrisurile notariale 
și anexele lor, omițîndu-se legaliza
rea de' înscrisuri sub semnătură pri
vată. Considerăm că s-ar putea tre
ce în competența comitetelor execu
tive ale consiliilor populare și aces
te înscrisuri (actele sub semnătură 
privată fiind acte îndeplinite în cea 
mai simplă formă posibilă), cu atît 
mai mult cu cît actele legalizate, in
diferent de cine sînt întocmite și 
după ce acte, de îndată ce sînt con
testate, nu pot fi luate în considerare 
fără prezentarea actului original.

De asemenea, apare nejustificat 
că nu s-a dat în competența comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare autentificarea actelor de 
donație privind bunurile mobile 
pină la aceeași valoare pînă la care 
au dreptul să autentifice contrac
tele de vînzare-cumpărare (3 000 
lei). Cetățenii fiind puși în fața unei 
astfel de situații, sînt nevoiți să facă 
deplasări la notariatele de stat pen
tru autentificarea înscrisului sau să 
recurgă la întocmirea formală a 
unui act de vînzare-cumpărare, 
schimbînd astfel natura juridică a 
actului de donație pe care intențio
nau să-1 încheie. Credem că discri
minarea făcută între actele cu titlu 
gratuit și cele cu titlu oneros nu se 
justifică, ambele fiind acte juridice 
la fel de importante și că, în con
secință, ar trebui să se treacă în 
competența materială a comitetelor 
executive ale consiliilor populare și 
autentificarea donațiilor de bunuri 
mobile pînă la o anumită valoare. 
Și în ceea ce privește plafonul

maxim — de 3 000 lei — pînă la care 
se pot autentifica contractele de 
vînzare-cumpărare sînt, după păre
rea noastră, de adus modificări. 
Considerăm că priceperea secretari
lor comitetelor executive ale con
siliilor populare și interesul cetățe
nilor justifică pe deplin ridicarea a- 
cestui plafon la valoarea de 10 000 
lei.

De asemenea, sintem de părere că 
ar trebui să rămînă și de aici înainte 
în competența comitetelor executive 
ale consiliilor populare autentifica
rea declarațiilor de renunțare la suc
cesiuni. Prin asemenea declarații se 
exercită dreptul moștenitorilor de a 
refuza o succesiune (în totalitatea 
ei), indiferent dacă ea cuprinde sau 
nu bunuri imobile. Prin urmare, nu 
se renunță în mod expres la un 
drept de proprietate asupra unul a- 
numit imobil. Așa stînd lucrurile, a- 
preciem că s-ar aduce un real ser
viciu cetățenilor, creîndu-li-se posi
bilitatea de a-și exprima voința suc
cesorală in localitatea în care tră
iesc, nemaifiind nevoiți a se deplasa 
pînă la sediul notariatului de stat.

Deservirea cetățenilor s-ar ușura 
în mod considerabil și dacă s-ar a- 
plica cu adevărat prevederile art. 11 
din Decretul nr. 377/1960 privind or
ganizarea și funcționarea Notariatu
lui de Stat, care stipulează că or
ganizațiile socialiste au dreptul să 
îndeplinească unele operații cu ca
racter notarial ca : întocmirea co
piilor legalizate de pe actele ce 
emană de la acestea, certificarea 
conformității cu originalul a copiilor 
întocmite și depuse în original la 
organizația socialistă respectivă, le
galizarea semnăturii declarațiilor de 
angajamente pentru școală și de pe 
declarațiile de orice natură, depuse 

... la organizațiile socialiste. In aseme
nea cazuri nu este vorba despre ab- 

.. .sențji. unor dispoziții legale,. ,. ci de, 
absența respectului față de ele, ceea 
ce are drept urmare aglomerarea 
altor foruri șl purtarea pe drumuri 
a cetățenilor.

Tn prezent, activitatea notarială 
îndeplinită de către comitetele exe
cutive cu asemenea atribuții este 
controlată de către Notariatul de 
Stat. Ni s-ar părea mai normal ca 
această muncă de îndrumare si con
trol să fie exercitată de organele 
Ierarhic superioare ale administra
ției de stat. Tn același timn. dat 
fiind faptul că evidentele fondului 
funciar si ale mutațiilor dreptului 
de proprietate urmează să fie ținute 
de către comitetele executive ale 
consiliilor populare, credem că de
vine actuală si întrebarea : nu cumva 
ar fi mai utilă, mai eficientă, tre
cerea notariatelor de stat în snbor- 
dinea consiliilor populare ? Facem 
această propunere și pentru faptul 
că. privind lucrurile tn perspectivă, 
în dezvoltarea lor legică, pe măsura 
încadrării comitetelor executive cu 
secretari care au la bază pregătirea 
juridică, actuala competență nota
rială a comitetelor executive ale 
consiliilor populare s-ar putea lărgi, 
în așa fel îneît cetățenii să poată fi 
serviți cu întreaga gamă de acte 
juridice din activitatea notarială de 
stat.

loan BELIGAR
secretarul Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Timiș

Au început lucrările 
de electrificare 
a liniei ferate

Filiasi-Petrosani-
? 9

Simeria-Mintia
Au început lucrările necesare 

electrificării liniei ferate princi
pale Filiași — Petroșani — Si
meria — Mintia, a cărei lungi
me este de 201 kilometri. In ca
drul primei faze a lucrărilor se 
execută sistematizarea și cen
tralizarea electrodinamică a tu
turor stațiilor-, transformarea u- 
nor halte în stații, construirea 
de noi linii și prelungirea ce
lor existente din raza marilor 
complexe feroviare. Pe defile
ul jiului se întreprind ample 
lucrări de derocare și asigura
rea siguranței viitoarelor tre
nuri electrice care vor circula 
în această zonă.

Este de remarcat că la monta
rea traverselor, șinelor, a stîlpi- 
lor metalici sau de beton, care 
au o înălțime de 20 metri și o gre
utate de 7 tone, la întinderea 
cablurilor aeriene se vor utiliza 
soluții tehnice avansate, precum 
și mașini și agregate de mare 
randament, ce vor permite me
canizarea și automatizarea pro
ceselor tehnologice în proporție 
de 90 la sută.

— ...Să ne-mpâcăm, ,ă 
dăm mina, nea Gavrilă.

— Deci, renunțați la ju
decată...

— Păi cum 7
— Tovarășe secretar, ia 

notă de dorința părților de 
a se împăca și de angaja
mentul lor de a nu mai 
compărea în fața sfatului 
nostru și-a oamenilor din 
sat. Sinteți de acord 7

— Mai e vorbă 7 !
Ați crede că scena s-a pe

trecut intr-o judecătorie și 
nu ați fi prea departe de 
realitate, doar că... Forul 
care a dezbătut cazul de 
mai sus este o instanță cu

contribuie la creșterea ro
lului colectivității în asi
gurarea legalității, în com
baterea manifestărilor an
tisociale, la evitarea a- 
glomerării instanțelor de 
judecată cu unele pricini 
de mică importanță, pre
cum și la înlăturarea pier
derii de timp, uneori în dau
na producției, de către nu
meroși angajați. Aceste e- 
fecte imediate ale apariției 
comisiilor de judecată sînt 
demonstrate elocvent de 
următoarele cifre : din cele

ritate a celor care ajung în 
fața „sfatului" consătenilor, 
a tovarășilor lor de muncă 
simt mult mai acut greu
tatea dezaprobării publice, 
decit pe cea a amenzii. De 
unde și procentul îmbucu
rător de mare al împăcări
lor și retragerii plîngerilor. 
Pe lingă aceasta, acțiunea 
de prevenire a unor even
tuale manifestări antisocia
le — sustrageri din avutul 
obștesc, abateri de la re
gulile de conviețuire socia
lă — este amplificată la

Teleferic 
in munții 

Cibinului
In munții Cibinului a început 

construcția primului drum turis
tic aerian din această parte a 
Carpaților — un teleferic în lun
gime de 1 052 m, amplasat in 
zona stațiunii climaterice Pălti
niș. Acționat de un motor elec
tric de 55 Kw, noul teleferic va 
dezvolta o viteză de 2 metri pe 
secundă, puțind transporta 360 
de turiști pe oră. in fiecare sens. 
El va fi echipat, de asemenea, 
cu instalații de comandă, de 
semnalizare acustică și cu o li
nie telefonică.

In aceeași zonă a început con
strucția unui teleschi în lungime 
de 409 m.

totul alta decit cele jude
cătorești : Comisia de ju
decată de pe lîngă Consi
liul popular al comunei 
Pătîrlagele. Iar impricina- 
ții impăcâți sînt Ștefan 
Virgil — reclamant, și Ga
vrilă Stelian — pirît.

înainte de a trece la re
latarea altor aspecte, să 
spunem cite ceva despre a- 
ceste organe, cele mai ti
nere instanțe create de le
giuitor pentru a judeca a- 
numite cauze penale și ci
vile, unele pină nu de mult 
aflate în competența instan
țelor judecătorești. La a- 
doptarea de către Marea A- 
dunare Națională a Legii 
nr. 59/1968, privind comisii
le de judecată, s-a ținut 
seama de experiența și re
zultatele pozitive obținute 
de către organele obștești 
de influențare și de ju
risdicție, în asigurarea le
galității și combaterea ma
nifestărilor antisociale. Do- 
vedindu-se eficiența aces
tei forme de activitate, a a- 
părut utilă extinderea ei și 
la rezolvarea altor pricini, 
care prin natura lor pre
zintă un pericol social re
dus. în același timp, s-a a- 
vut în vedere și faptul că 
existența unei diversități . 
de organe obștești de in
fluențare și jurisdicție, cu 
atribuții, procedură și căi 
de atac diferite, crea pa
ralelisme și suprapuneri 
care se reflectau negativ în 
ansamblul activității lor.

în locul vechilor organe, 
care aveau atribuții în e- 
xercitarea influențării ob
ștești și în rezolvarea unor 
litigii privind raporturi de 
muncă, noua lege a insti
tuit un singur organ ob
ștesc — comisia de judeca
tă. Ea funcționează în în
treprinderi. organizații eco
nomice, instituții și cele
lalte organizații de stat, în 
organizații cooperatiste și 
alte organizații obștești, 
precum și pe lîngă comite
tele executive ale consilii
lor populare în localitățile 
în care acestea . își au se
diul, iar în caz de nevoie, 
în sate și cartiere.

Constituirea unui 
gan obștesc unic de 
fluențare și judecare
aproape de mase și spori
rea competenței acestuia

PSEUDO
DIFICULTĂȚILE
ÎNCEPUTULUI

DRUM
Precizări necesare

comisiilor de judecată

190 000 de cauze In
in competența 
de judecată la

or- 
in- 

mai

peste 
trate 
siilor 
nuarie 1969, au fost 
ționate pină la 1 
152 950, dintre care 
prin împăcări.

Dar nu aspectul 
statistic este cel mai 
portant, ci ridicarea pe a- 
ceastă cale a opiniei publi
ce la rang de instanță ac
tivă. într-adevăr, dacă în 
fața instanțelor judecăto
rești 'cauzele pur penale 
sînt urmate de aplicarea u- 
nor măsuri de natură co
ercitivă care impun rein
trarea în legalitate, în ca
zurile care compar în fața 
comisiilor de judecată, 
sancțiunea aplicată celor 
vinovați este triplă — dis
ciplinară. materială și mai 
ales morală. Marea majo-

comi- 
1 ia- 
solu- 
iulie 

72 754

strict 
im-

GARNITURI

DE MOBILIER
Fabrica de mobilă din 

Focșani : aspect din sectorul 
montaj-finisaj. La unitatea 
aceasta, din cadrul Combi
natului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din 
Focșani, se realizează gar
nituri și piese de mobilier 
cu destinații multiple. Ca
merele tip „Cormoran", 
„Miorița", ,.Mugur-3“, came
rele de zi, scaunele șl măsu
țele de radio au fost apre
ciate de către cumpărători. 
Iată rațiunea pentru care 
producția de mobilă a fa
bricii din Focșani va crește 
în continuare, cu 30 la sută, 
pînă în anul 1975.z -S/ixS

(Urmare din pag. I)
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maximum. Cetățenii dobîn- 
desc o veritabilă repulsie 
față de faptele pe care 
le-au judecat și le-au deza
probat, ca membri ai co
misiei de judecată, sau ca 
spectatori numai.

în ancheta întreprinsă de 
noi în județul Buzău, prin
cipalul obiectiv care ne-a 
stat în atenție a fost toc
mai relevarea locului și 
importanței acestor organe 
obștești în ansamblul rela
țiilor juridice și sociale. 
Incepînd această relatare 
cu finalul unei ședințe des
fășurate la comisia de ju
decată de pe lîngă Consi
liul popular al comunei Pă
tîrlagele, am dorit să sub
liniem că acolo unde acest 
organ a primit tot spri
jinul 
cît 
în 
ca 
ve 
te 
de 
să

cerut atît de lege 
și de noile condiții 

care se desfășoară mun- 
organelor administrati- 
locale, efectele urmări- 
prin crearea comisiilor 
judecată nu au întirziat 

... se facă simțite. Aceeași 
lăudabilă organizare .și 
funcționare, aceeași bună 
cunoaștere a legii, aceeași 
dorință de a munci cît mai 
bine pot fi semnalate și în 
alte localități cum ar fi o- 
rașu.1 Rm. Sărat ori comu
nele Sapoca. Smeeni, Ber
ea, Cislău, la comisiile de 
pe lîngă consiliile popu
lare, sau la cele înființate 
pe lingă cooperativele agri
cole de producție din Glo- 
deanu-Cîrlig, Cîrligu Mare. 
Vîlcele, Fundeni.

în alte localități preocu
parea pentru organizarea 
și funcționarea acestor 
instanțe populare este, 
din păcate, sporadică. 
De ce 7 Răspunsul trebuie 
să înceapă prin analizarea 
felului în care sînt aplica
te și respectate dispozițiile 
Legii nr. 59/1968, cît și în
drumările Comisiei cen
trale de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri, care are drept 
principală sarcină îndru
marea comisiilor de jude
cată cu privire la organi
zarea și funcționarea lor. 
Este vorba de instruirea 
membrilor comisiilor de 
judecată în legătură cu a- 
plicarea dispozițiunilor le
gale și de crearea tuturor 
condițiilor necesare desfă
șurării activității acestor 
organe. Aceste obligații par 
pentru unii deosebit de 
grele. Să fie oare într-ade
văr așa 7

Să revenim tn județul 
Buzău. Ce aflăm 7 Comi

o a ■ a a

te livrată de noua fabrică, 
în 12 luni, dublează actuala 
producție anuală a întregii 
industrii naționale de sti
clărie".

■■■Ce se poate adăuga In 
plus, ce date se pot alege 
dintr-o priveliște abia în
cheiată, în care o etapă 
s-a consumat, iar alta abia 
începe, dintr-o fugă de li
nii care duce in viitor ?

Colectivul noii fabrici 
e tînăr. Vîrsta medie 
a celor 2 000 de sa- 

lariați abia depășește 24 
de ani. Din aceștia, cam 
jumătate, circa o mie, 
muncesc acum pentru pri
ma oară, au primit pri
mul salariu din viața lor 
in această nouă și modernă 
unitate industrială. Roma
nul lor se află abia la pri
mele pagini, problemele ca- 
re-i confruntă sînt, ca în
totdeauna și pretutindeni 
in astfel de împrejurări, 
cele ale debutului muncii 
intr-o mare industrie so
cialistă, problemele inte
grării . profesionale, ale dis
ciplinei muncitorești, ale 
calificării și supercalifică- 
rii cerute de înalta tehni
citate a locului. Un peisaj 
uman de o altă structură, 
cu o mai acută complexita
te a liniilor, il oferă cea
laltă categorie, a angajați- 
lor deja calificați, veniți 
aici cu o mai veche expe
riență a muncii. Circa 90 la 
sută dintre aceștia nu sînt 
nici „topitori", nici „cocă-

tori", nici „suflători", n-au 
fabricat niciodată sticlă, 
n-au văzut niciodată vreo 
astfel de fabrică : ei sînt 
mecanici, electricieni, chi- 
miști, electroniști, automa- 
tiști, mina lor nu atinge 
pasta de sticlă, nu-i simte 
dogoarea, ochiul nu vede 
decit produsul finit. Toate 
operațiile, pe care in alte 
fabrici de sticlă le face o- 
mul, cu o artă care cere vo
cație și experiență, aici le 
execută mașina.

Ne-a mai rămas, din a- 
ceastă succintă prezentare 
a colectivului, un ultim 
procent : 10 la sută. Acești 
oameni, aproape pierduți 
în masa noilor angajați, 
sînt in sfîrșit sticlarii. Ve
chii meșteri sticlari, sticla- 
rii-artiști cu mîini de aur 
și cunoașterea subtilă a 
meșteșugului, mutați, cu în
treaga istorie seculară a 
breslei, intr-o casă nouă, 
in care totul arată altfel.

Dar cit a mai rămas — 
aici — din vechiul lor meș
teșug 7

Simion Jurcan, șeful 
serviciului producție, 
a fost, pină acum vreo 

10 ani, sticlar. Muncitor sti
clar la Fabrica „Vitrome- 
tan" din Mediaș. Tatăl sti
clar, bunicul sticlar. A ur
mat liceul seral, fabricind 
intre timp mai departe sti
clă, după procedeele ma
nuale clasice, a urmat a- 
poi facultatea și, după o 
specializare de citeva luni 
intr-un combinat de sticlă 
din străinătate, a venit aici, 
ca inginer, in momen

tele în care se montau 
mașinile. Ar trebui să no
tăm, din biografia lui, și 
cele citeva luni pe care 
le-a petrecut in minister, 
la direcția generală a sti
clei, unde, însă, n-a vrut să 
rămînă. cerînd să fie deta
șat intr-un loc productiv. 
Pentru că din vechea lui 
meserie, metamorfozată 
pină la schimbarea esen
ței, efectuată astăzi cu ma
șini automate și programa
tor electronic, n-a mai rd-

sică a sticlarului, prin cere 
se suflă, cu gura, aer...

Și „simplu" (ca azi, aici, 
in noua fabrică) : o mașină 
automată de suflat pahare, 
care execută toate operații
le, și care, trimite pe ban
da de expediție S0 000 de 
pahare pe zi. Personal: un 
mecanic și, la două mașini, 
un ajutor de mecanic, even
tual noi angajați, absolvenți 
ai școlii profesionale.

Acest factotum al mași-

Anul acesta, cel din
ții al producției in
tegrale a fabricii, 

toate secțiile și toate utila
jele trebuie să-și atingă pa
rametrii proiectați. In acest 
an, 1970, cel dinții in care 
fabrica vibrează cu toate 
arterele ei, trebuie îndepli
nit un plan de producție 
care dublează capacitatea 
întregii branșe și un impor
tant plan de export. Pasiu
nea, febra vie a muncii, 
care mai păstrează încă un 
„ce" sărbătoresc, ceva din

toate tipurile și dimensiu
nile etc.) livrează și vor 
livra nu numai o cantitate 
gigantică (cam 50 de arti
cole din sticlă pe cap de 
locuitor), ci și o serie de 
produse fabricate pentru 
prima oară in țară, care 
adaugă prestigii necunoscu
te acestui vechi și preaștiut. 
meșteșug. Secția nr. 4, de 
pildă, specializată in fiole 
și tuburi de sticlă, fabrică, 
pentru prima oară, sticlă 
neutră brună, necesară fio
lelor pentru medicamente

TINEREȚEA CRISTALULUI
mas decit pasiunea. Pa
siunea fabricării sticlei.

— Cum se fabrică un pa
har ? il intreb.

— Un pahar se poate fa
brica in două feluri : com
plicat sau... simplu I

„Complicat" (ca pe vre
mea tinereții sale, la „Vi- 
trometan"). înseamnă, prac
tic, un întreg ritual, a că
rui descripție ar umple pa
gini intregi. înseamnă o e- 
chipă de 5—8 oameni, fie
care din ei cu o experien
ță a muncii de cel puțin 
un deceniu, producind in
tre 500 și 2 000 pahare ne 
schimb cu ajutorul acelei 
țevi metalice, unealta da

nilor, care ți se oferă ca 
primă și izbitoare impresie, 
sporește, insă pe un plan 
interior, indescifrabil o- 
chiului de profan, rolul o- 
mului, aducind profesia și 
talentul la funcțiile de ma
ximă altitudine, de dirija
re, de concepție. Incredin- 
țind unui tînăr mecanic 
una ain noile linii auto
mate, il investești nu nu
mai cu o răspundere de or
din material (utilajele ce 
compun o astfel de linie 
costă citeva. milioane de 
lei) ci și cu aceea, infinit 
mai inaltă, de a face ca a- 
ceste complexe angrenaje 
ale inteligenței tehnice șă 
răspundă prompt și eficient 
comenzilor lui.

atmosfera actului inaugural 
de la 19 decembrie, fiorul 
„studențesc" al marilor 
examene, se observă pretu
tindeni aici, printre acești 
oameni de douăzeci sau 
douăzeci și ceva de ani. 
mindri de fabrica in care 
muncesc, conștienți de com
plexitatea sarcinilor ce le 
revin. In caietul de bord al 
succeselor s-au și scris pri
mele pagini. Primele secții 
intrate in producție rapor
tează atingerea parametri
lor.

Secțiile acestei fabrici- 
combinat (secții de fiole și 
tuburi farmaceutice, de 
butelii, borcane, flacoane, 
vaze, servicii de masă de

ce se pot degrada la lumi
nă, intr-o producție care 
elimină total, încă din mul 
acesta, importul.

Aici, la linia automată, 
cunosc un tinăr negricios și 
zvelt, Vasile Nebu, de pro
fesie lăcătuș mecanic. Adi
că asta i-a fost profesia 
pină acum doi ani, cind. 
pasionat de problemele au
tomatizării. s-a transferat 
de la uzinele „23 August" 
aici, in hala in care tocmai 
se monta aparatul pe care-l 
supraveghează acum. De doi 
ani se specializează in fo
losirea izotopilor radioac
tivi la reglarea grosimii 
sticlei. Practic, însă, cu a- 
cest aparat lucrează doar

de citeva luni. Unii l-au 
sfătuit să nu se apuce de o 
treabă nouă ca astă, care-i 
depășea cu mult cunoștin
țele și in care putea eșua. 
Oricum, dacă ar fi eșuat, 
la „23 August" nu se mai 
întorcea, i-ar fi fost ruși
ne, ar fi trebuit s-o ia de 
la început, in altă parte. 
Nu știe cite nopți le-a dor
mit intregi in acești doi ani. 
Acum, aparatul e in mâi
nile lui, face ce vrea cu 
el, vrea să-l oblige să-și 
depășească însăși condiția 
tehnică atît de inaltă, să lu
creze mai mult, mai bine.

Ritmuri, ritmuri... Și to
tuși...

In România, arta fa
bricării sticlei e.
veche. Fabrica de

sticlă din Pădurea Neagră, 
faimoasă pină dincolo de 
hotare, are 130 de ani. cea 
din Tomești, de la poalele 
Padeșului. peste 160 de ani. 
cea din Poiana Codrului, 
de lingă Satu-Mare, își a- 
propie vîrsta de două se
cole Manualele de istoria 
artei, atit de generoase cu 
ceramica, ignoră acest 
meșteșug înrudit; poate din 
cauza efemerității materia
lului sau poate din cauza 
funcției sale artistice subor
donate de simplu detaliu 
decorativ intr-un ansamblu. 
Un ulcior din lut de Horezu 
sau un talger de ceramică 
neagră de Marginea sini, 
oriunde și oricind. ele în
sele. unicate de artă, indi
ferente la restul decorului. 
Cine. insă, intr-o ctitorie 
voievodală, intr-un. să zi
cem. lăcaș brâncovenesc cu 
stilpi torsadați și bolți în
veșmântate in struguri de

siile de judecată din cadrul 
C.A.P. Pietroasele și „Zori 
noi“-Pogoanele nu au fost 
instruite niciodată după 
cinci-șase luni de Ia înfiin
țare. Altele, deși „supra- 
instruite" (ca, de pildă, la 
C.A.P. Bobocu — de două 
ori în nici 10 zile), nu-și 
cunoșteau prea bine atribu
țiile și menirea. Faptul, de
sigur, nu poate rămîne fără 
consecințe. Din cauza ati
tudinii formale față de in
struire s-au constatat nu
meroase lipsuri : înregis
trările sesizărilor se fac a- 
deseori la întîmplare, fără 
respectarea prescripțiilor 
legale (..Drumul Păcii“-Pa- 
dina. Sibiciu, „Zori noi“- 
Pogoanele, „Unirea"-Țin- 
tești etc); uneori hotărîrile 
pronunțate nu se motivează 
(Rușetu și „Unirea" — Țin
tești) sau nu se redactează 
(Pogoanele) ; se judecă u- 
nele cauze care nu sînt de 
competența comisiilor de 
pe lîngă C.A.P. (Pogoanele, 
Topliceni, Sibiciu). Stări de 
lucruri asemănătoare se în- 
tîlnesc și la unele comisii 
de pe lîngă consiliile popu
lare comunale (în comuna 
Pogoanele, de pildă, sau în 
comunele Ziduri, Certă- 
nești). Datorită acestor ca
uze, efectele sînt contrare 
celor urmărite de lege. In 
asemenea situații nici nu-i 
de mirare că cei judecați 
și sancționați se adresează 
judecătoriilor. Deci, în 
loc să se degreveze jus
tiția, aceasta a fost aglome
rată cu numeroase pricini 
ce trebuiau și puteau fi 
soluționate la comisiile de 
judecată.

Există ideea — nu se 
știe de ce — că principalii 
îndrumători ai comisiilor de 
judecată sînt juriștii în ge
neral și Asociația juriști
lor, în special. Fără îndo
ială, aceștia își au menirea 
lor de necontestat, dar 
principalul organ însărci
nat de lege cu îndrumarea 

■și controlul activității co
misiei este conducătorul 
unității pe lîngă care func
ționează aceasta. Or, dacă 
Asociația juriștilor — deși 
chemată numai să dea a- 
sistența tehnică de specia
litate — desfășoară o ac
tivitate intensă, depășind 
chiar ceea ce i se cere prin 
lege (astfel, organizația ju- 
dețeană-Buzău a Asociației 
juriștilor a întreprins, nu
mai între 15—29 octombrie 
anul trecut, 159 de acțiuni 
la 134 de C.A.P.. judecă
tori, procurori, avocați. ju
risconsult âsistînd efectiv 
în 26 de ședințe de jude
cată ale unor comisii), nu 
același lucru se poate 
snune și despre U.J.C.A.P.- 
Buzău.

Dar și alte organe locale 
se fac vinovate de negli
jență în raporturile cu co
misiile de judecată. Iată, 
de exemplu, postul de mi
liție din satul Glodeanu- 
Cîrlig a refuzat să-și dea 
concursul Ia solicitările co
misiei de judecată din 
C.A.P. respectivă. A- 
ceeași lipsă" de interes se 
poate imputa și comitetelor 
executive ale consiliilor 
f5d|5hîa're Po'gbanele, Zi
duri, Puiești si Cernătești, 
care nu dovedesc că le-ar 
interesa prea mujt activi
tatea comisiilor aflate în 
raza lor de activitate. O”, 
există o dispoziție expres^ 
a consiliului popular jude
țean — ne spune tov. secre
tar Gh. Rădtilescu — care 
a dat secretarilor comite
telor executive ale consilii
lor populare sarcina de a 
urmări și sprijini activita
tea comisiilor de judecată 
din unitatea administrativ- 
teritorială respectivă.

Nimeni nu contestă greu
tățile unui început de 
drum. Dar poate e cazul să 
ne întrebăm, ceva mai stă
ruitor. cît durează acest 
început. Așa cel puțin ne 
îndeamnă realitatea. Iată 
de ce, față de cele arătate, 
considerăm necesară anali
zarea modului în care se 
aplică legea privind comi
siile de judecată. E vorba 
de o analiză menită să dea 
în vileag, cu toată seriozi
tatea, neajunsurile exis
tente, să înlăture pie
dicile care există în func
ționarea acestor comisii, 
să le asigure viabilita
tea necesară, capacitatea de 
a interveni în viața socială, 
posibilitatea deplină de in
fluențare a opiniei publice.

Robert DTMBOVICEANU

piatră și crengi de acant, 
va observa vitraliul de 
sticlă îngropat undeva, in
tr-o firidă ? Sticla, ca să 
ajungă in zona artei, tre
buie să fie pictată și să 
devină icoană. Mă gindeam 
fără voie la toate acestea, 
consemnind indicii, ritmuri
le înalte care fac din aceas
tă industrie o contempora
nă a erei atomice și care, 
astfel, prin înseși cifrele pe 
care le oferă, exclude orice 
veleitate de artă dintr-un 
meșteșug in care arta era 
și așa efemeră.

Nimic mai inexact ! Oa
menii și mașinile noii fa
brici produc, cu mijloace
le tehnicii moderne, nu nu
mai ritmuri înalte, ci și o- 
biecte de artă. Există aici 
mașini automate de șlefuit, 
desenat, sculptat, decorat și 
pictat, adaptabile la orice 
model, capabile să tran
scrie pe transparența ma
terialului liniile și culorile 
cele mai fanteziste, picturi 
complicate sau simple de
dicații pentru ziua iubitei. 
Cu o precizare : o astfel de 
mașină poate decora auto
mat. in 2,3 sau 4 culori, in
tre 40 000 și 60 000 pahare 
pe oră ..Arta automatiza
tă" e, astfel, tot atit artă 
cit și automatizare...

Noua cetate industrială 
de pe platforma Dudeștilor 
și-a început cariera aducind 
in amplul concert al mun
cii. vast cit și tara, citeva 
note particulare, puse sub 
semnul unei aceleiași, u- 
nice, inițiale de ton. Cris
talul făurit aici sună fru
mos. ca o muzică tinără. Ca 
și inimile oamenilor, ca și 
pasiunea lor.
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CÎT MAI MULT

în sfera de preocupări a organizațiilor de partid

PRIMATUL LATURILOR CALITATIVE
ALE PLANULUI

în

Adevăruri simple
înțelese

(Urmare din pag. I)

Lucrări avansate la centrala
termoelectrică Deva

Optimism justificat

la Tulcea

Măsuri eficiente

consideră 
condițiilor 
respectivă, 
important

xului tehnologic pen- 
i cu 

cărbune a cazanului 
nr. 1. Ei au efectuat.

mai corespun- 
concrete din 
Constituie un 

faptul că 
agri-

Ing. Dumitru BREABĂN 
secretar al Comitetului județean 

Botoșani al P.C.R.

Activitatea colectivelor de Între
prinderi din județul Botoșani, a or
ganelor și organizațiilor de partid se 
desfășoară în acest an sub semnul 
sarcinilor economice majore subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969. Ele 
sînt pe deplin conștiente de impor
tanța anului 1970 — ca perioada
de încununare a efortului ■ între
gului popor, a muncii avîntate depuse 
în actualul cincinal pentru asigura
rea progresului multilateral al so
cietății noastre socialiste — și știu că 
prin îndeplinirea prevederilor pla
nului se creează bază materială a vi
itorului cincinal, a înfăptuirii rigu
roase a obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului. Tot mai 
mult, organele și organizațiile noas
tre de partid acordă o mare însem
nătate laturilor calitative ale activită
ții productive — și aceasta, întrucît 
în anul care a Început trăsătura do
minantă' a dezvoltării județului nos
tru nu constă atît în ritmul înalt 
de creștere a producției globale in
dustriale, cît mai ales în obținerea u- 
nei eficiențe ridicate în toate între
prinderile. Concomitent cu sporirea 

- substanțială a productivității muncii, 
de pildă, se prevede ca cheltuielile 
de producție să fie reduse cu 21,2'lei 
la o mie lei producție-marfă, ceea ce 
echivalează cu o economie, anuală de 
circa 25 milioane lei.

Punerea accentului pe realizarea 
sarcinilor economice de ordin cali
tativ, printre care creșterea produc
tivității muncii ocupă un loc princi
pal, necesită — în primul rînd — cu
noașterea potențialului real a! între
prinderilor-; în acest scop, la indica
ția biroului comitetului județean de 
partid, comisia economică a trecut, 
împreună cu organizațiile de > partid 
și conducerile unităților industriale, 
la o analiză temeinică a modului de 

. folosire a capacităților de producție, 
a gradului de încărcare a fiecărei 
mașini și instalații, în vederea redu
cerii timpului de staționare a utila
jelor, concentrării mașinilor-uneite 
în ateliere centralizate, ridicării ni
velului de utilizare intensivă ți ex
tensivă a acestora. Important este că 
aceste analize nu au rămas la sta
diul constatativ. Dimpotrivă, organe- 

, .le și organizațiile de. partid au fost 
. solicitate să identifice soluții concre
te. viabile ; în industria locală, bună
oară, s-a propus organelor centrale 
reorganizarea celor 4 unități din ca
drul județului, prin înființarea unui 
combinat al industriei locale, cu fa- 

v brici specializate. Calculele compara
tive arată că, în urma acestei reor
ganizări, se asigură creșterea sub
stanțială a productivității muncii, îm-

■ buriătățirea .calității producției, va
lorificarea mai bună a resurselor lo
cale, folosirea judicioasă a cadre
lor,de specialiști în conducerea, și or
ganizarea activității curente și de 
perspectivă, în soluționarea mai ope
rativă și eficientă a problemelor or
ganizării muncii. Realizarea acestor 
obiective depinde numai de avizul Co
mitetului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, pe care îl aș
teptăm, pentru a putea trece cît mai 
repede la concentrarea, profilarea și 
specializarea producției în cadrul u- 
nităților amintite.

Organele și organizațiile de partid 
au ajuns la soluții avantajoase din 
punct de vedere economic și în do
meniul folosirii în timp a mijloace
lor tehnice. La combinatul textil s-a 
organizat reparația utilajului în două 
schimburi, față de numai unul, cît 
era pînă nu de mult, ceea ce a dus 
la reducerea substanțială a timpului 
de staționare a mijloacelor tehnice ; 
de pildă, la războaiele de țesut, du
rata repatațiilor a scăzut de la 96 de 
ore la 16 ore, iar la ringuri -- de la 
164 la 80 ore pe an. Totuși, ș-a ob
servat că timpul de. staționare afec
tat reviziilor este încă mare. A re
ieșit că duratele respebtive' |i>ot. fi 
micșorate cu circa,25 la' sută' — și a- 
ceasta prin reorganizarea procesului 
de reparații, în sensul formării unui 
lot de piese de schimb recondiționate, 
anticipat, utilajele fiind imobilizate în 
principal numai pentru demontarea' 
pieselor uzate și montarea Celor 
bune. Dintr-un calcul sumar-,rezultă 
că, pe această cale, se poale obține o 
producție suplimentară în anul care 
a început de peste 20 000 mp țesături 
și 14 tone fire.

Pornind de la indicația plenarei 
C.C. al P.C R. potrivit căreia nta- 
șinile-unelte trebuie să fie mai bine 
folosite în timp, să aibă o încărcare 
de cel puțin 70—75 la sută din timpul 
disponibil, analizele întreprinse au 
'evidențiat existența unor mari re- 
zerve interne nefolosite ; doar circ 
35,1a sută diri acește utilaje iucreaz 
in^trei schitiibUri. De exemplu. " 
nitățile I.A.S. și I.M A. toate 
gurile și1 rabotezel.e 
sînt utilizate numai intr-un

. schimb. O situație asemănătoare 
depistat și Ta atelierul mecanic

rația meșteșugărească și în alte uni
tăți. Pînă în prezent, s-a reorgani
zat activitațea atelierului mecanic de 
la1 combinatul textil, ceea ce a dus la 
creșterea coeficientului de schimb de 
la 1,3 la 2.45 — pe seama utilizării 
extensive a utilajelor respective 
urmînd să se obțină o producție su
plimentară de piese de schimb în 
valoare de 1.5 milioane lei.

. Desigur, nu np vom opri aici ; in; 
tenționăm ca la unitățile I.M.A. și 
I.A.S. să organizăm exploatarea ma
șinilor-uneite în trei schimburi, iar 
cele rămase disponibile să fie con
centrate într-un atelier județean, 
pentru a se executa lucrări în coo
perare cu alte întreprinderi. Eficien
ța unor astfel de măsurj este deose
bită. Anul trecut, Uzina de reparații 
din Botoșani a refuzat diferite co
menzi în colaborare, din lipsă de 
capacitate la strunguri — în timp ce 
strungurile de la I.M.A. și I.A.S. erau 
folosite in mod necorespunzâtor. Ne 
gîndim și la ■ asigurarea cu forță de 
muncă bine pregătită, care să lucre
ze în atelierele ce vor fi înființate, 
astfel incit în prima parte a anului 
1970 să realizăm suplimentar un vo
lum însemnat de piese de schimb 
prin colaborare. Evident, finalizarea 
acestor acțiuni depinde și de mo<iul 
în care vom fi sprijiniți de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, Mi- 

............................................... ȘÎ. nisterul Industi-iei Alimentare 
UQECOM. .

Cu aceeași intensitate acționează 
noul an organele;și organizațiile de 
partid, comitetele de direcție în ve- 

’ ' " consumurilor speci-
mat.eriale, 

Această sar-

în u- 
stru'n- 

aflate in jelc/fti> 
sinpui 

S-'l 
_ r____ ... ........ ............... . cen
tralizat al combinatului industriei a- 
limentare. la industria locală, coope-

Constructorii și mon- 
torii de pe șantierul 
centralei termoelectri
ce de la Deva au ter
minat, în primele zile 
ale lunii ianuarie, 
toate lucrările și pro- 

i bele mecanice ale flu- 
xului tehnologic nen- 

ț tru alimentarea....

I.

de asemenea, un vo
lum sporit de lucrări 
la grupurile energetice 
2 și 3 prevăzute să 
intre în funcțiune în 
cursul acestui an. în 
prezent se lucrează 
intens la centrarea dia
fragmelor din cadrul 
corpurilor de înaltă și 
medie presiune ale 
celei de-a doua turbi-

ne și se montează fun
dațiile generatorului și 
ale altor utilaje care 
intră in componența 
celei de-a treia turbi
ne. Concomitent, se 
execută căptușirea și 
izolarea termică interi
oară a coșului de fum' 
nr. 2, care mășoară 220 
metri înălțime.

der'ea reducerii 
fice de materii prime, 
combustibil și energie, 
cină trasată de conducerea partidu
lui are o .mare valabilitate în cadrul 
județului nostru, datorită .structurii 
producției industriale ce se realizea
ză în întreprinderi. Cheltuielile mate
riale reprezintă peste 80 la sută din 
totalul prețului de cost, ele referin- 
du-se la metal, bumbac, celofibtă, 
țesături, cherestea și altele. In aces
te condiții, este deosebit de pozitiv 
că la uzinele textile „Moldova" au și 
fost produse cinci articole de țesături, 
cu o greutate mâi mică pe metru pă
trat, ceea ce va permite realizarea u- 
nei economii anuale de circa 200 tone 
fibră (majoritatea din import) — și 
aceasta fără a dăuna cu. nimic carâc- 
teristicilor' telmicb-caiîfative ale pro
duselor. ; la Ijzi-nelevd.e'/Vepar.ațiȚ.diri ; 
Botoșani și eelelntte-unități prelscră-.,-.. 
'.oare de metal. în acest an. prin rc- 
jroiectarea .produselor ce se fabrică 
și ' aplicarea • untin- mă.șt.iri tehnieb- 
organizalorice. se vor epbnomisi" mat 
mult de. 100 tone niptald ceea ce re
prezintă o ' reduc ere de’ peste 8 da. sută 
fată de normele .de'consum de pînă 
acum. Iar ■ unitățile' ’ iijdustriei' locai -■ 
și cooperației meșteșugărești au luat 
măsuri că în noul an să obțină, cu 
aceeași cantitate de materii prime, b 
producție de mobila mai mare cu 7 
la sulă față de realizările din anul 
1969

Neîndoielnic, cele: cîteva dintre ac
țiunile amintite nu epuizează sfera 
problemelor ce preoctipă 'organele.și 
organizațiile de partid, conducerile 
Întreprinderilor în gospodărirea cu 
mai multă chibzuință, pricepere și 
responsabilitate a mijloacelor mate
riale și bănești ale statului. Ele sem
nifică' prioritatea ce se acordă în 
întreprinderile județului nostru sar
cinilor calitative ale planului pe a- 
cest an. a căror traducere în viață 
cu perseverență va da' up puternic 
impuls creșterii eficienței activității 
economice. ...

La tnceputul lunii 
cembrie, anul trecut, peste 
Baia Mare a dat prima 
fulguială deasă. Ne gîn- 
deam : de-acum, întrucîtva 
pentru mineri va fi mai 
greu. Majoritatea exploa
tărilor miniere din Ma
ramureș, a minelor de 
aici sint situate la alti- 

' tudini albe de omăt. 
■ Dr. ing. Vaier Gabrian, 

director general al Com
binatului minier Baia 
Mare, în biroul căruia ne 
găseam, a făcut un gest 
de parcă ne-a ghicit gîndu- 
rile : „N-aveți nici o gri
jă ; nu-i cunoașteți pe ma
ramureșeni. Unitățile com
binatului au realizat în pe
rioada 1966—-1969 în mod
suplimentar o producție 
globală în valoare de pes
te 70 milioane lei, dînd 
conomiei 
plan o 
tate de 
plexe șf 
erate".

Iată cîteva secvențe des
prinse din discuția cu di
rectorul general al combi
natului și din peregrinările 
prin minele maramureșene.

...Mina Gura Băii a fost 
abandonată în 1913 de că
tre capitaliști, din conside
rente de nerentabilitate. în 
urma cercetărilor între
prinse de geologi, ea și-a. 
dezvăluit o mare rezervă 
de materii prime, de ne- 
bănuît. în vara acestui an, 
cu mult mai devreme față 
de termenul planificat, 
mina va intra în exploata
re. Va produce. Ce mate
rializare practică va avea 
acest eveniment ? Va în
semna mai mult cupru 
pentru economia națională, 
va stimula dezvoltarea 
noului oraș minier Borșa.

„Renașterea" minei de 
la Gura Băii are putere' de 
simbol. Inginerul geolog 
Teodor Popescu, om la 43 
de ani. împreună cu geo
logul Iosif Panciu — azi 
primarul orașului Borșa — 
cu alți colaboratori apro- 
piați a petrecut multe ierni 
pe coastele munților. Rod

e-
pestenaționale

importantă canti- 
minereuri 
neferoase

multor zile ți nopți 
muncă — după stu

dii ți calcule, după ce 
au cutreierat munții — ei 
și alții ca ei au dat la i- 
veală adevăratele resurse 
ale Maramureșului. Nu
mai în zona Baia Bor.șa, 
valoarea zăcămintelor cu
noscute în prezent este de 
peste 2 000 ori mai mare 
față de ceea ce se știa și se 
cunoștea aici în anul 1958.

...Pe o vreme de minus 17 
grade Celsius, într-un trac
tor cu șenile, urcam o

cunoscut în lumina lămpii 
portative într-o galerie, 
după vreo 2 000 metri' de 
la intrarea în subteran, de 
ce ne spunea cu atîta mîn- 
drie : „Pe copilul meu 
mi-1 vreau tot miner" !

...Orice conducător de u- 
nitate economică este lip
sit de prestigiu dacă co
lectivul pe care-1 conduce, 
în ansamblul său, nu vede 
în el un mare exemplu.

Acestea erau reflecțiile 
inginerului-șef de la Com
binatul minier Baia Mare,

r>a, zîmbește de mirarea 
noastră directorul unității, 
ing. Partenie Harânguș.

— Nouă, celor de la Ș.u- 
ior, ne place să gîndim 
așa : decît pe la mijloc, 
mai bine în frunte, a ca
racterizat tipologia colec
tivului de aici, Aurel Șon- 
cuțeanu, secretarul 
tetului de partid de 
ploatare.

A adăugat, cerînd 
firma re :

— Tovarășul Clej 
accepta sau infirma ;

comis
ia ex-
o con-

poate 
în

DIN A DINEURI

pantă cu înclinația de 
30—35 de grade. Tractorul 
era condus de un tînăr de 
27 de ani — Albert Cotoz. 
Mai apoi, cînd ne-am a- 
șezat la vorbă, Radu Co- 
tețiu, inginerul-șef al în
treprinderii de explorări 
miniere Maramureș, avea 
să adauge :

— Acest Cotoz este unul 
din membrii celebrei
milii de mineri Cotoz. Ta
tăl lui, Ion Cotoz 
maistru pensionar — a fo^t 
deschizător, de noi drumuri 
în subteran.

Am înțeles atunci 
bine valoarea tradiției
muncitor miner ; l-am 'în
țeles pe maistrul Vasile Ti
miș Cioată — pe care l-am

Petru Clej, în vreme1 ce 
ochii lui supravegheau cu 
exigență pregătirea unei 
puternice explozii la ca
riera de minereu de la 
exploatarea minieră Șuior. 
Cariera aceasta dă pes
te 85 la sută din produc
ția anuală a exploatării 
miniere Șuior. Ritmul de 
muncă este formidabil ; el 
are echivalent, în 24 ore, 
în aproape 400 curse dus- 
întors ale autovehiculelor 
care transportă minereul 
la. flotația centrală 
Baia Mare. Fiecare 
are o lungime de 25 I 
multe serpentine.

— Acest ritm...
— ...se menține 

primăvara, vara și

1962, producția a început 
la această nouă exploatare 
cu vreo 100 de oameni. 
Aveam atunci 15 membri 
de partid ; azi, organiza
ția noastră numără 400 de 
comuniști. Cu acești oa
meni, din care 40 sînt din 
primul grup de 100, ex
ploatarea minieră Șuior 
a obținut drapelul de în- 

fruntașă petreprindere fruntașă 
ramură " ‘ '
cialistă

Aici, 
gistrat 
teză la 
rea 
din 
mureșean. La noul puț de 
extracție și aeraj se va a- 
,tinge o viteză de săpare de 
50 m pe lună. El va fi ter-

în Întrecerea so- 
pe țară.

Ia Șuior, s-a înre- 
cea mai mare vi- 
săparea și beton a- 

pttțurilor de extracție 
bazinul minier mara-

lipsa de răspundere față de muncă 
și avutul obștesc. De aceea, subli- 
niindu-se în cadrul adunărilor defi
ciențele care au existat în activita
tea cooperativelor agricole, să se a- 
rate. în mod deschis și cauzele care 
le-au generat. Este vorba de neajun
surile care au determinat folosirea 
nerațională a forței de muncă, care 
au. făcut ca unele lucrări să nu fie 
.efectuate la timpși în condiții bune. 
Sînt absolut necesare dezvoltarea și 
întărirea spiritului cooperatist în 
muncă, participarea permanentă a 
tuturor cooperatorilor la efectuarea 
lucrărilor agricole, întărirea disci
plinei și a răspunderii în muncă.

In vederea creării cadrului organi
zatoric necesar, corespunzător con
dițiilor și specificului activității din 
fiecare sector de producție, în coo
perativele agricole se vor organi
za ferme de producție cu gestiune 
economică internă. Ferma va avea 
plan prqpiju. de. producție și finan-

LA SEMNALELE ZIARULUI
___________________________ - ------------------------------------------------ :---------------

Clar si la obiect
____

,DACA PLANUL AR FI DOAR O PRO
BLEMA DE CANTITATE" este titlul unui 
articol publicat la începutul lunii decembrie 
.1969 în ziarul nostru.. în care era analizată, 
„față în față",, activitatea a două mari uni- 

, țăți producătoare de conserve, arătîndu-se, 
printre altele, o serie de neajunsuri exis
tente la Fabrica de conserve Tulcea. Re
marcăm. de la . început., promptitudinea cu 
care au răspuns ziarului cei vizați direct în 
acel articol, seriozitatea cu care a fost ana
lizată situația existentă la data efectuării 
investigațiilor și măsurile bine gindite și 

. fundamentate care au fost luate încă din 
luna decembrie pentru înlăturarea neajun
surilor semnalate. Merită să fie amintite în 

■ acest sens cîteva dintre direcțiile că-
. lăuzitoare ale activității din luna decembrie 

a anului trecut și în continuare, în acest 
an : reorganizarea recepției,, circuitului in
tern și livrării ambalajelor din lemn și car
ton ; analiza consumurilor specifice înregis
trate în 1969. și trecerea, înceDÎnd cu 1970, 
la aplicarea normelor de consum uzinale la 
majoritatea sortimentelor fabricate ; stabi
lirea răspunderii materiale precise, pe sala- 
riați, În cazul apariției refuzurilor din par
tea beneficiarilor sau a deprecierilor calita
tive.
zării

„Pentru edificarea asupra reali-
tuturor obiectivelor propuse, în

vederea lichidării neajunsurilor semnala
te și îmbunătățirii radicale a activi
tății fabricii, . se spune în încheierea scri
sorii. colectivul nostru invită redactorii zia
rului „Scînteia" în vizite lunare sau trimes- • 
triale, la' fața locului, convinși fiind 
anul .1970 ne vom achita exemplar de 
obligațiile care, ne revin".

Optimismul care se degajă din_

că în 
toate

_r___  _ _ acest
final de scrisoare îl dorim o dovadă în plus 
că, în acest an (cînd 55 la sută din volu- 

.■ mul producției este destinat exportului), ac- 
• tivitatea Fabricii de conserve din Tulcea va 

marca un real reviriment, în . toate sectoa- 
. rele de activitate. Este, de fapt, lucrul pe 

care vrem să-l consemnăm cu primul Drilej

Intr-o notă publicată la începutul lunii 
octombrie 1969 se arătau greutățile pe care 
ie au cele trei unități ațe întreprinderii 
„Electrocentrale“-Bucureșli în aproviziona
rea cu sodă-leșie, utilizată pentru epurarea 
chimică a apei. în esență, era vorba de 
faptul că întreprinderile furnizoare,, din sub- 
ordinea Ministerului Industriei Chimice, in 
loc să livreze soluția cerută.de unitatea bucu- 
reșteană, expediază sodă caustică solidă.

Răspunsul primit din partea Direcției de 
aprovizionare și desfacere a Ministerului In
dustriei Chimice este scurt și la obiect : 
„Pentru anul care a trecut a fost rezolvată 
onorabil problema aprovizionării cu leșie de 
sodă caustică a întreprinderii / „Electrocen-. 
trale“-București. Din cantitatea de sodă 
prevăzută pentru anul 1970 s-au repartizat 
pentru întreprinderea bucureșteană 250 tone 
de sodă caustică solidă. întrucît întreprin
derea a întîmpinat greutăți cu dizolvarea so
fiei solide, Ministerul Industriei Chimice va 
lua măsuri să preschimbe numitului bene
ficiar cele 250 de tone în sodăj-leșie". Este 
mulțumit și beneficiarul de acest răspuns ? 
Așteptăm confirmarea acestei; normalizări s 
relațiilor contractuale

Așteptăm rezultatele
Semne bune anul are. Sau, în orice caz, 

mult mai bune decît în anii trecuți. Aceasta 
este concluzia pe care o desprindem in 
urma lecturii agendei de lucru din acest an 
a întreprinderii miniere „Moldova nouă" 
.Unitatea amintită a făcut obiectul unei ana
lize critice, publicată în . „Scinteia" nr. 
8228, din 26 octombrie 1969, sub titlul : „LA 
ÎNTREPRINDEREA MINIERA „MOLDOVA 
NOUA * ESTE NEVOIE DE EFORTURI STĂ
RUITOARE (NU DE PROMISIUNI) PENTRU 
REALIZAREA PLANULUI DE PRODUC
ȚIE ȘI DE INVESTIȚII".

După publicarea articolului, conducerea 
întreprinderii a analizat deficiențele sem
nalate și a hotărit —•”■*
carea cu maximum 
unui. plan adecvat de 
obiective centrale, care polarizează atenția 
întregului colectiv, completarea forței de 
muncă, dar mai ales îmbunătățirea adusă 
activității de producție și de

întocmirea și apli- 
de operativitate a 
măsuri. Celq două

iriveștiții pe

linie telțnică și organizatorică, printr-o uti
lizare corespunzătoare a timpului de lucru 
si a utilajelor din dotație. printr-o aprovi
zionare ritmică a locurilor de mun
că cu piese de schimb și materiale și 
— subliniem — prin introducerea și menține
rea cu fermitate a unui climat de disciplină 
în procesul de producție, și-au găsit o solu
ționare rapidă. Reținem,' în mod deosebit, 
preocupările și răspunderile stabilite pri
vind extinderea metodelor de exploatare 
menite să asigure obținerea unei producții 
și productivități sporite. în scrisoarea pri
mită din partea tov. Ciprian Mîndreanu., 
director în Direcția coordonării producției 

. de neferoase din Ministerul Minelor, se pre
cizează, în încheiere, că „există condiții 
create ca această întreprindere să-și reali
zeze în mod ritmic planul de producție și 
de investiții pe anul 1970".

Precizare la care subscriem întru totul. 
Ne pregătim să publicăm rezultatele con
crete.

In urmă cu aproape două luni, prin pu
blicarea articolului „CINE RISIPEȘTE 
AVUTUL OBȘTESC LOVEȘTE ÎN INTERE
SELE COLECTIVITĂȚII", ziarul ..Scîn
teia" înfățișa opiniei publice unele acte de 
risipă întîlnite pe șantierele și în depozitul 
de utilaje ale întreprinderii 9 construcții- 
montaj din Cluj. în scrisoarea de răspuns 
pe care a trimis-o, conducerea acestei uni
tăți de construcții-montâj, după ce recu
noaște justețea faptelor relatate în ziar, 
adaugă : „Deși constituie o preocupare per
manentă pentru noi modul în care, sînt păs 
trate și gospodărite.bunurile pe care le avem 
în administrare, după apariția articolului, 
organele de conducere din centrala între
prinderii s-au deplasat în repetate rînduri 
pe la toate șantierele, stabilind măsuri con
crete în raport 
locului.

în ce privește 
a fost mutat în 
ducție, luîndu-se . __  ...
utilajelor care sînt de reparat și de casare a 
celor care îndeplinesc condițiile legale pen
tru această operație. Sînt, de asemenea, în 
curs de desfășurare prelucrarea și luarea 
măsurilor corespunzătoare — în limita po
sibilităților financiare de care dispune în
treprinderea — pentru asigurarea condiții
lor necesare gestionării bunurilor".

cu situația găsită la fața
depozitul de utilaje, acesta 
incinta noii baze de. pro- 
măsuri pentru repararea

ciar — parte integrantă a planului 
pe cooperativă. în cooperativele agri
cole în care activitățile horticole sau 
zootehnice sînt mai puțin dezvoltate, 
munca va fi organizată pe echipe 
specializate, care vor funcționa în 
cadrul brigăzilor sau fermelor pen
tru cultura plantelor de cîmp. Orga
nizarea cooperatorilor pe brigăzi per
manente de producție, pe echipe și 
grupe de familii se va menține. Pe 
măsura creării condițiilor necesare, 
îndeosebi asigurarea cu cadre de 
specialitate, se va trece la organiza
rea muncii și în aceste unități pe fer
me de producție. în ferme, brigăzi și 
echipe, toate lucrările se vor executa 
în comun de către cooperatori, ceea ce 
va contribui la întărirea disciplinei, 
creșterea interesului și a spiritu
lui de răspundere pentru rezulta
tele obținute de către formația de 
muncă reșpec.t’vă. Analizîndu-se a- 
cest aspect, va trebui să se scoată în 
evidență modul defectuos în care au 
funcționat, pînă acum, .unele brigăzi, 
neajunsurile care au fost cauzate 
producției, faptul grav că unii coo
peratori nu participau la lucru. 
Să se dezbată p'e larg preve
derea potrivit căreia adunarea ge
nerală, cu ocazia aprobării planului 
de producție și financiar, are datoria 
să stabilească numărul minim de zile 
calendaristice pentru participarea la. 
muncă a fiecărui cooperator, defalcat 
pe campanii . și lucrări. Aceasta va 
contribui la realizarea la timp a 
lucrărilor agricole, la sporirea pro
ducției. In cazul cînd prin nepartici- 
parea la muncă a unor cooperatori 
se aduc pagube materiale cooperati
vei, determinate de faptul că lucră
rile agricole nu pot fi executate la 
timp iar producția e, diminuată, tot 
adunarea generală va stabili, la pro
punerea consiliului de conducere, 
responsabilitatea materială a acelor 
cooperatori care nu au făcut numă
rul minim de Izile calendaristice, re
partizate pe campanii. sau lucrări. 
Pagubele materiale vor fi reținute 
din ceea ce se cuvine cooperatorilor 
respectivi pentru, munca prestată în 
pooperativa agricolă. Pentru evita
rea unor asemenea situații, organi
zațiile de partid și consiliile de con
ducere din cooperativele agricole 
au datoria să explice încă de pe 
acum cooperatorilor obligațiile pe 
care le au, să-i a.iute să înțeleagă 
bine că de munca lor depind pro
ducția, veniturile cooperativei și ale 
lor proprii, înflorirea satelor noastre.

în adunările generale ale coopera- 
. tivelor, agricole, în cele organizate pe 

ferme sau brigăzi trebuie să se ex
plice cu grijă de ce a fost necesară 
îmbunătățirea normelor. Noile nor
me sînt menite să pună capăt multor 
anomalii, să îndemne pe oameni să 
muncească mai cu spor, să obțină 
producții mari cu cheltuieli reduse, 
ceea ce este. în primul rînd, în folo
sul cooperatorilor. Este necesar ca 
organizațiile de partid de la sate să 
desfășoare o intensă activitate poli
tică de lămurire care să ducă la în
sușirea recomandărilor cu privire la 
normare, la aplicarea chibzuită a nor
melor, potrivit condițiilor 
din fiecare cooperativă 
A micșora norma — așa 
petrecut de multe ori în 
este o practică ce lovește 
sele cooperativei, ale membrilor ei. 
în adunările generale ale cooperato
rilor, în discuțiile care vor avea loc 
în cadrul brigăzilor trebuie să se de
monstreze că normele țin seama de 
progresele obținute în dotarea 
taților, de condițiile create ca 
mare a pregătirii profesionale.

Paralel cu introducerea unor 
me de muncă îmbunătățite, pe 
programului elaborat de conducerea

specifice 
agricolă, 

cum s-a 
trecut — 

în intere-

uni-
ur-

nor- 
baza

partidului nostru, se perfecționează 
actualele forme de retribuție și se 
introduc altele noi. Este o măsură de 
cea mai mare însemnătate care con
tribuie la creșterea cointeresării ma
teriale a cooperatorilor. Ținîn- 
du-se seama de varietatea condi
țiilor economice., formele de retri
buire recomandate sînt : retribuirea 
în natură și bani sau numai în 
bani, folosindu-se tarife pe norme 
de muncă, pe unitate de produs sau 
la 1 000 de Iei producție ; retribui
rea muncii procentual din producția 
sau veniturile realizate. In fiecare 
cooperativă agricolă, consiliile de 
conducere să propună adunării ge
nerale adoptarea acelor forme pe 
care le 
zătoare 
unitatea 
progres 
s-a acordat cooperativelor agri
cole dreptul de a-și alege formele de 
retribuire a muncii în funcție de con
dițiile specifice de care dispun. Tre
buie însă ca adunările generale ale 
cooperativelor agricole, organizațiile 
de partid din aceste unități să veghe
ze ca la aplicarea retribuirii să se 
respecte prevederile statutare, să se 
asigure o legătură directă între re
zultatele muncii depuse și nivelul 
veniturilor.

Pregătirea și desfășurarea adună
rilor generale din cooperativele agri
cole constituie o acțiune amplă și 
foarte importantă. întrucît timpul în 
care trebuie să aibă loc adunările 
este relativ scurt, e necesar ca orga
nele județene să acorde cea mai mare 
însemnătate acestei acțiuni, să inter
vină prompt și eficient unde situa
ția o cere.

O mare însemnătate în această ac
țiune o are felul în care au înțeles 
importanța măsurilor ce urmează a 
fi luate președinții, inginerii și con- 
tabilii-șefi din cooperative. Buna lor 
pregătire trebuie făcută acum, în 
cadrul consfătuirilor județene, unde 
toate problemele se cer cu grijă ex
plicate. înțelegerea hotărîrilor, a sen
sului lor, a modului cum vor ti 
analizate și stabilite.măsurile ce tre
buie să se ia este garanția înfăptuirii 
hotărîrii plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole do 
Producție. în această perioadă va 
trebui desfășurată o intensă muncă 
politică de masă de către organizați; 
ile de partid, de tineret, de uniuni 
și conducerile cooperativelor.

Desfășurînd în această perioadă 
acțiunea de popularizare, cunoaștere 
și aplicare a măsurilor cuprinse în ho- 
tărîrea plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, trebuie avute în vedere 
problemele de care depinde, în 
foarte mare măsură, realizarea pla
nului de producție pe acest an. Mă
surile organizatorice preconizate au 
ca scop tocmai creșterea producției 
agricole. De aceea, paralel cu adună
rile generale ale cooperatorilor, cu 
dezbaterile care se vor organiza în 
'cadrul fermelor, brigăzilor și echipe
lor să fie luate măsuri in vederea 
executării tuturor lucrărilor de sezon 
în legumicultura, pomicultură, să se 
facă lucrările de întreținere la semă
năturile de toamnă, să se acorde cea 
mai mare atenție bunei îngrijiri a 
animalelor, reparării tractoarelor și 
mașinilor agricole, pregătirii semin
țelor pentru primăvară.

Aplicarea măsurilor adoptate de 
conducerea partidului, a hotărîrii 
plenarei Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție va contribui la creșterea produc
ției' agricole, la întărirea economică 
și organizatorică a cooperativelor a- 
gricole. la sporirea veniturilor coo
peratorilor.

minat cu nouă luni mai 
devreme. In prezent, tona 
de minereu obținută la Șu- 
ior este cu mai bine de 100 
la sută mai ieftină față de 
anul 1963.

Dar cine este tovarășul 
Clej ? Cu un timp în ur
mă, a cerut să fie trecut 
din munca de 'inginer-șef 
af combinatului în cea de 
șef al exploatării miniere 
Nistru ; de curînd, despre 
această unitate ziarele au 
relatat atît de elogios. Cum 
a fost ?

— De aproape doi ani, u- 
nitatea nu-și realiza planul 
— ne spunea Petru Clej. 
I-am cerut directorului ge
neral al combinatului să 
mă treacă acolo ; tovarășul 
ministru a aprobat și a 
emis ordinul de numire 
pentru trei luni. Eu am 
rămas la E.M. Nistru peste 
șase luni, pînă cînd unita
tea și-a redresat întreaga 
activitate.

— Am 
tele“ i 
tor al 
Iosif Veșcan, de la 
tarul comitetului de 
de acolo, Ioan Oros, 
mineri. Timp de 
șase luni, inginerul 
și-a văzut copiii, f 
numai noaptea, cînd 
meau. Familia îl 
tunci, uneori, la 
intrare în mină, 
în galerii.

— E bine ca

aflat „amănun- 
de la actualul direc- 

I E.M. Nistru, ing. 
secre- 
partid 

, de la 
peste 
Clej 

familia 
dor- 

căuta a- 
gurile de 
chiar ți

șl copiii 
noștri, de mici, să cunoas
că unde muncim, cum mun
cim — a fost singura ob
servație a inginerului Clej. 

Tn noul an — ultimul din 
actualul cincinal — minerii, 
specialiștii combinatului 
sînt hotărîți să-și intensi
fice eforturile în vederea 
accelerării ritmului de 
cercetare geologică, deschi
dere și pregătire a rezer
velor, creșterii productivi
tății muncii, reducerii con
sumurilor specifice, a chel
tuielilor materiale, valori
ficării superioare a meta
lelor din minereuri.

Sever UTAN

BIJUTERII

DIN OȚEL

Imagmea dm aceasta 
tografie, care surprinde mon
tajul rulmenților radiali în 
noua hală de rectificare a 
elementelor de rulmenți, ilus
trează o muncă, migăloasă, 
pe drept asemuită cu cea a 
bijutierilor, care Teclamă o 
înaltă pregătire profesională 
și o bogată experiență. „Bi
jutierii' de la Fabrica de rul
menți din Birlad realizează 
rulmenți de diferite tipuri, so
licitați pentru calitatea lor 
în zeci de țări ale lumii. Ți- 
nînd seama de importanța 
pe care o are producția a- 
cestei întreprinderi bîrlădene, 
capacitatea ei crește de la 
an la an, cu perspectiva de a 
se dubla.

cerut%25c4%2583.de
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permanență
Manifestări consacrate 

centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin

a liricii noastre
Din toate genurile literare, lirica 

șe distinge prin forța unică de ab
stractizare a verbului poetic. Arta 
versului rămîne un limbaj al esențe
lor. De la tiparele clasice și pînă la 
cele mai moderne experiențe ale 
poeților actuali, se manifestă constant 
tendința . și sforțarea neîntreruptă în 
descoperirea cuvîntului ce „exprimă 
adevărul". Acel adevăr căutat se 
pîrguie în zona ascunsă dincolo de 
formele stridente ale aparențelor, 
acel adevăr al cărui miez intrinsec, 
este adus prin selecție sau reduc
ție la unicitate și unitate ideală. 
Aceasta ar fi schema teoretică... 
In fapt, sentimentele fundamen
tale ca și ideile-filoane coexistă 
cu o mulțime de alte stări interme
diare, In relații multiple și extrem 
de variate cu alte fenomene și ca
tegorii. Cu toate acestea, fără a exa
gera, gîndirea metodică a criticului 
discerne fără echivoc prezența în ma
rile eposuri ale liricii universale, în 
operele poeților de talent, constanța 
sub pecetea originalității și diver
sității, a ipostazelor general umane, 
sub forme specifice de manifestare. 
Este poate chiar în firea umanismu
lui contemporan această abordare șl 
prelungire pe trepte diferite, mai dis
tilate pare-se, ale expresiei și inter
pretării filozofico-estetice a senti
mentelor esențiale. Ceea ce, aparent, 
ochiului neavizat i-ar putea părea o 
situație invariabilă, o relație defi
nitivă între om și lume în problema
tica majoră a existenței, se dove
dește a fi un complex sentimental, 
sensibil, inclus în cursul continuu al 
evoluției. Chiar dacă schemele gene
rale ale sentimentelor fundamentale 
sînt și azi aceleași, conținutul lor are 
altă compoziție. Există în epopeea 
homerică o metaforă savuroasă, aceea 
a „scutului lui Hefaistos", a cărei 
componență e un aliaj extrem de ra
finat al chimiei antice a metalelor. 
Acel aliaj inedit, ivit din combinarea 
elementelor esențiale, era, fără în
doială, o operă autentică și — cum 
ne încredințează Homer — o operă 
de artă vie.

Poezia tn special e un astfel de 
aliaj, de mare finețe și incandescen
ță. Subliniam că ____
scrierile viabile, decurg natural, ca 
o urmare logică, intuitivă și rațio
nală. Eficacitatea ei educativă pro- 

J! punerea problemelor, din 
și lupta Ideilor și sentimen- 
care izvorăște mesajul etic 
al operei. Creatorul căută 
ale tainelor propriului eu 
prin aceasta răspunde pro-

'! existenței.

mine un tărîm al densității etice și 
sensibile. Relieful mitologiei poetice 
cunoaște cîteva puncte cardinale con
sacrate, clasice și moderne, deopotri
vă, între care autorul Iși desfășoară 
destinul creator.

Geneza poetică face parte, fără 
îndoială, dintre treptele de altitudi
ne afectivă ale actului creator, fiind 
un moment de reciprocitate activă 
„dintre om și natură". Privite din 
perspectiva unei viziuni dialectice, 
categoriile tradiționale ale genului 
liric se dovedesc supuse unei intense 
dinamici interioare. Legate de temele 
eterne ale universului poetic, senti
mentele fundamentale dobîndesc In 
lirică mereu alte interpretări, greu-

SClNTEIA

cu lnte- 
flrească a 

în întîmplă- 
culisă și de 
al cortinei".

neștiută, a celor chemați 
să construiască și să între
țină mirajul și luminile 
scenei. Din acest unghi de 
vedere. Răzbunarea sutle- 
rului este, în liniile ei a- 
parent secundare și subte
rane, o introducere, plină 
de spirit, în arta poeziei 
teatrale, practicată de Vic
tor Ion Popa. Să adăugăm 
la acestea, trecînd peste 
tot ce este fragil, peste tot 
ce e clișeu și efect mărunt, 
în arhitectura și dimensiu-

Pe afișul cel mal proas
păt al Teatrului Evreiesc 
de Stat a fost trecut numele 
lui Victor Ion Popa, cu 
„gluma lui de culise", în 
trei acte. Răzbunarea sufle- 
rului, scrisă într-un moment 
de vădită dispoziție .amară 
de acel Victor Ion Popa, dă
ruit pînă la sacrificare de 
sine destinelor teatrului ro
mânesc, și a cărui imagine 
de neostenit animator, peda
gog, teoretician și magi
cian a! scenei se păstrează 
încă în amintirea multora 
dintre ultimii 
elevi. Bucuria 
a-1 reîntîlni, 
car într-o mărturie 
minoră a darurilor 
lui, se împletește, 
pe alt plan, cu sa
tisfacția de a ve
dea, în sfîrșit, și 
în vitrinele libră
riilor, și scrierile 
lui teoretice și no
tațiile lui circum
stanțiale despre 
teatru. Asupra a- 
cestora s-ar cuveni, 
alteîndva, o adăs- 
tare mai îndelun
gă. Nu te poli 
opri însă să nu ob
servi că această 
Răzbunare a sufle- 
rului, dincolo de 
trăsătura ei anec
dotică, lipsită de 
altă pretenție decit 
aceea a unui pre
text pentru o farsă 
obișnuită, este și 
ea, într-o privință, 
încărcată de ha
rul unei suculen
te verbale, adesea 
irezistibile, tezau
rul revelator, nu 
doar al unor racile 
„de culisă", ci și, 
îndeosebi, al gîn- 
durilor de înalte aspirații 
constructive pentru care 
s-a mistuit, militînd, Vic
tor Ion Popa. Sub a- 
cest raport, înfățișarea 
bătrînului sufler care în
lesnește debutul unui tî- 
năr talent (altfel anevoie 
In stare să parvină a se 
manifesta) ascunde, parcă, 
autobiografic, năduful au
torului — om de teatru. Ca 
și el, erou) său denunță 
mai cu duhul blîndeții, mai 
cu vehemență, întotdeauna 
îngrijorat, ignoranța, im
postura. reaua credință u- 
șurătatea, rutina, falsele 
valori, snobismul, îngîrn- 
farea fără acoperire, obtu
zitatea care structurau șl 
moravurile teatrale ale e- 
pocii ; ca și autorul, eroul 
Bău poartă lupta pentru 
promovarea unei bune lite
raturi originale, pentru pro
movarea meritelor reale, 
pentru tncetățenirea unor 
relații de onestitate și co
legialitate, pentru un cli
mat de reciprocă emulație 
tn viața, mai știută,

Andreeșcu) se înscrie ca 
un a) treilea jalon, dove
dind că și pe planul valori
lor scenice (desprinse și ex
ploatate de regizor cu in
teligență, bun gust și ri
goare profesională netăgă
duită), Răzbunarea sufleru- 
lui își verifică o certă mo
dernitate, de natură să soli
cite și să dobîndească ade
ziunea spectatorului din 
zilele noastre, „Teatru) în 
teatru" și „secretele de fa
bricație" ale unui specta
col sînt o formulă poate 
bătătorită Dar maniera în 

care formula este, 
aici, avută în sea
mă, și oferită cu
riozității publicului, 
izbutește să le 
șteargă de pati
na vetustului, cu 
ocolirea oricărei os
tentații, 
grarea 
„sălii" 
rile de 
„spate 
existente tn piesă. 

Cu aceeași lipsă 
de ostentație, 
samblul 
a jucat, 
în chip 
o farsă 
oamenilor 
tru. Cu 
lui Mano 
(Suflerul), 
care rolul 
destinat unei Inter
pretări „trăite", și 
care și-a compus, 
ca atare, rolul cu 
un remarcabil simț 
al amănuntului, ce
lelalte roluri s-au
creionat tn con
trast și cu un e- 

revclator imediat, pe 
funcțional-caricaturale 

Fischler, Ruth

La Academia de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pc lîngă C.C. al P.C.R. a continuat 
marți dezbaterea științifică, începută recent, pe 
tema .,Lenin și economia contemporană", organizată 
de Facultatea de economie a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", împreună cu revista „Probleme eco
nomice". La dezbatere, care se înscrie printre ma
nifestările prilejuite de centenarul nașterii lui V. J. 
Lenin, participă academicieni, cercetători și cadre 
didactice de la institute din București și alte cen
tre universitare. în discuții a fost abordată o largă 
tematică privind aportul lui V. I. Lenin la dezvol
tarea creatoare a științei economice, importanța 
teoriei și metodei marxist-leniniste pentru dezvol
tarea economiei politice a capitalismului în condi
țiile imperialismului, tratarea științifică a proble
melor revoluției și construcției socialiste, ale eli
berării sociale și naționale a popoarelor, ale rela
țiilor economice internaționale din lumea contem
porană, ale criticii ideologiei burgheze, a fost evi
dențiat aportul P.C.R. la elucidarea acestor pro
bleme de pe pozițiile marxism-leninismului, la îm
bogățirea tezaurului de experiență al partidelor 
comuniste și muncitorești.

Discuțiile vor continua în zilele următoare.

Răzbunareadeopotrivă glas al pămîntuluî. Dar 
nu prin rostirea unor noțiuni sim
bolice consacrate se obține un astfel 
de efect. Trebuie să existe în sintaxa 
ideatică și sufletească, în viziunea 
filozofică, în fondul afectiv învestit 
în operă, sentimentul fundamental, 
solidaritatea cu locurile și cu oame
nii acestor locuri, specificul unei con
diții de autohtonie la rîndul ei in
clusă în sfera vastă a umanismului 
universal. Acest fond patriotic e 
mereu prezent în evoluția liricii 
noastre.

în viziunea poetului contemporan, 
saltul istoric realizat, dinamica eve
nimentelor pe care le trăim, noua 
viziune filozofică a creatorului, sub- 
tilizarea și transformările limbaju
lui poetic, toate acestea au generat 
o îmbogățire și aprofundare a spa
țiului poetic, care atinge implicit șl 
structura sentimentelor fundamen
tale ale universului liric. Cuvintele 
găsesc o densă acoperire afectivă 
Numeroși poeți ai timpului nostru 
au continuat diverse direcții, mo- 
dernizînd drumurile tradiționale. 
Atunci cînd limbajul metaforic 
constituie o esențializare, nu un 
scop în sine sau un joc de forme, 
cînd versurile sînt rodul unor ex
periențe reale, a unor frămîntări 
sincere, ele izbutesc să devină ex
presia unor adevăruri grăitoare, ale 
aspirațiilor generale ale epocii. Ck 
perele oricărui poet veritabil tind 
și uneori reușesc să se cristalizeze în 
cele din urmă într-un sistem poetic 
cu un relief interior, cu miturile și 
„legile" sale proprii. Această abor
dare dintr-un unghi personal a rea
lității înseamnă tocmai a tălmăci 
original înțelesurile existenței, sen
timentele omenești. Există însă ca
zuri de simulacre, încercări . de a 
mima experiențe străine; adolescenți 
sau tineri, lamentîndu-și propriul 
sfîrșit, deprimați sau blazați, numai 
spre a fi interesanți sau excentrici, 
bolnavi închipuiți de spleen spre a 
imita atmosfera existențialistă, re
fugiile cu aspect de coșmar în care 
realitatea se rarefiază sau dispare. 
Firește, astfel de exemple nu au 
acoperire nici în idee, nici în senti
mente. Sînt poeți care își imaginea
ză că existența caracterului „esote
ric" al versurilor trebuie neapărat 
accentuat prin formulări căutate, 
complicate fără rost și artificiale. 
Sinceritatea sentimentului suferă în 
aceste creații, dezvăluind lesne si
mulacrul. E greșită, de asemenea, 
ideea prin care continuarea unei 
tradiții, de exemplu a direcției des
chisă de lirica lui îon Barbu, în
seamnă doar o reproducere sau o ra
finare a unor laturi exterioare, pur 
formale, de natură muzicală ori pi
torească, a expresiei sale. Desigur, 
fără a ignora virtuțile exprimării 
trebuie continuat cu precădere fon
dul adînc al viziunii, filonul ideilor 
și sentimentelor pe care poeții 
azi le află in tradiția mare a 
ricii noastre. Nu întîmplător i 
asupra fiorului patriotic, acela 
înrădăcinării creației poetice în rea
litățile legendare și In același timp 
în cele extrem de actuale ale lumii 
și realităților noastre de azi. socia
liste. Aceste calități ale sentimentu
lui patriotic sincer sînt detectabile 

. în multe din operele poeților români 
contemporani din diverse generații 
— de la Mihai Beniuc, Miron Radu 
Paraschivescu, Eugen Jebeleanu. 
Ștefan Augustin Doinaș, Ion Bănuță. 
Alexandru Andrițoiu și pînă la ti
nerii Ion Alexandru sau Nichita 
Stănescu.

în perimetrul spațiului poetic ro
mânesc sentimentele fundamentale 
reușesc să cîștige în adîncime și In 
diversificarea nuanțelor lirice. Via
ța cu infinitele ei lumini și umbre, 
căutările spiritului omenesc, faptele 
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de fiecare zi, din care se 
Istoria unui popor, sînt 
adevărurilor poetice.
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gras,
era suficientă 

orice

sensurile ei în

18,30. 
satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 

- 19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 174):

de Victor ION POPA

multe ori despre 
populare de artă,

vine din 
mișcarea 
telor din 
și estetic 
elucidări 
poetic și prin aceasta răspunde pro
blemelor complexe ale existenței. 
Tocmai de aceea orice operă valoroa
să are implicit și un sîmbure etic 
dens, pune în acțiune ideile și sen
timentele cititorilor. în arta cuvintu- 
lui, genul, liric, limbaj esențial, ră

1

tâți specifice și ecouri inedite. Ati
tudinea lirică decurge implicit din 
aceea a orizontului filozofic din care 
poetul asimilează realitățile. Verita
bila literatură din toate vremurile 
a' fost o participare a autorului în 
tumultul substanțial al evenimente
lor. Imperativul opțiunii sociale o- 
bligă poezia la o continuă revizuire 
pe planul gîndirii și intuiției, aspec
tului etic ți sentimental. Opera, a- 
ceastă intersecție de idei și senti
mente, trebuie să răspundă contem
poranilor, țării și prin ea universa
lității și timpului.

O coordonată fundamentală, puter
nic îmbogățită în lirica noastră con
temporană este aceea a patriotis
mului, legată de istoria socială și 
spirituală a poporului, de mitologia 
autohtonă și de prezent. Sentimentul 
apartenenței precise, unui loc și. u- 
nei istorii, unui prezent și unui 
mod de a gîndi și simți, unor condi
ții caracteristice, dă pecetea specifi
că stilului poetic în accepția sa com
plexă. Sentimentul nu e emanația 
unui apriorism, ci rezultatul unor 
experiențe proprii. Excluderea apri
orismului senzației poetice nu în
seamnă însă îngustarea sferei, limita
rea orizontului senzitiv. Tocmai prin 
individualizare se obține valabilita
tea largă a semnificației unui feno
men, acea „latură generală" a unui 
sentiment poetic, atît de apreciată 
fn preceptele estetice ale lui Engels 
(v. Adevărații socialiști).

Un model clasic de generalizare s 
patrioticului e monologul de înțe
leaptă elocință al lui Mircea In fața 
cotropitorului otoman din Scrisoa
rea a IlI-a. Cuvintele poemului «nU 
nescian devin o voce a omului și

3?
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Tn aceste zile, studenții se pregătesc pentru apropiata sesiune de examene.
Fotografia de mai sus înfățișează un grup de studenți din anul V de la 

institutul de arhitectură „Ion Mincu” din Capitală, pregătind proiectele 
Foto i Agerprea

ȘTIRI CULTURALE
Primul cîntăreț străin, 

oaspete al 
bucureștene în 
an, este tenorul 
Danilo Cestari, 
deținut marți seara ro
lul lui Mario Cava- 
radossi din „Tosca" de 
Puccini. Artistul, care 
va mai apare și în alte 
spectacole pe scena li
rică bucureșteană, a 
avut ca parteneri în 
„Tosca" pe Magda 
Ianculescu, David O- 
hanesian, Valentin Lo- 
fhin și Constantin Ga- 

or. Conducerea mu
zicală a aparținut di
rijorului Anatol 
sadji.

ir
Concertul de 

seara al Filarmonicii 
din Sibiu s-a bucurat 
de concursul dirijoru
lui polonez Adam Na- 
tanek.

Programul a cuprins 
Uvertura de Karl 
Kurpinski, Simfonia 1 
de Beethoven și Con-

Operei 
acest 

italian 
care a

Chi-

marți

certul nr. 2 pentru pian 
și orchestră de Liszt, 
interpretat de pianista 
Sofia Cosma.

★
Marți seara, pe sce

na Casei de cultură a 
sindicatelor din Sucea
va a avut loc noua 
premieră a Ansamblu
lui de cîntece și dan
suri „Ciprian Porum- 
bescu“ cu spectacolul 
de estradă „Parcul me
lodiilor", realizat cu 
concursul compozitoru
lui George Grigoriu, 
după un text de Angel 
Grigoriu și Romeo lor- 
gulescu. Regia aparține 
lui llarie Cureghianu, 
iar costumele au fost 
executate după schițe
le pictorului Vigh Ist
van. Cu acest prilej au 
fost lansate în primă 
audiție melodiile de 
muzică ușoară „Același 
tango.u", „Așa și așa", 
„La Suceava într-o gră
dină".

„Parcul 
este cea de-a 
premieră a 
de estradă a 
lui sucevean 
ființarea sa.

★
Ansamblul 

al Operei din 
șoara a plecat într-un 
turneu de zece zile în 
Italia. In orașele Mo
dena, Ferrara, Reggio 
Emilia, Faenza și 
Carpi, artiștii timișo
reni vor prezenta balete 
realizate pe muzică de 
compozitori români și 
străini. Astfel, în reper
toriul lor figurează ba
lete inspirate din lu
crări de Bach, Ceai- 
kovski, Mahler, We
bern, Pascal Bentoiu 
și Tiberiu Olah.

In continuarea turneu
lui, ansamblul va sus
ține o serie de specta
cole în mai multe orașe 
din Iugoslavia.

(Agerpres)

melodiilor" 
cincea 

formației 
ansamblu- 
de Li in-

de balet 
T imi-

Se vorbește de 
specificul școlilor 
fie cînd se analizează orientarea lor, 
fie cînd li se apreciază eficiența. Dar 
acest specific este invocat uneori des
tul de abstract și nu de puține ori 
spre a justifica unele abateri tocmai 
de la acest specific. Chiar fără tri
miteri la denumirea școlilor și la a- 
cele articole de regulament care le 
stabilesc îndatoririle, pentru noi este 
limpede că specificul școliivr popu
lare de artă nu poate fi definit decit 
în raport cu nevoile actuale ale miș
cării artistice de amatori și cu direc
țiile sale de dezvoltare, atît în orașe 
cit și la sate. Stabilind un astfel de 
raport, putem aprecia că specificul 
școlilor populare de artă îl constituie 
adaptarea atentă și sensibilă, an de 
an, la fenomenul în permanentă evo
luție al mișcării artistice de amatori. 
O asemenea caracterizare nu exclude 
ci dă un caracter mai 
ocupărilor acestor școli 
carea perseverentă și 
oamenilor muncii ce le 
în domeniul frumosului

Revenind Ia raportul ,___
Iară de artă — mișcare artistică de 
amatori, vom observa că unul din 
fenomenele principale ale acestei 
mișcări, și anume conservarea în for
me vii a valorilor de artă populară 
tradițională în întreg peisajul' etno
grafic al țării, stimularea creatorilor 
și meșterilor „cu mîini de aur" în 
vederea transmiterii meșteșugului lor 
la cit mai mulți tineri, nu-și găsește 
încă la toate școlile populare de artă 
din zone de artă populară bine cu
noscute acea atentă și sensibilă re
zolvare de care aminteam mai sus. 
Unele școli nu reușesc să exprime în 
orientarea planurilor lor de școlari
zare un echilibru real, concludent, 
eficace între promovarea artelor 
culte și a artei populare, păstrind 
de multe ori in plan discipline care 
nu dau randamentul scontat în ora
șul de reședință al școlii’ în timp ce. 
în cuprinsul județului, cu aceste nor
me didactice (și cu fondurile buge
tare respective) s-ăr putea realiza 
infinit mai mult pe tărimul artei 
populare. Discutînd acest aspect, 
exemplele pe care le putem oferi sînt 
destul de numeroase. După cum spu
neam. există în prezent importante 
zone folclorice, unele din ele printre 
cele mai reprezentative ale tării, cu
noscute și apreciate, unde arta trans
misă din generație in generație din 
cele mai vechi timpuri începe, înce
tul cu încetul, să se piardă. Am pu-

concret pre- 
privind edu- 
generoasă a 
frecventează, 
artistic, 
școală popu-

\
\
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• Filarmonica de stat „George Enescu" (la Sala Mică 
a Palatului): Concert de muzică de camera „Schu
bert" susținut de violoniștii Varujan Cozlghlan, Aby 
Abramovicl, vlollstul George Popovlcl, violoncelistul 
Alfons Capltanovlcl, contrabaslstul Boris Bolcu șl 
•Valentin Gheorghiu — la pian — 20.
e Opera Română: Don Pasquale — 19,30.
• Teatru! Național „I. L. Caragiale (sala Comedia): 
Coana Chirfța — 19,30; (sala Studio): Al patrulea 
timp — 19,30.
• Teatrul de comedie: Nicnlc — S0.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Schitu Măgureanu): Nepotul Iul Rameau — 20; 
din str. Alex. Sahla): Puricele In ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): La ciorba 
de potroace — 19,30; (sala Studio): Ce scurtă e vara 
— 20.
O Teatrul Mic: Prețul — 20.
• Teatrul Giulești: Martorii se suprimă
C Teatrul . . _
Varietăți - ___ _ ____  __  ____ ______  __  ___
Nlcuță la Tănase — 19,30.
o Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasllescu": 
Manevrele — 19.30.

18.00 Deschiderea emisiunii — „Ex Terra ’70" — eml- 
slune-concurs pentru școlari

18,30 Datini românești : Nuntă tn Valea Btrgăulul (II) 
19,00 Telejurnalul de seară

„Felicitări" — emisiune muzicală.
Anchetă TV — „Corso-ul — al doilea „8“ ? 
Telecinemateca : Nlbelungll — Prima parte : 
„Siegfried"
Anunțuri, publicitate
Muzică ușoară cu formația Ion Crlstlnolu
Filme documentare
Intîlnlre cu muzica (Intervlzlune). Transmisiune 
de la Sofia
Salonul literar al televiziunii — „A fl scriitor 
tînăr"
Telejurnalul de noapte; închiderea emisiunii.

• Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30, 19; . 21,30, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Lucia: CENTRAL — 8,45; 11,45; 
14,45, 17,45; 20,45.
o Păcatul dragostei: REPUBLICA
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45;
21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45. 
o într-o seară, un tren...: CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
o Mărturia: VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Un om pentru eternitate: CI
NEMATECA (sala Union) 10: 12; 
14.
• Dragoste la Las Vegas: LUMI
NA — 8,30—16,15 în continuare; 
18,30; 20.45.
• Vă place Brahms?: MOȘILOR
- 15,30; 18; 20,30, DOINA — 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, DRUMUL SĂ
RIT — 15; 17,30; 20.
• Program pentru copil: DOINA
— 9; 10.
• Mîlnlle; Regina Instrumentelor!

sfățuri bătrîneștl; Omul mlct 
TIMPURI NOI — 9—21 tn conti
nuare.
O Bătălia pentru Roma: FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, FLA
MURA — 9,30: 13: 16,30; 20.

tea aminti aici o bună parte a Olte
niei, centrul Transilvaniei (zona Bis- 
trița-Năsăud-Sălaj), bogatul perime
tru folcloric al Vrancei etc. Cîțiva 
meșteri, ici și colo, continuă să migă
lească asupra roatei olarului sau dau 
la iveală admirabilele broderii in 
lemn realizate din vîrful cuțitului: 
Dar numai atît. Cînd ei își vor în
ceta activitatea, cine va prelua șta
feta artistică pe acele meleaguri ? 
Iată o întrebare care ar trebui să 
determine un veritabil program de 
lucru pentru școlile populare de artă.

nile lucrării, filonul de 
mare umanitate, discreta 
instrumentație lirică, ce 
caută a se disimula tn vor
ba de duh, în replica sprin
țară, în relații bufe. Să a- 
dăugăm ceea ce-i dă far
mec ci, mai ales, ceea ce 11 
dă, totuși, greutate.

Răzbunarea 
cunoscut, ca 
repertoriile 
soartă prea
lungul anilor, 
din lași, acum peste 30 de 
ani, datorată lui G.M.-Zam- 
firescu, și „descoperirea" 
timișoreană, acum 5 ani, 
care a prilejuit lui Gh. 
Leahu o prestigioasă Inter
pretare a rolului titular, 
sînt singurele etape, pînă 
azi, ale carierei sale. însce
narea de la Teatrul Evreleso 
de Stat (regia George Teo- 
dorescu. scenografia Lucu

10,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
ARTA — 9,30— 15,30 îo continuare; 
18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor: UNIREA — 15,30; 18.
• Moartea unul birocrat: UNIREA 
— 20,30.

cinema
• Valea păpușilor: GRIVIȚA - 
9,30; 12; 15; 17,45; 20,15, MIORIȚA
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
O A trăi pentru a trăi: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15,15; 
17,45; 20.
• Războiul domnițelor: BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 
15,30; . 18; 20,30.
• Blow-up: DACIA — 8—20,45 tn 
continuare.
o Wlnnetou tn Valea MorțII: BU- 
CEGI

• Femela îndărătnică: LIRA —
15,30; 18; 20,30. PROGRESUL —
15,30; 18; 20,30.
• Angelica și sultanul: PACEA —
15,45; 18; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendetta: CRÎN-
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
O Băieți în haine de piele: ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, TOMIS — 9—15,45 tn conti
nuare; 18; 20,15.
e My fair lady: FLOREASCA —

excepția amintită, Imensă
zonă folclorică rămîne o „pată albă" 
pe harta interesului instituției la care 
ne referim.

O situație, tntr-un fel asemănătoare, 
o putem sesiza la școala populară 
de artă din Galați, înființată în acest 
an, ș: care nu și-a prevăzut nici o 
normă pentru a sprijini și stimula pe 
creatorii de artă populară din jude
țul vecin, Vrancea.

Este momentul să formulăm o pre
cizare i sugestia pe care o facem, ca 
școlile populare de artă să-și orien-

randament și a transformat-o In ca
tedră de ceramică. De ce nu s-ar ac
ționa și. în alte locuri la fel ? Șl 
conducerea școlii populare de artă 
din Cluj ar putea examina mai atent 
roadele catedrelor de canto-clasic și 
instrumente de suflat pentru a ve
dea in ce măsură ar putea, transfor- 
mîndu-le, să-i ajute pe ceramiștii din 
Iara, a căror artă se degradează, sau 
pe pictorii din Nicula, care 
de la uri an la altul se impuținează. 
Ne întrebăm, de asemenea, de ce 
școala populară de artă din Alba Iu-

Școlile populare de artă
mai aproape

de vatra tradițiilor!
Căci in aprecierea activității lor tre
buie să adăugăm criteriului eficaci
tății imediate, pe cel al unei munci 
de îndelungată perspectivă.

Fiecare din exemplele amintite mai 
sus ar putea fi detaliate. Astfel, o 
„mare absență" ni se pare a se da
tora școlii populare de artă din Cra
iova. în condițiile în care nici un alt 
județ din Oltenia nu beneficiază de 
aportul unei asemenea instituții, cre
dem că tocmai școlii din Craiova ii 
revine sarcina de a explora cu aten
ție și a stimula, cu oricîte eforturi, 
arta populară și meșterii din acest 
colț de țară, despre care credem că 
orice elogii și superlative sînt de pri
sos. Care este însă situația aici ? în 
prezent, școala are doar două cate
dre de artă populară (cusut-țesut), 
ambele funcționînd în... Craiova. Cei 
mai mulți dintre elevi sînt țărani din 
județ și, pentru a fi prezenți la 
cursuri, el fac săptămînal naveta. Cu

teze tntr-o mult mai mare măsură 
preocupările spre stimularea artei 
populare, sub cele mai diverse as
pecte, nu înseamnă că ele, în viito
rul an școlar, ar trebui să-și mărească 
prevederile de plan peste cele exis
tente. Ar fi rezolvarea cea mai co
modă și, mai ales, cea mai necon
formă cu realitatea. Soluția care ni 
se pare cea mai echitabilă este re
evaluarea cu simț de răspundere spo
rit a planului de școlarizare actual 
și a utilității fiecărei discipline, a 
fiecărei catedre în parte. Căci, in 
momentul de față, există numeroase 
norme didactice, îndeosebi la unele 
instrumente clasice, care- nu-și au 
acoperirea în talente. în interes și 
nici măcar în rezultate palpabile pen
tru mișcarea artistică de amatori. Aș 
putea, de pildă, cita pozitiv cazul 
școlii populare de artă din Brăila, 
care a redus catedra de canto-clasic 
pentru că nu a dat practic nici un

iia n-ar putea tn viitorul an școlar, 
sau poate chiar în 1970. să încre
dințeze meșterului Nicolae Cernat din 
Șugag conducerea unei clase de cio
plit în lemn ?

La capătul acestei enumerări, con
statarea care se impune cu evidență 
este aceea că unii directori de școli 
uită, fie din necunoașterea realității 
artistice, fie din comoditate, că șco
lile populare de artă sînt chemate 
să-și exercite competența in întreg 
județul și chiar și în alte județe, nu 
să-și „macine" toate forțele, in mod 
steril și neconvingător, in orașul de 
reședință. Realizarea echilibrului de 
care vorbeam,' întocmirea unui plan, 
nu cu „abilitate" sau stereotipie, ci 
cu pricepere și sinceritate, în funcție 
de utilitatea și eficiența reală a unei 
discipline artistice, conferă școlii 
populare de artă personalitatea ne
cesară unei instituții de învățămînt 
artistic.

fect 
linii 
(Samuel
Schnecker; Carol Marcovici, 
Benno Popliker, Abram Nai- 
mark. Nușa Grupp Stoian). 
Mai stlngace, nu lipsită însă 
de o candoare naturală utilă, 
Mihaela Kreutzer. în rolul 
tînărului talent. Din ordi
nul figurației, se cuvine o 
mențiune deosebită lui Ru
dy Rosenfeld (în rolul pom
pierului recrut), a cărui 
prezență continuă — mai 
mult mută — pe scenă, a 
fost statornic mobilată de o 
izbitoare și nespus de vie 
expresivitate.

în genere, un spectacol 
alert, poate înclinat spre 
accente melodramatice, 
colo unde s-ar fi cerut note 
pur lirice i poate înclinat 
prea spre comicul 
acolo unde 
sugestia ironiei i tn 
caz, un spectacol de la care 
pleci cu voie bună — și me- 
ditînd. Ceea ce nu e puțin.

• Băieții din strada Pal: VOLGA
— 9—15.45 In continuare; 18,15; 
20,30.
• In Împărăția leului de arginti 
VIITORUL — 15,30; 18.
• Pledro pleacă tn Slcra: VIITO
RUL — 20,30.
• Taina leului: GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Prieteni fără grai: AURORA — 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fragii sălbatici: POPULAR —
15,30; 18. . ,
• La război, ca la război: POPU
LAR - 20,30
• La nord prin nord-vest; Ma
nuela: MUNCA — 15,30; 19.15.
O Beru șl comisarul San Antonio: 
FLACARA — 15.30; 18; 20,30.
• Iubirea strict oprită: VITAN — 
15,30; 18; 20.15.
o Corabia nebunilor: RAHOVA
- 15.30; 19.
0 Sezon mort: FERENTARI 
15.30; 19.
• Să trăim plnă luni: COSMOS

Cînd afirmăm că școlile populara 
de artă pot face mai mult în orga
nizarea catedrelor de artă populară, 
avem în vedere în primul rind reali
zările obținute pînă în prezent. Vom 
aminti, de pildă, că școala populară 
de artă din Sibiu a înființat o clasă 
de țesut-cusut la Avrig, dînd posi
bilitatea cunoscutei creatoare Maria 
Spiridon să inițieze în tainele artei 
sale circa 20—30 fete din comună. 
Școala populară de artă din Sighetul 
Marmației a înființat două clase de 
sculptură în lemn, una la Vad. cen
tru faimos în arta cioplitului porților 
maramureșene, unde activează meș
terul Gh. Borodi, și alta Ia Săpînța, 
unde lucrează nu mai puțin cunoscu
tul meșter Stan Pătraș. Cele mai nu
meroase și variate catedre de artă 
populară le-a înființat școala popu
lară de artă din Bacău — ceramică, 
sculptură în lemn, cusut-țesut — în 
comunele Oituz, Sascut-sat, ca și în 
unele comune din județul Neamț. De 
altfel, ținem să precizăm că această 
orientare a școlilor populare de artă, 
pe care am putea-o defini „mai mult 
cu fața către sat", își are obirșia la 
Bacău și a fost imediat adoptată și 
de alte școli cum sînt cele de mai 
sus, Ia care se mai pot adăuga cele 
din *Tg. Mureș. Cluj. Timișoara. Su
ceava, Giurgiu etc.. La Ileanda. jude
țul Sălaj, unde școala populară de 
artă din Cluj a înființat o secție de 
cusut-țesut, elevele au trecut la con
fecționarea de costume populare pen
tru echipa de dansuri a căminului 
cultural după modelul autentic al 
costumului popular tradițional.

Exemple sînt numeroase și orien
tarea demnă de toată lauda. Rindu- 
rile de față au menirea de a invita 
pe acest drum și alte școli populare 
de artă, iar pe cele amintite mai îna
inte — la o verificare și mai atentă a 
posibilităților pe care le au in. acest 
domeniu.

Desigur, talentul nu se predă și nu 
se învață in școală. Dar dacă la cla
sele de artă populară ale școlilor de 
care ne ocupăm vor apărea acele 
talente care să ducă mâi departe 
măiestria bătrînilor meșteri, cu atit 
mai bine. Mai mult decit atît : chiar 
în condițiile în care învățăceii vor 
deprinde numai tehnicile de lucru 
și le vor aplica cu fidelitate în co
pierea și multiplicarea obiectelor de 
artă tradițională, aceste clase, după 
părerea noastră, iși vor face cu pri
sosință datoria.

Tiberiu BANULESCU
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OMUL FATĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI

sus. ală-

V corespunzătoare,

unii chiar entu-

volum al produc-

DE LA ..SENSIBILITATEA TIPURILE DE SANCȚIUNE

dura-

trage 
unei 
cînd

Golești, Muzeul 
sint... la o pal-

larg la 
Comite-

ches-
Î1 re- 

ur-

un director 
că „locul

niște oameni izolați, ci de 
o concepție extrem de no
civă.

de legi și acte 
noi, dar nu 
care să rezolve 
de la sine, și 
condițiile mai

să vedem care e 
principală a ezitări- 
carențelor în adop- 

metodelor de organl-
științifică. Pricina re- 
foarte clar dintr-o 

de răspunsuri sincere 
Ia chestionarul sus-

mai adesea

în 
un absolvent de la 

in-

Prof. Andrei IONESCU
Aleea Romancierilor nr. 4 
București.

cele învățate"

organizare ra-
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LA ACȚIUNEA PRACTICĂ
PLATONICA1

N-ar avea rost să ne an
gajăm într-un război 
al cuvintelor ; să pre

cizăm de la bun început că 
noțiunea de sensibilizare nu 
are prin ea însăși nimic 
care să provină de la 
Necuratul. Ca orice cali
tate omenească, sensibilita
tea prinde bine, cu condi
ția de a fi dozată potrivit 
și folosită la timpul potri
vit.

In ultimii dol-trei ani au 
urmat diferite cursuri de 
organizare științifică a 
muncii zeci de mii de ca
dre din economie. (După o 
apreciere sumară, 35 000 de 
oameni au trecut prin 
cursuri organizate de mi
nistere sau de CEPECA, 
centrul de perfecționare a 
cadrelor). Cifrele ar putea 
fi socotite frumoase — deși 
palide în raport cu proiec
tele pentru următorii doi 
ani — iar absolvenții s-au 
declarat cel 
mulțumiți de cunoștințele 
căpătate, 
ziasmați.

Ținînd seama că Brașo
vul este al treilea județ al 
țării ca ' ' .
ției industriale — deci un 
teritoriu mai dens în ex
periență — ne-am gîndit să 
efectuăm aci un sondaj 
pentru a afla răspunsul la 
o întrebare simplă :

„Cum s-au materializat 
tn practica producției cu
noștințele căpătate la cursu
rile de perfecționare 7“

Am avut însă surpriza 
de a vedea că întrebarea 
fusese pusă înaintea noas
tră de alții, iar răspunsu
rile erau gata recoltate și 
clasificate, grație inițiativei 
redacției „Drum nou", 
organ al Comitetului jude
țean P.C.R. Brașov. îm
preună cu inginerul Gheor- 
ghe Aron, activist al comi
tetului județean, ziarul a 
identificat în județ 195 de 
absolvenți ai cursurilor de 
la Otopeni, Snagov, Sinaia. 
Predeal, și ai altor cursuri 
de perfecționare. Sub egida 
cabinetului de organizare 
științifică, li s-a trimis a- 
cestor absolvenți un 
tionar scris, pe care 
zumăm după cum 
mează ;

1. Forma cursului, 
ta, data absolvirii.

2. Dacă locul actual de 
muncă permite aplicarea 
celor învățate.

3. Ce ați aplicat pînă în 
prezent și cu ce rezultate.

4. Dacă în această direc
ție există greutăți, care, 
și din partea cui.

Inițierea unei asemenea 
anchete este un lu
cru îmbucurător, însă 

răspunsurile primite oferă 
mai puține temeiuri de sa
tisfacție.

Din 195 chestionați, 80 
au ținut să preîntîmpine 

Șțicala „dacă tăceai, filozof 
ămîneai". Au dorit să ră- 

mînă un soi de filozofi ai 
organizării moderne | pur 
și simplu au tăcut, n-au 
răspuns nimic. Admitem 
un procent rezonabil de oa
meni aflați în diferite con
cedii, deplasări etc. Totuși, 
peste 41% dintre cadre date 
lipsă la o asemenea anche
tă — mai ales în ultimul 
trimestru al anului, ano
timp de vîrf al producției 
— e un procent prea mare. 
Arunci la coș un chestio
nar care te întreabă des
pre pisica favorită, dar nu 
și unul legat de probleme 
ale activității tale zilnice.

Dintre cei 115 care au 
răspuns, 74 sînt de părere 
că munca lor actuală le 
permite să aplice cele în
vățate, 10 răspund că nu. 
iar 31 dau răspunsuri eva
zive. în ce privește efica
citatea studiilor aplicate, 35 
(sub 30%) dau un răspuns 
afirmativ, exemplificat, iar 
restul de 80 se împart în 
două grupe egale, jumătate 
nu, jumătate evazivi. Cît 
despre greutăți, doar 31 le 
observă, 46 le neagă, 
ocolesc răspunsul precis.

Putem deci spune că

38
o

serioasă parte dintre absol-

venții din județ ai cursuri
lor de perfecționare nu sînt 
deocamdată caracterizați 
de o atitudine activă, ener
gică și combativă pentru a- 
plicarea celor învățate, sau, 
cel puțin, că manifestă re
ticențe în semnalarea scrisă 
a posibilităților, a rezulta
telor și a obstacolelor.

Care să fie cauza ? Oare 
calitatea slabă a unor 
cursuri ?

trezit că fusese mutat la... 
depozit. Curat „drum cri
tic"! Alți absolvenți — ne 
referim mai ales la cei din 
sectoarele legate de finan
țe — invocă acte normati
ve șl legi depășite, care le 
îngrădesc nejustificat po
sibilitățile de acțiune, pro
blemă tratată pe 
recenta plenară i 
tulul Central.

Cauzele de mai
furi de altele pe care spa
țiul nu ne permite să le 
analizăm aci, ar merita o 
tratare separată 1 deocam
dată 
cauza 
lor și 
tarea 
zare 
zultă 
serie 
date
menționat. Răspunsuri care 
arată că nu este vorba de

ici unul dintre tovară
șii ce predau aceste 
cursuri nu pretinde 

că ar fi atins perfecțiunea. 
Totuși, pe baza acelorași 
instruiri, alți absolvenți au 
dobîndit rezultate îmbucu
rătoare. Se povestește la 
Brașov că directorul gene
ral al unei uzine importan
te se pregătea să plece la 
masă, cînd i-a intrat 
birou
CEPECA, venit să-l 
formeze ce-a învățat acolo 
„Spune repede — l-ar fi

Un inginer de la o fabrică 
de hîrtie : „Am urinat 
cursurile de „sensibiliza
re"... Nu am timpul nece
sar pentru a mă ocupa și 
cu aceste probleme", 
zice, citind astfel de 
reri, că la cursurile de 
fecționare se predau 
țiuni de estetică ori 
muzică simfonică și că 
pectivul n-a mai avut timp 
să se ocupe „și de ele", 
fiind ocupat cu producția 
N-ai putea bănui, din ase
menea răspunsuri, că e 
vorba tocmai de producție 
între altele și de metode ale 
economiei de timp. Și 
mai trist este cazul unui 
inginer șef care indică 
drept unică dificultate lip
sa de receptivitate a perso
nalului... subaltern, tocmai 
a tehnicienilor pe care era 
chemat să;i instruiască 1

„Greutățile pe care le 
Intîmpinăm sînt datorate 
lipsei de cunoaștere și de 
sensibilizare a maiștrilor

S-ar 
pă- 

per- 
no- 

de 
res-

există sarcini de informare 
a cadrelor, de formare, de 
perfecționare și mai ales 
de aplicație practică. în a- 
semenea condiții, ideea de 
sensibilizare ne-ar 
îndărăt, la stadiul 
simple familiarizări, 
sarcina este de a acționa 
efectiv în producție.

îndemnat directorul — 
mi-e foame". Legenda — o 
numesc așa, pentru că nu 
am fost de față și n-am 
putut verifica — afirmă că 
directorul, captivai, a uitat

, de foame și a stat de vor
bă cu absolventul timp de 
trei ore. In orice caz (iar 
aici nu mai e vorba de le
gendă, ci de un fapt sigur), 
în scurtă vreme s-au creat 
la uzina de autocamioane 
șapte locuri de muncă (la 
secțiile motor și șasiu) ba
zate 
miel 
care pi 
rit ir 
apoi 
alte 
muncă. Se mal pot cita în 
întreprinderile 
Brașov cazuri 
cînd unii absolvenți nu nu
mai că au obținut repede 
rezultate remarcabile în 
sectorul lor, dar au ajuns 
să fie rugați de reprezen- 
tanții_ altor secții ..... 
treprînderi să le dea con
sultații.

Nu negăm Insă 
nile reale ale unor cursuri, 
cum nu pot fi negate și 
alte cauze care concură la 
lipsa de îndrăzneală și di
namism în Introducerea 
organizării științifice. Două 
absolvente care 
la anchetă 
două luni un curs de 
culatoare electronice", cînd 
pe șantierele lor nu există 
nici pomeneală de calcu
lator și nici măcar vreo 
legătură indirectă cu prin
cipiile de programare ma
tematică. La unele cursuri 
se predă metoda „drumu
lui critic", dar un inginer, 
întorcîndu-se de la cursu
rile de perfecționare, s-a

Această concepție — 
care s-a referit 
mai multe rînduri

pe cuceririle ergono- 
(studiul muncii), la 
productivitatea a spo- 
.'ntre 30 și 60%, iar 
s-au ivit în uzină și 
asemenea locuri de

județului 
grăitoare,

sau în-

slăbiciu-

răspund 
au urmat cîte 

,cal

la 
în 

to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și pe care a reamintit-o la 
plenara din decembrie — 
consideră că organizarea 
științifică ar fi o activita
te de „propagandă și con
ferințe" sau o acțiune de 
campanie, cu durată scurtă, 
o chestiune de „teorie", pe 
care e frumos s-o asculți 
în diferite expuneri, dar 
care n-ar avea legătură cu 
OBLIGAȚIILE In produc
ție. mai ales cu obligațiile 
conducătorului din produc
ție și în special cu obliga
țiile sale avînd PRIORI
TATE IMEDIATA. Munca 
efectivă ar consta în „tre
burile curente", iar pro
blemele de perspectivă, de 
conducere, de știință a pro
ducției ar fi ceva în plus 
față de munca zilnică, ceva 
din afară, un „pe urmă", 
dacă ar mai rămîne timp, 
ceva frumos („cît de bine 
ar fi dacă... I“) ținînd de 
suflet, de „sensibilitate", 
dar care nu se practică 
decît dacă ar veni o „lege", 
și încă nu orice lege... I

în caz că socotiți exage
rată descripția acestei con
cepții citiți răspunsurile ce 
urmează și rețineți frec
vența cu care apare ter
menul de „sensibilizare".

Un inginer scrie i „Ani 
urmat un simplu curs de 
sensibilizare. Nu am avut 
timp să aplic cele învăța
te". Un altul, inginer șef i 
„Am fost sensibilizați pen
tru anumite cunoștințe 
care nu pot fi aplicate de
cît în mod centralizat...".

și maiștrilor principali in 
direcția asimilării metode
lor noi de 
țională".

în sfîrșit, 
firmă clar 
muncj actual și funcția 
care o dețin îmi permit 
aplic 
clar, nu ? — ca imediat 
adauge exact contrariul : 
„cursul a avut un caracter 
de sensibilizare, iar eu nu 
am avut teme precise de 
studiu".

Deci, predarea unor cu
noștințe noi ar urmări doar 
„o sensibilizare", o mai 
mare receptivitate psihică 
— și aproape nimic mai 
mult ; bagajul noilor cu
noștințe poate ti privit 
sau tratat contemplativ, din 
el nu decurge nici o obli
gație efectivă. După astfel 
de răspunsuri — și nu sînt 
singurele — am rămas cu 
ideea că sensibilizarea este 
o armă extrem de pericu
loasă, care transformă o- 
mul în stană de piatră, un 
tel de gaz paralizant, I-am 
cerut lămuriri directorului 
de studii al CEPECA, tov. 
Vlad Necșulescu, care ae-a 
răspuns i

— Prin septembrie 1967, 
cînd cursurile de perfec
ționare erau într-un stadiu 
de început, se mai putea 
vorbi de sensibilizare, în 
sensul unei prime familia
rizări cu aspecte pe atunci 
mai puțin cunoscute ale 
organizării științifice. Dar 
la Conferința națională a 
partidului, la Congresul al 
X-lea, tn activitatea orga
nizațiilor de partid, minis
terelor, presei, aceste pro
bleme au fost atît de in
tens dezbătute, încît azi nu 
mai are rost să vorbim de 
o simplă sensibilizare i

să

Firește, nu e vorba de 
a schimba cuvîntul, 
ci de a schimba con

cepția, a înlătura pasivita
tea unor cadre care consi
deră că investiția de cu
noștințe este scutită de cri
teriul eficienței, al rezul
tatelor practice, că perfec
ționarea ar avea o valoa
re pur platonică, totul re- 
ducindu-se la o anumită 
„sensibilizare" față de nou, 
după care nu le mai rămine 
decît să aștepte... instruc
țiuni de sus. E drept, or
ganizarea științifică nu de
pinde numai de voință, ci 
și de pricepere, ca și de 
unele condiții. Cum rămî
ne cu condițiile a căror 
absență o invocă, drept 
scuză, unii absolvenți?

— Cel mai adesea n-au 
' dreptate — ne răspunde tov. 

Necșulescu. De pildă, teh
nicile și procedeele studiu
lui muncii sînt imediat a- 
plicabile, nu obligă la aș
teptarea unor investiții, 

. legi sau condiții speciale. 
Partidul a inițiat și va ini
ția o serie 
normative 
există act 
problemele 
chiar în ...... 
vechi ale unor posibilități 
restrînse, unii — acționînd 
efectiv — au căpătat rezul
tate efective, pe cînd alții 
n-au făcut decît să se 
plîngă.

DIN TOATE CELE SPU
SE PÎNĂ ACI REZULTA 
DIN NOU, FIREȘTE, SAR
CINA ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID, A ORGANE
LOR Șl CADRELOR E- 
CONOMICE DE A FACE 
DIN ORGANIZAREA ȘTI
INȚIFICA O PREOCU
PARE CU ADEVARAT 
PERMANENTA, LEGATA 
DE OBLIGAȚII ȘI RĂS
PUNDERI.

Combaterea pasivității 
ar fi însă bearcă — și 
bearcă nu la coadă, ci spre 
partea căciulii — c 
n-am observa, în final, 
altceva. Unii arată că 
dori sincer aplicarea cunoș
tințelor predate, dar că 
ie-ar lipsi timpul și condi
țiile necesare. Ei nu par a 
bănui că organizarea știin
țifică înseamnă tocmai cre
area timpului și chiar a 
multora dintre condiții; 
organizarea științifică ur
mărește nu mărirea numă
rului de „hîrtii" scrise 
mînă, <' 
intermediare, 
„asalturi" 
puizante, ci eliminarea

_ .     de 
de ședințe, de verigi 
lediare, de vize, de 

neritmice și e- 
' ’ ' 1 a tot ce încarcă inutil viața 

producției, desfășurarea 
lină, care nu exclude di
namismul, viteza, ci numai 
gropile și asperitățile, . nu 
exclude confruntarea opi
niilor, ci numai pierderea 
de vreme și consumul inu
til de energie fizică și ner
voasă. Iar ' ' . .
de dragul comodității, ci 
al unor randamente mai 
înalte.

Pe scurt, merită să ne 
întrebăm dacă 
„sensibili" și 1 
deloc nei.........
nizarea 
nită să ne ușureze viața 
și să ne-o îmbogățească. 
Dacă e așa, greutățile nu 
mai pot fi socotite doar ca 
o „cauză obiectivă" care ar 
justifica diferite amînări și 
ezitări i ele constituie, cel 
□uțin In măsură egală, și 
tJN MOTIV PENTRU A 
ACCELERA PUNEREA IN 
APLICARE A CUCERI
RILOR ORGANIZĂRII 
ȘTIINȚIFICE. E un su
biect de reflecție pentru 
cei ce n-au depășit încă 
faza „sensibilizării".

Sergiu FARCAȘAN

toate acestea nu
randamente mal

i sîntern 
la faptul, 

■glijabil, că orga- 
științifică e me-

— Vreți ceva tînăr, băieți ?
întrebarea, strecurată pieziș, ve

nea din partea unui bărbat negri
cios, în jur de 40 de ani, răsărit ca 
o umbră printre militarii .care des- 
cărcau vagoane cu materiale pe 
rampă.

— Ceva tînăr, băieți — insistă 
noul venit, însoțindu-și propoziția 
cu subtext de un clipit din colțul 
ochiului.

Intercalate printre glumele, în
demnurile și eforturile ce însoțeau 
munca, vorbele sale, la început de 
neînțeles, stîrniră pînă la urmă a- 
tenție... Cîțiva făcură cerc in jurul 
iui.

— Am ceva pentru voi, bă
ieți. Garantat Ia priviți.

Scoase din buzunar un buletin de 
identitate și un act de naștere. Din 
fotografia de pe buletin privea 
spre soldați o fetișcană.

— Știu eu ce vă trebuie vouă, 
băieți. O să fiți mulțumiți. Nu cos
tă mult. Numai „cinșpe" lei. Poma
nă. Nu vă cer mai mult, că sinteți 
militari. Cind vreți, veniți. Strada 
Planorului 8.

După ce-și mal debită o dată 
monologul, plecă satisfăcut. Era 
sigur că și-i făcuse de clienți. își 
făcuse o profesie din slăbiciunile o- 
menești. Aceasta era adevărata lui 
meserie, nu cea de zidar, pe care 
o declara și pe care o practica une
ori.

Ostașii își văzură mai departe de 
treabă. Zoreau .să termine. Alcătu
iau o subunitate care se înche
gase ca un colectiv harnic și con
știincios. își îndeplineau întotdeau
na sarcinile și se numărau printre 
fruntași

Continuînd să descarce tonele de 
materiale, se gîndeau la vorbele au
zite adineauri. își puneau unele în
trebări lucrul Ie părea ciudat. „Nu 
miroase a bine, aici se ascunde 
ceva" — și-au spus.

A doua zi. obtinînd o învoire, ca-

poralul Gheorghiță Nicolae porni ' 
spre strada Planorului 8. Precizăm 
— porni cu gînduri cinstite.

O curte neîngrijită, o magherni
ță joasă. Prima impresie îl făcu să 
șovăie. Să intre, să nu intre... Fie 
ce-o fi... Bătu la ușă și deschise. îl 
izbi mirosul de fum stătut și de 
băutură Simți că n-are aer. Pînă 
să se dezmeticească, gazda, același 
personaj din ajun, îl împinse în 
cea de a doua încăpere.

re-i făcuse rău lui, familiei sale, 
prietenilor săi

— Dă cinșpe lei și-1 a ta — spuse 
acesta

îi dădu banii, ca să rămînă sin
gur cu fata. Era hotărît s-o ajute, 
s-o aducă din nou între oameni. Ce
lălalt ieși. O întrebă în șoaptă dacă 
vrea s-o scape din situația în care 
se găsea. încredințînd-o că el și 
tovarășii lui pot face acest lucru, 
în privirea ei luci o speranță. Ni-

0 REALITATE CE TREBUIE 
TRĂITĂ

Răspunsurile-„perlă" citite în re
centa anchetă : „Tinere, ce știi des
pre țara ta ?“ („Scînteia", nr. 8 280) 
au .fost de natură să pună pe gînduri 
pe orice educator, fie el părinte sau 
profesor. După părerea mea, coautor 
la unele „perle" de genul celor sem
nalate in anchetă este și educatorul- 
profesor sau părinte. De sădirea și 
dezvoltarea, la tînăr, a sentimentului 
vital de legătură intimă cu patria de 
azi și de mîine sîntern răspunzători 
mai intii noi, cel învestiți cu misiu
nea formării tinerel generații.

Sint directorul unei școli de țară 
nu prea mari. împreună cu cei zece 
colegi, care predăm in această școa
lă, ne străduim să transmitem ele
vilor — pe lingă cunoștințele cerute 
de programa analitică — și acel fluid 
care traversează toate materiile : dra
gostea de patrie. Dar acest sentiment 
nu se poate insufla numai între cei 
patru pereți ai clasei. Iată de ce a- 
preciem ea deosebit de instructive 
excursiile

Participarea la „Expediția Cuteză
torii", in anul care a trecut, a fost 
fructuoasă. In clasele V—VII1 avem 
aproape 90 de copii; am plecat in 
expediție cu două echipaje, cuprin- 
zînd 20 de elevi; cu alți 25 am mers 
fn excursii prin țară, cu alți 10 am 
fost în tabără. Astfel ei au fost di
rect antrenați la cunoașterea țării, 
au cclindat itinerare de-a lungul că
rora istoria, industria, arta, folclo
rul li s- au dezvăluit cu toate im
plicațiile lor emoționale si educa
tive.

Prezența noastră, a cadrelor didac
tice, in calitate de „ghizi" prin noua 
geografie a patriei, a reprezentat o 
posibilitate de a preda, la fața Ibcu- 
lui, acele „lecții" pline de miezul viu 
al realității care dau atita satisfacție 
adevăratului dascăl. O astfel de e- 
ducație patriotică — „pe viu" — con
tribuie din plin la formarea unor oa
meni pentru care ideea de patrie va 
avea consistență realității trăite.

baza paginii „Tinere, ce știi despre 
țara ta“ ? — cadrele didactice din a- 
ceastă școală au formulat un ches
tionar cu cinci întrebări la care au 
răspuns 98 de elevi din clasele 
VII—VIII și 150 din clasele IX—XII.

„Ne-a surprins faptul — scrie sem
natarul — că măi există elevi care 
n-au vizitat încă Hidrocentrala de pe 
Argeș, Muzeul din 
județean Argeș, deși 
mă de loc.

Am tras concluzii 
pe care le-am supus dezbaterilor în 
comisia metodică a diriginților. Cu 
această ocazie s-a subliniat necesita
tea îmbunătățirii și perfecționării 
modului cum facem educația patrio
tică in școală. Propunem, de aseme
nea, ca birourile de turism pentru 
tineret să acorde toată atenția orga
nizării de excursii pentru cunoaște
rea județului, atrăgind într-o măsu
ră mai mare elevi din niediul ru
ral".

Auzim adesea vorbindu-se despre 
atitudinea cuiva într-o anumită îm
prejurare, și, în cadrul discuției, se 
fac felurite aprecieri asupra faptu
lui dacă atitudinea aceluia a fost sau 
nu justă dacă a corespuns sau nu 
normelor etice ale societății socia
liste. Unora le este greu (sau nu în
cearcă deloc...) să iasă din carapa
cea lor și de aceea se comportă așa 
cum se comportă și acționează în 
contratimp cu mersul nostru înain
te, cu interesele societății noastre ; 
mal sînt, din nefericire, și cite unii 
care produc pagube materiale sta
tului și cetățenilor, fură din avutul 
obștesc, se poartă josnic cu familii
le lor, Insultă și jignesc pe semenii 
lor și cîte altele...

Prof. Lucian RAICA
director al Școlii generale nr. 2 
Plaiul Cîmpinii — 
iudetul Prahova

*
Referindu-se la același material din 

„Scînteia". profesorul Mihail Mitu- 
lescu de la Liceul din Domnești, ju
dețul Argeș, ne informează că — in
spirate de investigația care a stat la

colae. Au dezbrăcat-o șl au profitat 
de ea. I-au vîndut, a doua zi, pan
tofii. I-au ascuns lucrurile. De două 
săptămîni se afla acolo. Era ținută 
nemîncată. ti dădeau să bea, ca s-o 
amețească. O bateau. Nu putea să 
fugă pentru că o păzeau. Și chiar 
dacă n-ar fi păzit-o, nu avea nici ce 
să încalțe, nici ce să îmbrace...

Povestea era aproape incredibi
lă, cu destule elemente neclare, pe telefon. Pe 

încurcătură 
li s-a spus 
reclamație.

se ivise o 
că de astă dată 
trebuie să facă o 
lămurească lucrurile, ar fi

Capturarea
proxenetului

— Uite, ea e fata 1
Zicînd acestea, trase

Brutalitatea gestului îl
păni pe Gheorghiță. Parcă pe el 
l-ar fi dezbrăcat. Pe pat, în aș- 

trup 
ochii

plapuma, 
descum-

temutul murdar, 
de copil, slab și 
ei, spaimă.

— M-am gîndit 
eu o soră și și-ar bate joc de 
cineva, aș fi în stare de orice.

Așg, explică Gheorghiță Nicolae 
gîndurile ce l-a<> încercat atunci 
Simțea revolta omului împotriva 
înjosirii demnității omului. II ura 
pe proxenet ca pe un dușman ca-

o fată cu 
chinuit In

că, dacă aș avea 
ea

meni pînă atunci nu-i mai vorbise 
astfel. Ostașul acesta era altfel de- 
cit ceilalți... Se purta ca și cum i-ar 
fi fost prieten vechi. O întrebă cine 
este și cum nimerise acolo. Află 
niște lucruri pe care, dacă le-ar fi 
citit intr-o carte, le-ar fi 
născociri...

... Pe cînd stătea în stațig 
pătul tramvaiului 5, doi inși 
trat in vorbă cu ea și s-a
că merge cu ei pe străzi necunos
cute. Cînd a vrut să se întoarcă, cei 
doi au 
în casa aceasta Aici aștepta
care era căpetenia. Cîmpineanu Ni-

crezut

la ca- 
au in- 
trezit

luat-o cu forța și au adus-o 
cel

care, de altfel, numai ancheta ju
diciară le va limpezi. Pentru Gheor
ghiță un singur fapt avea Însemnă
tate — demnitatea unui om era 
călcată în picioare.

— Diseară vin și te scot de aici 
— o tncredință el

întors la subunitate, caporalul le 
povesti celor din grupa sa tot ce 
văzuse și ce auzise Ca și el, au 
fost zguduiți Aveau surori, priete
ne, logodnice, soții. Nemernicia îi 
lovea în cele mai frumoase senti
mente și-i umplea de mînie. Hotă- 
rîrea caporalului deveni hotărîrea

. tuturor. S-a format un grup de os
tași, printre care Han Iosif, Mitrică 
Vasile, Filip Vasile, Firoiu Vasile, 
Farcaș Vasile. Szori Francisc, Boz- 
neag Gelu Primind încuviințarea 
comandantului, au pornit. S-au o- 
prit la un telefon și au sunat mili
ția. Au raportat despre ce este vor
ba. Li s-a răspuns să aștepte că va 
veni cineva să meargă cu ei. Au 
așteptat vreo oră, dar n-a apărut ni
meni. Au dat din nou 
undeva 
pentru 
că fata 
Ca să
durat prea mult. S-au dus singuri, 
asumîndu-și întreaga răspundere.

Caporalul Gheorghiță povesteș
te i

„Am trecut prin fața casei și 
cetățeanul, auzindu-ne pașii, a ieșit 
la poartă, 
cîte unul 
procedăm 
bănuiască 
cîți sînt în casă. Primul s-a dus 
soldatul Bozneag înăuntru mai era 
un puști de 19-20 de ani. Acesta se 
purta ca unul de-al casei. Lui Cîm- 
pineanu îi spunea „tăticule". Cîm- 
pineanu i-a cerut lui Bozneag 15 
lei. Bozneag i-a dat și a intrat la 
fată I-a spus că am venit s-o 
luăm de-acolo A avut grijă să 
se uite prin casă, să vadă dacă nu 
sînt cuțite sau alte arme După a- 
ceea a venit și ne-a spus că în casă 
nu se mai află decit puștiul ăla 
Apoi s-a dus soldatul Han. 
trat la fată și i-a spus că 
cînd noi o să-i imobilizăm 
doi, ea să se îmbrace. Fata 
puns că nu are’cu ce. Te îmbraci 
cu orice găsești, i-a spus ostașul. 
Cîmpineanu, auzind discuții, a venit 
și el în încăpere și a lovit-o cu 
pumnul peste față. Credea că nu

Ne-a spus să intrăm unul 
Noi ne înțeleseserăm să 
în așa fel ca el să nu 
nimic. Voiam să vedem

A in- 
atunci 
pe cei 
a răs-

vreă să se supună. . Ostașul a sărit 
atunci pe el.
colțit, a scos 
atacat Am 
neag i-a sucit mîinile la spate. 
Puștiul a vrut 
l-am oprit. Pe 
legat cu șireturile 
fost învălmășeală 
puști să se descalțe de cizmulițe și 
i le-am dat fetei. Ea s-a îmbrăcat 
cu ce. găsise. Am pornit spre miliție, 
unde am dat o declarație. Am stat 
pînă la miezul nopții. Am fi stat 
oricît. dacă era nevoie".

Aceasta este întîmplarea.
Vom mai adăuga, ca un amănunt, 

că, prin felul cum au acționat, os
tașii au furnizat miliției un mate
rial probatoriu suficient pentru ca 
ticăloșii să primească ceea ce me
rită. Acum e rîndul justiției să-și 
spună cuvîntul. Sperăm că va fi 
necruțător.

Atitudinea ostașilor. îndeosebi 
caporalului Gheorghiță Nicolae, 
impresionat profund în documen
tarea șa, semnatarul acestei rela
tări a avut prilejul să afle păreri 
ale multor oameni, lucrători din 
cadrul miliției, al procuraturii, co
legi cărora le-a povestit faptele. în 
expresii diferite, la fiecare a întîl- 
nit ideea de noblețe, de demnitate, 
de omenie, care a luminat această 
faptă ostășească.

Gheorghiță Nicolae a fost felici
tat și recompensat de adjunctul mi
nistrului forțelor armate și secre
tar a) Consiliului politic superior : 
a fost înaintat la gradul de sergent. 
Amintim acestea nu pentru a avea 
un happy-end, ci pentru a subli
nia că societatea noastră, prețuind 
frumusețea morală, se respectă pe 
sine însăși.

Cîmpineanu, în- 
o toporișcă și l-a 
pătruns noi. Boz-

să fugă, dar 
„tăticul" l-am 

de la bocanci. A
L-am pus pe

Colonel Gh. BEJANCU

a 
a

N. R. Lunga scrisoare a corespon
dentului nostru, după ce dezbate fe
lurite „atitudini" de același gen, pro
pune măsuri administrative dintre 
cele mai aspre pentru toate catego
riile numite mai sus — ca și pentru 
altele. După opinia tov. Andrei lo- 
nescu, pedepsele prevăzute . de legile 
noastre nu sînt suficient de aspre și 
ele ar trebui mărite. Poate că pe ici, 
pe colo așa stau lucrurile (vezi, de 
pildă, amenzile pentru abaterile de la 
unele norme sanitare, amenzi ce nu 
pot trece de... 12,50 lei). Dar, de aici 
și pînă la măsurile pe care le pro
pune preopinentul nostru este o dis
tanță cam mare.

Socotim că ar fi mat util si reflec
tăm la noi și noi metode, la noi for
me de întărire a activității de inriu- 
rire pe care o exercită obștea, la 
creșterea rolului opiniei publice, la 
diferite mijloace de întărire a con
științei socialiste la fiecare dintre ce
tățenii țării. Tocmai pentru că bună 
parte dintre problemele ridicate sînt 
probleme de conștiință, se cuvine ca 
die să fie rezolvate prin mijloacele 
conștiinței. Cînd se încalcă legea, 
are cuvîntul tot legea. Pe tărimul 
conștiinței, are cuvîntul în primul 
rînd conștiința opiniei publice.

SCRISOARE DESCHISĂ
LUI GIONI

ani și 10 zile cinci 
hoție, pentru ca in

Aveai abia 18 
ai săvirșit prima 
ziua următoare să mai furi de la doi 
colegi mai mici Nu este de mirare 
că tot în acele zile 
culat de la școala 
mecanici auto pe 
tai.

De la virsta de 9 
cut la casa de copii din Boița, apoi 
la aceea din Orlat, apoi transferat 
pentru unele abateri la casa de co- 

' pii din Blaj, care ți-a asigurat exis
tența pînă la absolvirea școlii pro
fesionale. Pe tatăl tău nu l-ai cu
noscut, iar pe mama ai pierdut-o in 
1965. Unicul tău sprijin îl constituia 
casa de copii, instituția prin care sta
tul nostru 
cioase pînă 
serii. (...).

Victimele
vii mai mici, 
de 14—15 ani, 
noșteai, dar îi 
blema purtată pe braț.

Metoda era in definitiv, simplă și 
fără prea multe riscuri : îi cereai co
pilului un „împrumut", iar cînd a- 
cesta te refuza îl amenințai cu bă
taia, îl inșfăcai de gulerul hainei și 
îl speriai pînă cînd îți dădea ceea ce 
ii pretindeal. Alteori, te „serveai" 
singur cu banii munciți de alții.

Sumele nu sînt mari, Gioni, dar 
nici acești copii nu aveau de unde 
să te „împrumute" cu mai mult. Ba
nii lui Orbai erau destinați pentru 
cumpărarea unui trening, cei ai lui 
Oprea urmau să-i servească să plece 
acasă la părinții săi, iar pe Vădan 
l-ai lăsat fără nici un bănuț.

Școala nu-ți mai plăcea. Ai rămas 
repetent și colindai bufetele și cofe
tăriile, avînd zeci de absențe nemo
tivate și doar citeva note, toate însă 
de 4. Cu astfel de „rezultate", desi
gur, nu te poți mîndri. Nu îți mai 
convenea nici 
La pletele pe 
tătlv, Nelu nu 
bine Gioni.

De ce ți-ai
educatorilor tăi, de grija celor care 
voiau să facă din tine un om ? Pro
babil că nu știi că întreținerea unul 
singur copil la casa de copii se 
dică la suma de circa 
nual...

Păcat. Gioni I Acum 
chisoarea. Sper că vei 
de acolo om In orice caz, scriu rin- 
durile astea pentru 
țineri ispitiți să se 
Mihăiță sau Costel 
gindească la tine I

Procurorul care
tău,

ai fost exmatri- 
profesională de 

care o frecven-

ani ai fost cres-

îți 
la

ti

asigura cele trebuin- 
deprinderea unei me-

le-ai ales dintre ele- 
mai firavi, in vîrstă 
pe care nici nu-i cu- 
identificai după eni-

numele de Barb loan, 
care le purtai osten- 
se mai potrivea ; mai

bătut joc de munca

£000 lei
ri-
a-

înurmează 
reuși să ieși

tine și pentru alți 
prefacă din Nelu, 
în „Gioni" Să se

a cercetat cazul

luliu ANDREI
Cluj

)1 I41
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TREI INVENȚII
9

Investigații românești

TREI MEDALII. pe tărimul
Cu justificată mîndrie constatăm că inteligența științifică și tehnică 

românească se afirmă adeseori prin rezultate meritorii, care se bucură 
de bune aprecieri și dincolo de hotarele patriei. In anul trecut, 11 lu
crări ale inventatorilor români au primit distincția supremă — me
dalia de aur. Noi succese au fost înregistrate la salonul internațional 
de invenții de la Niirnberg, manifestare prestigioasă a creației teh
nice, în cadrul căreia s-au confruntat cele mai bune din peste 450 de 
lucrări prezentate. Participarea a 21 de țări, printre care Anglia, 
Cehoslovacia, Franța, R.F.G., Iugoslavia, Ungaria, Italia, Suedia etc. 
atestă înalta clasă a acestei manifestări.

Invențiile românești au întrunit aprecierile unanime ale asistenței.

Metodă originală
de utilizare rațională

a energiei

trei dintre ele fiind medaliate. Este vorba despre „METODA Șl 
SCHEMA PENTRU MĂSURAREA PUTERII INTR-UN REGIM DE
FORMANT ENERGETIC" de prof. dr. docent Ion Antoniu, membru 
corespondent al Academiei, „PROCEDEU ȘI INSTALAȚIE DE . 
TRANSMISIE A SEMNALELOR DE BANDA LARGA" de prof. ing. j 
Gh. Popescu-Cartianu, membru corespondent al Academiei, și ing 
Aurin Popea, și „STRUCTURA PREFABRICATA DIN BETON PRE- 
COMPRIMAT PENTRU HALE INDUSTRIALE BLINDATE, FARA 
POD TEHNIC" de ing. Dan Mărăcine și Amza Octavian. Autorii inven
țiilor menționate au avut amabilitatea de a răspunde solicitării noas
tre, furni7Îndu-ne cîteva amănunte despre lucrările lor.

magnetohidrodinamicii

Soluție 
pentru climatizare 
în industria textilă

a puterilor 
lucru realizat 
prezent prin 

grafo-anali-

merică realizează cal- 
Prin conjuga- 
—micro- 

puterile 
măsurate

de aspectul
— ne-a 

Ion Antonio, 
pe scară tot 
a curentului 
obținut prin

„Tn distribuția și u- 
tilizarea energiei elec
trice, un factor impor
tant îl constituie for
ma mărimilor electrice 
caracteristice, tensiu
ne și curent, care tre
buie să fie cît mai a- 
propiată 
sinusoida) 
spus prof. 
Folosirea 
mai largă 
continuu,
redresarea celui alter
nativ, determină o pu
ternică schimbare a 
regimului armonic, 
fapt ce se traduce fizic 
prin apariția unei pu
teri — cea deformantă 
(mărime introdusă In 
uzul internațional de 
regretatul acad. C. Bu- 
deanu), iar economic, 
prin pierderi de ener
gie. Acest efect Impu

ne o permanentă cu
noaștere 
debitate, 
pină în 
metode
tice ce implică o mun
că migăloasă, rezultate 
foarte aproximative, 
lipsă de operativitate. 

Metoda propusă de 
noi are ca punct de 
plecare unele relații 
matematice originale, 
care determină cu fi
delitate puterile ce ca
racterizează un regim 
electric. Prin urmare, 
aparatul de măsură 
este în esență un sis
tem de calcul bazat pe 
operația amintită. Ast
fel, un dispozitiv ana
logic are rolul de a e- 
fectua analiza armoni
că, a mărimilor elec
trice (curent și ten- 

■ siune) iar o parte nu-

cuiul. T ‘ 
rea acestor 
calculatoare, 
ce trebuie 
(activă, reactivă și de
formantă) sînt înscrise 
pe panoul de afișaj, în 
fracțiuni de secundă.

Pentru o judicioasă 
reparti.zare și exploa
tare a energiei electri
ce, este necesar să se 
circumscrie zonele ce 
produc regim defor
mant, să se măsoare 
puterea în acele sec
toare. iar dispecerul 
național să controleze 
prompt situația. Avan
tajele economice evi
dente au făcut ca in
venția să fie cerută de 
diverse ministere in
teresate, ca Ministerul 
Transporturilor, Mi
nisterul Industriei Chi
mice etc.".

tng Dan Mărăcine, 
coautor a) invenției 
distinse cu medalie de 
argint, ne-a declarat, 
la rîndul său i

„In industria textilă, 
procesele tehnologice 
impun de cele mai 
multe ori condiții ri
guroase de umiditate 
și temperatură, dicta
te de proprietățile ti- 
zico-chimice ale fire
lor. De aceea, halele 
textile sînt traversate 
de o complicată rețea 
de tuburi, prin care se 
vehiculează aerul „pre
parat" în instalațiile 
de climatizare. Se pu
nea întrebarea dacă a- 
ceastă tubulatură n-ar 
putea fi înlocuită de 
înseși elementele con
strucției. Răspunsul 
nostru a fost afirma
tiv. Grinda principală

a construcției, care 
formează obiectul bre
vetului, este concepu
tă din panouri asam
blate prin precompri- 
mare, care alcătuiesc 
în interior un gol uti
lizat pentru circulația 
aerului. Se rezolvă 
astfel, simplu, cea mai 
importantă problemă a 
halelor de fabricație 
din sectorul textil — 
climatizarea.

Folosită în realiza
rea a peste 300 000 mp 
de construcție, meto
da a dovedit o serie 
de. avantaje i scurtarea 
termenului de con
strucție cu mai mult 
de 50 la sută, indici de 
consum scăzuți' la 
principalele materiale 
(oțel beton, material 
lemnos); manoperă re
dusă. Pe de altă parte.

experimentarea me- ■ 
todei a demonstrat 
funcționalitatea supe
rioară a acestor hale 
față de cele obișnuite, 
cît și posibilitățile de 
iluminare și protecție 
antiseismică perfecțio
nate Invenția a per
mis industrializarea 
construcțiilor de acest 

* fel, în sensul utiliză
rii elementelor prefa
bricate ușoare ce se 
asamblează. Ia fața , lo- 

’ cuiui; -De aceea, meto
da a fost preferată în 
construcția a 15 obiec
tive ale industriei tex
tile, printre care fabri
ca de postav „Arge- 
șeana" țesătoria de 
mătase „Victoria“-îași, 
Filatura Oltenița etc.".
Convorbiri realizata 
de Victor VULPE

Dacă înlocuim un conductor solid 
cu un canal prin care circulă un 
fluid - lichid sau gaz — bun' con
ducător de electricitate, ajungem pe 
tărîmul magnetohidrodinamicii. A- 
oeastă ramură modernă și extrem 

’ de promițătoare a științei studiază 
\mișcarea fluidelor conductoare, în 
cimpuri magnetice. Evident, feno
menele care apar vor fi similare ce
lor evidențiate în cazul folosirii con
ductoarelor solide, și anume exerci
tarea unei forțe asupra fluidului a- 
flat tn conductor sub acțiunea unul 
cîmp magnetic sau inducerea unei 
tensiuni electromotoare în fluidul 
aflat în mișcare într-un cîmp mag
netic

Aceste.două aspecte principale au 
generat două mari direcții de stu
diu și aplicare i pompele magneto- 
hidrodinamice (pompe MHD), de
numite și pompe electromagnetice, 
și generatoarele magnetohidrodina- 
mice (generatoare MHD). Cerce
tările tn aceste direcții au căpătat, 
în ultimii ani, o amploare deo
sebită, fiind impulsionate de fap
tul că se întrevăd avantaje 
certe față de mașinile electri
ce clasice. Astfel, pompele e- 
lectromagnetice nu au piese tn miș
care, ceea ce determină o durată 
mare de funcționare, evitarea între
ruperilor cauzate de necesitatea re
viziilor și reparațiilor. reducerea 
importantă a cheltuielilor de între
ținere, excluderea dificultăților pri
vind problemele de etanșare. De a- 
semenea, pentru vehicularea fluide- 

• lor la temperaturi ridicate, precum 
și a celor cu proprietăți acide sau

Prof. dr. ing.
Andrei NICOLAIDE 

șeful catedrei de electrotehnică 
de la Institutul politehnic Brașov

bazice, nu se mai pune problema fo
losirii unor materiale speciale, pen
tru construcția paletelor. Astfel de 
pompe sînt deosebit de utile în In
dustria siderurgică si constructoare 
de mașini (la vehicularea metalelor 
și aliajelor în stare topita), precum 
și în industria'chimică. Ele pot fi u- 
tilizate cu succes tocmai acolo un
de pompele clasice nu dau satisfac
ție. cu condiția ca fluidul să fie bun 
conductor de electricitate.

în ceea ce privește generatoarele 
MHD, ele prezintă aceleași avan
taje legate de lipsa pieselor în miș
care. în plus, în centralele electrice 
MHD există posibilitatea realiză
rii unul randament sensibil mai 
ridicat față de cel al termocentrale
lor clasice (circă 55 la sută, față de 
maximum 40 la sută). Centralele e- 
lectrice MHD permit și valorifica
rea unor cantități mari de. produse 
secundare, rezultate din diferite 
procese industriale i praful de căr
bune, reziduurile rezultate din pro
cesele de distilare din rafinăriile de 
petrol, cantitățile mari de gaze din 
cocserii. In fine, potrivit calculelor 
preliminare, prețul de cost pentru 
un kW de putere instalată ar fi mai 
mic decit în cazul centralelor ter-

Perspective noi
în teletransmisii

Tînăru! ing. Aurin 
Popea, coautor al celei 
de-a doua invenții 
distinse cu medalie de 
aur, ne-a relatat i

„invenția reprezin
tă dezvoltarea 
idei a prof. Gh 
pescu-Cartianu pri
vind modulația de fază

Astfel, tn transmisia 
prin radiorelee a unui 
mare număr de con
vorbiri telefonice (1 800 
—2 700 convorbiri si
multane), sau pentru 
transmisiile de tele- 

. viziune sistemele ac
tuale 
dulația ... . _. .
ță. Dar o dată cu creș
terea numărului de 
mesaje, banda de frec
vență se mărește și ea, 
sistemele fizice tre
buind să „acopere" o 
gamă largă a domeniu
lui (de frecventă). Tn 
aceste condiții, pe lîn- 
gă dificultățile de'or- 

funcție de din tehnologic, în atari 
dispozitive este inevi
tabilă „alterarea" ca
lității transmisiei (ne- 
liniaritatea sistemului) 
Mai mult, recepția în 
cazul „clasic" impune 
o aparatură complexă.

unei
Po-

tn cascadă Este cu
noscut că. In .transmi
sia informației prin 
unde radio, principiul 
de „înscriere" a mesa
jului constă în modifi
carea, după o lege im
pusă, a unuia din pa
rametrii undei elec
tromagnetice (amplitu
dine, frecvență sau 
fază), tn
această operație, apa
re modulația de ampli
tudine. respectiv frec
vența sau fază. Evi
dent, fiecărui tip de 
modulație îi sînt pro
prii anumite utilizări.

folosesc mo
de frecven-

prevăzută cu reglaje 
pentru optimizare.

Procedeul.ce a făcut 
obiectul invenției în
lătură aceste deficien
țe, prin utilizarea în
tr-un mod original a 
modulației de fază. In
stalația folosește un 
oscilator pilot, fapt ce 
asigură o frecvență 
stabilă și deci o recep
ție simplificată, factori 
favorizatori în extin
derea sistemului nu 
numai în transmisiile 
telefonice multicanale, 
ci, în primul rînd. In 
televiziune, precum și 
în radiodifuziunea ste
reofonică. Din punct 
de vedere teoretic, a- 
ceastă lucrare 
rat probleme 
sânte privind 
lui raportului
zgomot,. al distorsiuni
lor etc.".

a gene- 
intere- 
calcu- 

semnal-

Fulgerul

metalul
ta Institutul de energetică din Moscovă a fost concepută și 

realizată o instalație de ștanțare electromagnetică a metalului. 
Ideea acestei operații aparține savantului Piotr Kapița, care, cu 
mai bine de patru decenii in urmă, se referea, intr-un articol, 
la forțele mecanice uriașe care apar sub acțiunea unor intense 
cimpuri magnetice asupra metalului.

Cum arată instalația 1 Un cub cenușiu, pe care este așezat un 
Inel de sîrmă cu un diametru de 20 de centimetri — totul îndă
rătul unui perete de sticlă. Cind se apasă pe butonul de declan
șare, se produce o flacără orbitoare, se aude zgomotul asurzitor 
al unei explozii și camera de experiență se umple de o ceață 
viorie... In limbajul precis al cercetătorilor, asta înseamnă că s-a 
produs o descărcare a unui condensator printr-o bobină.' Dacă 
puterea condensatorului e destul de mare, in cîteva sutimi de 
secundă se ajunge la presiuni de mii de atmosfere, la care pină 
și materialele casante se transformă intr-un fel de pastă moale, 
gata să se scurgă în formele dinainte pregătite.

Zgomotul nu este un însoțitor Inseparabil al ștanțării magne
tice. Cind operația se desfășoară la adăpostul unui înveliș de 
amortizare, se aud doar niște țăcănituri slabe. Instalația poate 
fi, deci cuplată la orice linie automată. Operatorul nu va avea 
decît să fixeze piesa brută, să apese pe buton și să scoată piesa 
finită.

Trebuie să menționăm că instalația poate sluji și la presare, . 
realizindu-se astfel, fără sudură, o lipire ermetică a metalelor. 
Porțiunea lipită rezistă la presiuni de cîteva sute de atmos
fere.

mice clasice, iar puterea debitată 
de un generator MHD poate ajun
ge la peste 500 MW. Menționez și 
faptul că se întrevăd perspective 
promițătoare de aplicare a fenome
nelor MHD în domeniul construc
ției motoarelor de propulsie pentru 
rachetele cosmice.

Avînd în vedere toate aceste as- 
pecte, care evidențiază importanța 
deosebită a fenomenelor MHD, în 
țara noastră au fost inițiate o seamă 
de cercetări, orientate cu precădere 
spre satisfacerea unor nevoi ime
diate ale industriei. Astfel, la ca
tedra de electrotehnică din Institu
tul politehnic Brașov au fost con
cepute și realizate, cu ajutorul u- 
nor întreprinderi din localitate, 
pompe electromagnetice. Actual
mente se fac experimentări în uzi
nă, tn scopul aplicării lor, în mod 
curent, în cîteva procese tehnologice 
industriale importante. Același co
lectiv efectuează studii și exprimen- 
tări în vederea asimilării unui de- 
bitmetru MHD, care să înlocuias
că debitmetrele folosite la ora ac
tuală în număr mare, în special în 
industria chimică. Noul tip de de- 
bitmetru, al cărui, proiect a fost de
ja întocmit, va fi net superior, în 
privința caracteristicilor de exploa
tare, celor existente, tn anumite a- 
plicații industriale.

Cu toate că am obținut unele rea
lizări, trebuie să recunoaștem că 
sîntem, tncă, într-o fază de început. 
Va trebui să facem eforturi, 
serioase pentru construirea în țară 
a unor instalații MHD destinate 
diferitelor procese industriale care 
necesită pompe electromagnetice și 
debitmetre. Avem, deci, tn vedere 
dezvoltarea activității de cercetare 
In acest domeniu, sub aspect teore
tic și practic.

Pe cale teoretică, urmărim rezol-, 
varea unor probleme importanțe, 8 
cum ,sînt i studiul amănunțit al cîm- 

■puiuț electromagnetic pentru dife
rite configurații ale conductei, abor- ' 
dînd aspecte care n-au tost tratate 
sau n-au fost rezolvate pină în pre
zent, punerea la punct a unei me
tode ae proiectare a pompelor, și 
debitmetrelor MHD, precum și re
zolvarea unor aspecte privind teh
nologia materialelor folosite la con
struirea de asemenea instalații.

In ceea ce privește latura practică, 
urmărim să realizăm pompe electro
magnetice cu performanțe tot mai 
ridicate — gabarit redus, consumuri 
specifice mici, randament sporit. 
De asemenea, dorim să realizăm 
materiale caie să asigure o mare 
durabilitate în funcționarea insta
lațiilor MHD — și am obținut de 
pe acum unele rezultate importante.

Paralel cu desfășurarea cercetă
rilor în vederea realizării pompelor 
și debitmetrelor MHD, efectuăm 
studii referitoare la funcționarea 
generatoarelor MHD, folosind ca 
agent de lucru un metal lichid. Men
ționez că, în vederea realizării ge-: 
neratoarelor MHD cu gaze ioni
zate (plasmă), cercetări interesante 
au fost inițiate în cadrul Institutului 
de energetică al Academiei din 
București

ne dau 
anului 

ameri- 
Donald

Secolul nostru, Investigator fără 
precedent a' marilor enigme'ale ști
inței, a înscris printrejjătăliile desti
nate binelui omenirif lupta împo
triva redutabilului flagel al cance
rului. Vom fi. oare noi, generația 
care-i va descifra tainele?

Descoperiri de ultimă oră 
noi speranțe. La sfîrșitul 
care s-a scurs, doi profesori 
câni, Frederic Eilber și
Morton, au comunicat, 1n cadrul ți
nui colocviu organizat la Paris de 
Uniunea Internațională a Canceru
lui, că, împreună cu profesorul Lloyd 
Old, au verificat „existența unor 
particule suspecte, asemănătoare cu 
virusurile cancerigene din sarco
murile șoarecilor. într-o cultură de 
celule dintr-un sarcom uman". Cu 
alte cuvinte, pentru prima dată în 
lume a f6st izolat un agent viral al 
cancerului la om 1 Dacă această ipo
teză va fi verificată, ea va deschide 
poarta succesului final, căci, în me
dicină, un adversar identificat a fost 
întotdeauna învins Și mai recent, 
au fost făcute alte două descoperiri 
importante. Un grup de 17 cercetă
tori japonezi, care studiază din 
1967 cancerul faringelui, a constatat, 
cu ajutorul microscopului electronic, 
prezența unui virus in nucleele ce
lulelor canceroase. Pe de altă par
te, la Bogota, o echipă de medici 
și biologi, sub conducerea profesori
lor dr Efraim Ostero și dr Julio 
Ostina. au izolat un virus cancerigen 
din tumoarea unui ganglion limfa
tic. în legătură cu noua fază a lup
tei împotriva cancerului, am solici
tat părerea profesorului ~ 
Mathe, 
din Franța, directoru 
de cancerologie ș> 
titularul catedrei 
experimentală a 
dicină din Paris, 
nizației europene

Georges 
strălucitor om de știință 

il Institutului 
imunogenetică, 

de cancerologie 
Facultății de me- 
membru al Orga- 
de cercetare pri

vind tratamentul cancerului, organi
zație la a cărei creare a contribuit.

— în strategia anticancer — ne 
informează, dintru început, interlo; 
cutorul nostru — dispunem astăzi 
de două arme noi: chimioterapia și 
imunoterapia. Asociindu-le 
gia și radioterapia, folosite 
mult, sîntem în măsură să 
țuim „atacul" conjugînd 
arme. Alegerea o dictează forma 
bolii Cind cancerul e localizat; in
tră în ; acțiune chirurgia Dacă ea 
singură nu dă bune rezultate, inter
vine radioterapia (dacă e un cancer 
radiosensibil). Acolo unde chirurgia 
și radioterapia vindecă în proporție 
de 90 la su.tă, ne mulțumim cu atît. 
Dar dacă procentul vindecării e de 
numai 25 la sută. 10 ia sută sau 
chiar mai puțin se fac probe chi
mice, în cursul cărora un bolnav din 
doi e tratat complementar prin chi
mioterapie. Dacă diferența e foarte 
semnificativă în favoarea bolnavului 
astfel tratat, optăm pentru această 
cale.

— Experiența dv., terapeutica a- 
plicată în prezent, vă. determină, să 
considerați o atare strategie drept 
cea mai valabilă ?

— M-arh referit la cazul unui can
cer operabil. Ce se întîmplă însă 
cind avem de-a face cu un cancer 
inoperabil ? De obicei, pacientul e 
trimis direct la chimioterapeut; ceea 
ce 
de 
la 
nu 
de 
pornește de la un procentaj extrem 
de ridicat de celule maligne, cind îl 
veți scădea el va fi încă foarte ri
dicat și respectivul pacient nu va a- 
vea nici o șansă de vindecare. Ii 
vom cere chirurgului să aplice o. așa 
zisă intervenție de reducere, încît 
chimioterapia să înceapă de la o 
cifră foarte scăzută de celule bol-

chirur- 
mai de 
dezlăn- 

patru

nu mi se pare rezonabil. Și iată 
ce. Chimioterapia urmează regu- 
cineticii de prim ordin, adică ea 
omoară decit un anumit număr 
celule canceroase. Or, dacă se

nave care, redusă șl ea, să tacă po
sibilă eliminarea totală a celulelor 
atinse de cancer, prin aplicarea mij
loacelor de apărare Imunitară. Am 
ajuns astfel la a treia varietate de 
cancer i diseminat, dispersat în 
organism, cum e cazul în leucemie. 
Din acest moment se discută strate
gia pornind de la conjuncțiunea chi- 
miotera.pie-imunoterapie. Cum vă

■■■inimi,..............................

o-
afl.ă 
ea 1

— Intre ipotezele privind 
riginea. cancerului se 
și cea virală. Subscrieți la

— Se știe că anumite cancere la
animal sînt provocate deliberat, ex
perimental, de viruși, așa cum al
tele sînt provocate de radiații sau 
de substanțe chimice. Se știe, de 
asemenea, că anumite cancere pro-

ton, Old și Eilber au descoperit 
primul virus cancerigen uman, 
prin tehnici remarcabile, atît viro- 
logice, cit și imunologice. Este 
vorba, intr-adevăr, de primul virus 
apt să transforme celule umane 
normale și să determine modifi
cări imunologice similare celor ob
servate în sarcomurile umane, ob-

CONJUGAREA
CELOR „PATRU ARME“

ÎN STRATEGIA ANTICANCER
spuneam, noi am demonstrat că ni
ciodată chimioterapia nu distruge 
100 la sută din celulele canceroase, 
ci doar un procent lat Or, condiția 
vindecării este eliminarea tuturor 
celulelor maligne. Acest lucru îl 
poate face imunoterapia, dar cu con
diția ca organismul să fie purtătorul 
unui număr foarte mic de astfel de 
celule, cam 100 000 — adică tocmai 
cite rămin după ce s-a aplicat chi
mioterapia...

Interviu cu prof, 
Georges MATHE 

directorul Institutului de cancero
logie și imunogenetică din Paris

vocate de radiații stnt, de fapt, 
datorate unui virus, radiațiile ne- 
făcînd altceva decît să trezească un 
virus care dormea De curînd. Mor-

tinute de cercetătorii amintiți din 
culturi ale acestor tumori Pe bună 
dreptate,. s-a subliniat interesul 
excepțional a! acestei descoperiri 
Putem afirma că s-a făcut un mare 
pas inainte și se pot întrevedea, 
incă de pe acum, multiple aplicări, 
printre care — de ce nu ? — și pu
nerea la punct a unui vaccin îm
potriva cancerului, așa cum s-a 
reușit în cazul ooliomielitei

— Urta dintre lucrările intoresan-

te apărute în ultima vreme con
stată că frecvența cancerului ar fi 
un. „atribut al societății civilizate". 
Ce credeți despre un asemenea 
raport ?

— E real, în privința anumitor 
forme de cancer, cum e cel pulmo
nar. Oamenii „societății civilizate" 
fumează din ce în ce mai mult. Să 
nu uităm nici fumul industrial și 
poluarea atmosferică... Dar alte 
cancere diminuează ca frecvență. 
De pildă. în S.U.A., frecvența can
cerului de tub digestiv scade. Deci, 
.frecvența bolii canceroase nu se 
apreciază global, ci in funcție do 
formele de localizare.

— Printre factorii favorizanți ai 
bolii poate.fi înscris și alcoolul?

— Da Se pare că favorizează 
cancerul de esofag. Astfel, în Fran
ța. unde consumul de vin este ex
trem de ridicat, el se întîlnește 
într-o mare proporție. Există, deci,' 
o corelație între cancer și alcool, 
dar numai în cazul cancerului de 
esofag.

— Aș dori, să-mi vorbiți despre 
cercetările actuale. Furnizează ele 
indicații asupra aspectelor esenția
le ale originii cancerului ?

— Da. Cum vă spuneam, s-a de
monstrat că anumiți 
cancerigeni, 
chimice sînt cancerigene — 
oboseala excesivă, fizică sau pi 
că, a organismului Cît privește 
mecanismul de acțiune, se întreve
de că el are loc în nucleul celulei, 
adică la nivelul materialului gene
tic al celulei responsabile de trans
miterea caracterelor de la o celulă 
ta alta Nu cunoaștem complet 

■ mecanismul, dar știm ceva despre 
locul unde, se petrece.

în altă ordine de idei, s-a con
statat că imunoterapia folosește ca 
aliat ceea ce pentru specialiștii gre
felor reprezintă inamicul principal i 
mecanismele de respingere a gre
fei Se știe că. în prezența unui

vi ruși sînt
că anumite produse 

ca și 
isihi-

element străin, organismul primi
torului produce substanțe reactive, 
denumite anticorpi, Care antrenează 
moartea transplantului. Ne-am gin-• 
dit că legea ar trebui să fie vala
bilă și pentru celulele canceroase > 
respectiv, dacă acestea diferă prin 
structura ' 
normale, organismul 
producă . ’ ___ _
constă în a stimula producerea lor.

— După dv., care sînt criteriile 
vindecării cancerului ?

— Cind, la 5 ani după aplicarea 
tratamentului, bolnavul supravie
țuiește și nu s-a înregistrat nici o 
reșută, considerăm că organismul 
a ciștigat lupta.

— îmi puteți da un procentaj dt 
vindecări în prezent '!

— Se vindecă o treime din Can- 
cere, aproape 40 la sută din lumea 
întreagă, inclusiv melanomul (can 
cerul pielei), care e mai ușor d<- 

' lecuit. în Franța, în fiecare an 
100 000 de oameni sucombă de can
cer, iar 70 000 sînt salvați. Cance- 
ruDe maladia cea mai revoltătoare 
pentru că el poate surveni la ori 
cine, indiferent de vîrstă.

— Avem dreptul să fim opti
miști ?

— Nici optimiști, nici pesimiști i 
Trebuie să muncim aprig. Am pu
tea fi optimiști dacă de mîine, să 
spunem, s-ar aloca de trei ori mai 
mult pentru cercetarea în dome
niul cancerului. Dar așa ? Avansăm 
cu viteza la care avansăm, și dacă 
ne menținem la același ritm, nu 
vom vedea învins flagelul secolu
lui XX, cu toate progresele care 
se înregistrează Rămîne încă foar
te mult de făcut pe planul con
cepției de cercetare. încît exigen
țele coordonării și randamentului 
ei să fie identice celor ale unui 
program de cercetări spațiale. Nu 
este nici o exagerare .în această a- 
firmație.

lor chimică de celulele 
_ ’ trebuie să

anticorpi. Imunoterapia

Al. GHEORGHIU

poate.fi
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR

Marți s-au desfășurat în Capi
tală lucrările plenarei Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicie
nilor (C.N.I.T.).

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată de C.N.I.T. pentru pro
movarea progresului tehnic în pro
ducție și sarcinile ce-i revin în 
mobilizarea inginerilor și tehnicie
nilor la îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse în planul de stat pe anul 
1970, în spiritul documentelor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969.

între participanți — membri al 
C.N.I.T. și invitați — responsabili 
ai unor comisii ale inginerilor -și 
tehnicienilor de pe lîngă consiliile 
locale ale U.G.S.R. și comitetele 
sindicatelor, specialiști din insti
tute de cercetări și proiectări ale 
ministerelor, directori de între
prinderi industriale, oameni de 
știință, cadre didactice din învă
țământul tehnic superior — a avut 
loc un larg schimb de păreri. Au 
.fost dezbătute căile concrete prin 
•care colectivele de ingineri și teh
nicieni pot contribui în mai mare 
măsură la sporirea eficienței în
tregii activități economice a între
prinderilor industriale și agricole. 
Din discuții au rezultat numeroase

propuneri cu privire la introduce
rea pe scară mai largă a unor pro
cedee tehnologice moderne și a 
unor forme superioare de organi
zare a producției și a muncii, la 
perfecționarea și specializarea ca
drelor tehnice, îmbunătățirea acti
vității de documentare și propa
gandă tehnică, dezvoltarea activi
tății inovatorilor.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășa Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce revin Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicieni
lor, a fost adoptat un amplu plan 
de măsuri.

Participanții la plenară au adop
tat textul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, prin care se an
gajează să-și consacre întreaga lor 
putere de muncă, competență și 
energie creatoare, pentru traduce
rea în viață a măsurilor menite să 
ducă la înflorirea vieții materiale 
și spirituale a poporului nostru, să 
ridice pe o nouă treaptă patria 
noastră socialistă.

(Agerpres) Schiori amatori

viața internațională

R P. UNGARĂ

Diversificarea 
comerțului exterior

V
*
ț

Roadele
inventivității

’ Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș ocupă în ramura 

■ chimiei un loc de prestigiu, da
torită rezultatelor sale meritorii 
în îndeplinirea planului, care 
sintetizează o experiență bogată 
în producție și permanent inte
res pentru perfecționarea proce
selor tehnologice. întreaga uzină 
este angrenată într-o puternică 
activitate pentru sporirea produc
ției de calitate superioară. Ser
viciul de cercetări și biroul de 
proiectări își fac mereu simțită 
prezența în viața uzinei. Proce
sele chimice, care se măsoară în 

, mii de tone de produse sodice, 
1 se prefigurează la scara labora

torului.
Uzina livrează în prezent 18 

sortimente de produse, avînd di
verse destinații. Ele sînt utile în 
industrie, în farmacii și consu
mul alimentar. Dintre acestea, 
12 produse sînt concepute — sub 
aspectul rețetei de fabricație și 
al proiectării instalațiilor — în 
întreprindere.! întreprinderea din 
Ocna Mureș, cunoscută în țară 
și pe meridianele globului, 
diversificat gama produselor sale 
în ultimii ani prin fabricarea oxi
dului de magneziu tehnic și far- 
rr .eeutic, carbonatului de mag
neziu tehnic și farmaceutic, sili- 
cagelului, clorurii de calciu etc. 
în ultimul deceniu, de exemplu, 
s-au asimilat în fabricație 8 pro
duse noi, unele înrudite din 
punct de vedere al compoziției 
chimice, dar cu procedee tehno
logice de fabricație deosebite.

Producția sărurilor de magne
ziu, care s-a obținut mai întîi 
într-o stație pilot, s-a dublat a- 
nul trecut. Din fonduri de mică 
mecanizare, colectivul uzinei, 
sensibil la solicitările crescînde 
ale beneficiarilor săi, ale econo
miei naționale, a mărit capaci
tatea stației pilot. Lucrările și-au 
dovedit pe deplin utilitatea. Pro
ducția zilnică a sărurilor de mag
neziu a crescut de la 520 kg la 
1 200 kg.

Tov. Ilie Morovan, inginer șef 
adjunct cu problemele de pro- 
ducție, ne-a informat că în ținui 
1969 a apărut un nou simbol în 
nomenclatorul de fabricație al u- 

| zinei : silicatul de sodiu diatomi- 
I tic, care a marcat finalul unui 

efort mai îndelungat de cercetare 
I și proiectare. Primele cantități 
I din acest nou produs, cu largi 

utilizări în turnătorii, industria 
1 hîrtiei și extracția petrolului, au 
| fost obținute la sfîrșitul lunii de- 
. cembrie 1969. Producerea sili- 
' catului de sodiu diatomitic con- 
I stituie o premieră industrială pe 
| țară, uzina din Ocna Mureș fiind 
• singurul producător. Cu aceasta, 

însă, retortele laboratorului de 
I cercetare nu s-au răcit. Se per- 
I fectează noi rețete proprii pen- 
| tm obținerea unor produși chi

mici utilizați în agricultură. în 
' pregătire, deci, o nouă premieră 1

î

v

ț 
f

*

I 
I

I

și-a

Șt. DINICĂ

SPORT
IN „CUPA EUROPEANA A TiRGURIlOR
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Dinamo Bacău s-a calificat
in sferturile de finală

desfundat, cele două 
oferit miilor de spec- 
pe stadionul din Va- 
un frumos spectacol, 
premieră fotbalistică

aflîndu-se Inti-o 
pus stăpînire pe 
minute, obligînd 

vădite

BACAU (prin telefon). — Ajun- 
gînd la capătul celui de-al treilea 
tur al actualei ediții a C.E.T., e- 
chipa Dinamo Bacău a confirmat 
așteptările suporterilor săi, învin- 
gînd ieri, în cea de-a doua manșă, 
formația Kilmarnock din Scoția cu 
scorul de 2—0. Deși în plină iarnă, 
pe un teren 
echipe au 
tatori venlți 
lea Bistriței 
o veritabilă
pentru acest început de an (bă
nuim că acest Jjicru a..fost.evident 

i șl pentru telespectatorii din în
treaga țară).

Dinamovlștil, 
formă bună, au 
foc din primele
echipa scoțiană la eforturi 
pentru a-și apăra șansele minime 
pe care le avea pentru calificarea 
în sferturile de finală. Merită a- 
mintite fazele de o deosebită spec
taculozitate create la poarta lui 
Mc Langhlan de către Pană, Ene 
Daniel, Băluță și Duțan. Oaspeții 
au rezistat pînă în minutul 26, 
cînd Ene Daniel, luînd o minge pe 
cont propriu, de la mijlocul tere
nului, a făcut un adevărat slalom 
printre apărătorii echipei adverse 
și, dintr-un unghi dificil, înscrie 
imparabil. Prima parte a jocului 
se încheie cu acest rezultat, 
pofida numeroaselor ocazii 
care le-a avut echipa gazdă.

Cea de-a doua repriză începe 
în aceeași notă de dominare a

formației locale. Din nou sînt iro
site numeroase ocazii clare de 
gol. Oaspeții ies de cîteva ori la 
atac și încearcă poarta apărată 
de Ghiță, care pină spre jumă
tatea reprizei secunde privise me
ciul ca... un simplu spectator. Dar 
cei care înscriu sînt to‘t băcăoanii. 
Pană, unul dintre cei mai pericu
loși atacant! ai echipei gazdă, sca
pă de doi apărători și, din interio
rul careului, trage puternic. Por
tarul scoțian respinge. Mingea a- 
junge la Ene Daniel, ieri cel mai 
bun din 22., Acesta o introduce. în 
plasă, cu toate eforturile disperate 
ale mijlocașului Starchan. Este 
2—0 pentru dinamoviști.

Dintre replicile oaspeților merită 
amintită faza din minutul 40, cînd 
scoțienii erau pe punctul de 
scrie la o învălmășeală în 
porții băcăoane, dar Ghiță 
vează în extremis.

Frumusețea partidei însă 
umbrită în final de un gest 
sportiv al lui Dembrovschi
rea intenționată a adversarului) ; 
arbitrul maghiar Istvan Zsolt, care 
a condus cu multă competență în
treg meciul, îl elimină din joc.

Dinamo Bacău s-a calificat deci 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei europene a tîrgurilor*. O 
performanță demnă de toată lauda 
a fotbalului băcăoan, care, spe
răm, nu se va opri aci...

a în- 
fața 
sal-

este 
ne- 

(lovl-

&

In 
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Gh. BALTA
corespondentul . „Scinteii
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fotbaliștilor brazilieni
despre grupa a IlI-a

a C.
RIO DE JANEIRO (Prin telex de 

la Vasile Oros) — Tragerea la sorți 
care a stabilit grupele în vederea 
disputării Cupei mondiale la fotbal 
a devenit pentru brazilieni principala 
temă de discuție, subiectul predilect 
al comentariilor de presă. In mo
mentul cînd s-a aflat că Brazilia a 
fost repartizată în grupa a treia, ală
turi de România, Anglia și Cehoslo
vacia, un cronicar de la televiziune 
lansa următoarea reacție curioasă : 
„încă o coincidență stranie contra 
Braziliei" (pesemne un reflex reac- 

],țualizat al impresiei că ..insuccesul, 
din 1966 s-ar fi datorat în mare parte 
unor mașinații de scrutin și de arbi
traj, care ar urma să se repete). Evi
dent, nu convine brazilienilor să se 
confrunte, în prima etapă a compe
tiției, cu actuala campioană mon
dială, dar pe de altă parte nici ce
lorlalte trei din grupă nu le surîde 
să înfrunte Brazilia chiar de la în
ceput. Tn genere, aici grupa a treia 
este considerată drept cea mai difi
cilă dintre toate patru. Anglia și Ce
hoslovacia . sînt cotate drept „adver
sari puternici", Iar România inspiră 
totuși anumite temeri brazilienilor, 
bazate mai ales pe observațiile an
trenorului Joao Saldanha, care, după 
ce a asistat la infringerea Portuga
liei la București, s-a întors aici re- 
petînd insistent că „selecționata Ro
mâniei poate provoca surprize in 
Cupa mondială 1970". Saldanha a 
rămas Impresionat de spiritul com
bativ și seriozitatea jucătorilor ro
mâni. apreciind că echipa are o „apă
rare sigură, mijlocași abili și înain
tași rapizi".

CÎTEVA RINDURI
I-

INTR-UN MECI INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL, echipa masculină a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 17—16 
(7—10) selecționata de tineret a Ce
hoslovaciei. Din echipa sovietică s-au 
remarcat Maksimov și Klimov, care 
au înscris cîte 5 puncte. Meciul a avut 
loc la Praga.

lui 1969. El a cîștigat 
tă toate meciurile 
acum. Același for l-a i 
I. Famechon (Australia), 
lumii la cat. pană, cel mai bun boxer 
al lunii ianuarie

înainte de limi- 
susținute pină 

desemnat pe 
campionul

Gretener 
Giovanni 
1’ 48”.

(Elveția) 
Bettinelli

la 1’45" și 
(Italia) — la

„TRIUNGHIULARUL" DE SĂRI
TURI CU SCHIURILE de la trambu
lină a revenit sportivului austriac 
Reinhold Bachlet, care în cursul con
cursurilor desfășurate la Feldkirchen, 
Vilach (Austria) și Maribor (Iugosla
via) a realizat 627,3 puncte. Pe locuri
le următoare s-au clasat Mesec (Iu
goslavia) — 624,5 puncte și Raimoni 
(Italia) — 588,1 puncte.

C.C.E. LA HANDBAL FEMININ.
— La Kiev s-a disputat meciul din
tre echipa locală Spartak și formația 
poloneză A. Z. S. Wroclaw. Sporti
vele sovietice au obținut victoria cu 
26—12 (11—8).

LA FOTBAL, 
de fotbal In
ia Los Ange-

SCOR DE RUGBI...
— Echipa cehoslovacă 
ter Bratislava a jucat
Ies cu formația locală „AII Stars", pe
care a învins-o cu scorul de 9—2 
(6—0). Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost J. Szikora, care a mar
cat 3 goluri.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX 
LA CATEGORIA COCOȘ, mexicanul 
Ruben Olivares, e fost desemnat de 
„W.B.A." cel mai bun boxer al anu-

„TROFEUL GARINEI" - Cea 
de-a 24-a ediție a acestei competiții 
tradiționale de ciclocros, desfășurată 
anual la Milano, a revenit belgianu
lui Eric de Vlaeminck, campion mon
dial profesionist de ciclocros. EI a 
parcurs cei 24 km ai traseului în 
timpul de 57' 15”. fiind urmat de Re
nato Longo (Italia) — la 43”, Rene 
de Clercq (Belgia) — la 58”, Herman

ss

Un om privește în soare

REZULTATE MODESTE IN CON
CURSUL ATLETIC DE LA BOSTON 
— In ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism pe teren a- 
coperit de la Boston, americanul 
Ron Jourdan a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu rezultatul de 
2.13 m. Dick Fosbin y. campion olimpic 
la Ciudad de Mexico, s-a clasat pe 
locul secund cu 2.08 m. Proba de 
săritură cu prăjina s-a încheiat cu 
victoria lui Steve Smith, cu un re
zultat modest' 4.87 m.

(Urmare din pag. I)
umane există o inefa
bilă determinare, Iri
mieș Romulus mi-a 
vorbit mult despre în
țepăturile in inimă pe 
care le simt cardiacii, 
despre operațiile ce 
întîrzie să se cicatri
zeze, despre tulburări
le nervoase. Suinei 
dealul spre observator, 
l-am văzut luind un 
bolovan dintr-o grăma
dă păstrată la margi
nea șoselei. L-am imi
tat. De fecare dată 
cind urcă, și urcă la 
observator de cel pu
țin două ori pe zi, 
duce sus cite un bo
lovan ; îi vor folosi la 
fundația viitoarei cu
pola a telescopului. In

ceea ce-l privea, in
tensa activitate solară 
ii convenea de minu
ne. Definitivă o comu
nicare pentru o sesi
une științifică despre 
exploziile solare. A 
participat, de altfel, și 
la cîteva intîlniri ale 
astronomilor amatori 
peste hotare. Adună 
de 12 ani termeni pen
tru un ABC astrono
mic, poate că în acest 
an îl va preda Editurii 
științifice; în întreaga 
lume sînt doar trei sau 
patru 
nare.
poi 
fiica,
ceu, să urmeze Astro
nomia. A pregătit to
tul pentru instalarea la

astfel de dicțio- 
Intenționează a- 
să-și convingă 
elevă încă la li-

Cetățuie, în Cluj, a 
primei lui lunete Ga- 
lileu, in plină stradă, 
in calea trecătorilor. 
De mai multe ori pe 
săptămină primește vi
zita elevilor din 
și le povestește 
lung despre cer 
care ii invită pe 
în dreptul lunetei și le 
arată cerul

Irimieș Romulus — 
un om pasionat de cer. 
11 intîlnisem la Com
binatul de panificație 
Baciu-Cluj de peste 
drum de observator - 
s-a mutat aici cu ser
viciul cu gîndul de a 
cîștiga mai mult timp 
pentru observațiile as
tronomice — îmbrăcat 
în salopeta de lucru,

Cluj 
inde- 
după 
rine

cu cleștele patent pur
tat. asemenea tuturor 
electricienilor, in bu
zunarul de sus. de la 
piept, supraveghind 
mersul tăcut al motoa
relor și complicata in
stalație electrică a fa
bricii. Mi-a povestit că 
cineva din conducerea 
complexului l-a rugat 
să dea de știre atunci 
cind se petrece ceva 
important in Univers, 
pentru a se găsi de
grabă o posibilitate ca 

■el să meargă la 
servator.

Irimieș Romulus 
un om ca oricare 
tul. trăind intr-un timț 
al străduinței colective 
ca tot ceea ce se face, 
tot . ceea ce se hotă-

ob-

al-

răște să nu se mai a- 
bată de la contururile 
curate și simple ale 
binelui și dreptului, 
ale adevărului, încre
derii și frumosului, 
astfel incit personali
tatea umană să-și afle 
acele căi ale regăsirii 
armoniei și desăvlr- 
șirii.

In dimineața in care 
mi-am luat rămas bun 
de la Irimieș Romulus 
mai era încă noapte și 
el se instalase in apro
pierea lunetei pindind 
soarele; pentru că in 
fiecare dimineață la 
ora 4 Irimieș Romulus 
„face soarele" și nu
mai după aceea se 
duce la munca lui de 
electrician.

PELE A „SEMNAT" GOLUL 1005. 
— Intr-un meci de fotbal desfășurat 
la Rio de Janeiro, echipa F.C. Santos 
a învins 
Coritiba.
(Santos) a 
cel de-al 
sale sportive. Recordul mondial ne
oficial este deținut cu 1 006 puncte 
de fosta glorie a fotbalului austriac 
Franz ..Bimbo" Binder.

cu scorul de 3-1 echipa 
Renumitul jucător Pele 

înscris cu această ocazie
1 005-lea gol al carierei

IN SALA „GWARDIA" DIN VAR
ȘOVIA au început întrecerile tur
neului internațional de baschet mas
culin. la care participă și selecționata 
orașului București. Tn prima zi a 
competiției, baschetbaliștii români au 
intîlnit echipa Vaișovia II. pe care 
au invins-o cu scorul de 78—75 (42— 
36). Cei mai buni jucători ai selec
ționatei orașului București au fost 
Nosievici și Dimancea, care au mar
cat 29 și, respectiv, 13 puncte.

Anul care s-a scurs 
a cunoscut o creștere 
apreciabilă a comerțu
lui exterior al R. P. 
Ungare. 'Exporturile au 
înregistrat un salt ci
frat la 18 la sută, în 
timp ce importurile au 
sporit cu 11 la sută. 
Pentru prima oară în 
decursul ultimilor ani, 
balanța comercială a 
fost activă.

Lărgindu-și simțitor 
relațiile economice cu 
țările socialiste, Un
garia a depus totodată 
eforturi susținute pen
tru extinderea coope
rării economice și cu 
alte state ale lumii: 
în 1969 exporturile în 
țările capitaliste au 
crescut cu 32 la sută, 
iar importurile cu 18 
la sută.

Încă în 1967, a fost 
înființată, pe lîngă Co
mitetul economic al 
guvernului ungar, o co
misie interministerială 
care se ocupă de coor
donarea acțiunilor de 
cooperare Est-Vest ți 
de organizarea unor 
forme superioare în 
acest domeniu. Au 
fost create, de aseme
nea, două întreprinderi 
specializate în atribu
țiile cărora intră pro
blemele cooperării cu 
firmele din Occident. 
Aceasta a contribuit la 
încheierea mai multor 
tranzacții importante de 
cooperare între între
prinderi ungare și fir
me occidentale, cum ar 
fi cele din Franța, Su
edia, Republica Fede
rală a Germaniei, Ma
rea Rritanie, Italia și 
Austria. Cu unele din 
aceste țări au fost sem
nate anul trecut acor
duri comerciale pe ter
men lung.

Italia ocupă în pre
zent primul loc tn ce 
privește comerțul exte
rior al Ungariei cu ță

rile occidentale. In pri
ma jumătate a anului 
trecut, volumul expor
tului ungar în Italia s-a 
ridicat la 53,5 milioane 
dolari, în timp ce im
porturile s-au cifrat la 
40 milioane dolari. La 
sfîrșitul anului trecut, 
cu prilejul „Zilelor teh
nicii italiene", organiza
te la Budapesta, au fost 
încheiate noi acorduri 
de colaborare și coope
rare economică între

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA 
DE LA AL. PINTEA

cele două țări, printre 
care cel cu firma 
„Fiat“, conform căruia 
aceasta va primi în 
1970 o cantitate spori
tă de piele sintetică în 
schimbul livrării de 
autoturisme.

Colaborarea ungaro- 
franceză se realizează 
in domeniul producției 
de i turbogeneratoare, 
al construcției unei o- 
țelării electrice la Dios- 
gț/or, precum și al pro
ducției de cabluri tele
fonice de înaltă tensiu
ne. Uzina constructoare 
de vagoane din Gydr 
construiește, în colabo
rare cu consorțiul fran
co — vest-german „Re
nault - Man-Ferrostaal“, 
motoare Diesel pentru 
autobuze „IKARUS", 
camioane, cisterne, 
tractoare și containere 
de 8—13 tone.

Tratativele purtate 
cu Finlanda, Suedia și 
Danemarca vizează pro
ducția în comun de 
radioemițătoare și re
ceptoare de unde ultra
scurte, radio-telefoane 
și alte aparate de tele
comunicații. Cu Marea 
Britanie, Ungaria cola

borează în domeniul 
producției de transfor
matoare grele și altele. 
De asemenea, au fost 
încheiate acorduri cu 
firmele elvețiene „San
doz" și „Ciba" pentru 
producerea, desfacerea 
și efectuarea în comun 
de cercetări în dome
niul medicamentelor.

Multe tranzacții au 
fost încheiate cu Aus
tria. Ungaria construieș
te în cooperare cu a- 
ceasta centrale electrice 
pentru terțe țări, ca, de 
pildă, India și Liban. 
Au fost de asemenea 
încheiate acorduri de 
cooperare în domeniul 
industriei de autobuze 
șl tractoare, precum și 
al producției de fibre 
și fire sintetice.

Referindu-se la pro
blema construirii de în
treprinderi industriale 
comune, ministrul co
merțului exterior, Bird 
lozsef, a menționat, 
între altele, un început 
în această direcție în 
Africa și Asia, arătînd 
că în ultimul timp se 
poartă tratative privind 
crearea de asemenea 
întreprinderi și in A- 
merica de Sud.

Comentînd diversifi
carea relațiilor econo
mice și comerciale ale 
Ungariei, revista de 
specialitate „FIGYE- 
LO", care apare la 
Budapesta, scoate în 
relief caracterul reci
proc avantajos al acor
durilor și tranzacțiilor 
încheiate. „Activitatea 
comercială, declara la 
rîndul lui președintele 
Camerei de Comerț 
ungare, presupune dis
cuții, înțelegere, cola
borare, presupune cu
noaștere și respect re
ciproc, elemente con
crete ale unui climat 
de pace care este tn 
interesul unanim al po
poarelor".

Ședința 
Consiliului 

Băncii 
Internaționale

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc, la 12 ianuarie, 
o ședință ordinară a Consiliului Băn
cii internaționale de colaborare e- 
conomică. Ședința a fost prezidată 
de dr. A. Lâszld, conducătorul dele
gației ungare în consiliul băncii.

Consiliul a discutat probleme ale 
activității băncii și a stabilit cotele 
procentuale în operațiunile băncii în 
ruble convertibile.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie frățească, și în
țelegere reciprocă,

Ședința Comisiei
* 9

permanente C. A.E.R. 
pentru problemele 

financiare și valutare
MOSCOVA 13 (Agerpres). — Intre 

6 și 10 ianuarie 1970 la Moscova a 
avut loc a 14-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru pro
blemele financiare și valutare. La 
ședința comisiei au luat parte dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai Băncii internaționale d« 
colaborare economică.

Comisia a ascultat o informare cu 
privire la unele probleme ala 
programului de realizare a hotă- 
rîrilor sesiunii a 23-a (specială) a 
C.A.E.R. în vederea perfecționării 
în continuare a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
valutar și financiar . și al relațiilor 
de credit și a aprobat recomandările 
tn vederea îmbunătățirii și lărgirii 
continue a activității Băncii interna
ționale de colaborare economică.

Comisia a analizat și a aprobat 
planul de muncă pe anul 1970.

Discutarea problemelor tn cadrul 
ședinței comisiei s-a desfășurat îrt— 
tr-o atmosferă de colaborare deplină 
ți de prietenie frățească.

vremea

Iert în țară : vremea a conti
nuat să se încălzească în cea mai 
mare parte a țării, exceptînd ju
mătatea de est a Munteniei, unde 
temperatura a fost staționară. Ce
rul a fost variabil, mai mult aco
perit în sudul și estul țării, unde 
ceața a persistat. Vîntul a sufiat 
în general slab. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 
4 grade la Joseni. Alexandria, 
Giurgiu și Dîlga și plus 14 grade 
la Oravița. In București : vremea 
s-a menținut închisă, cu ceață, 
mai ales în cursul dimineții și al 
serii. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a 
fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 ianuarie. In țară : 
vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații slabe, sub for
mă de ploaie și burniță la în
ceput, apoi sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vînt potrivit din 
sectorul estic. Temperatura In 
scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, iar 
maximele între minus 4 și plus 
6 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : vremea va fi în general 
umedă, cu cerul mal mult aco
perit. La început ploaie și bur
niță, apoi și lapoviță . Vînt po
trivit din sectorul estic. Tempe
ratura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului. Ceață 
slabă.

Măsuri pentru 

profilaxia gripei
După cum informează Ministerul 

Sănătății, în țara noastră nu s-a în
registrat o epidemie de gripă de na
tura celor semnalate în multe țări 
din vestul Europei. Potrivit datelor 
și informărilor primite de la Orga
nizația Mondială a Sănătății, în 
Franța. Spania, Italia au evoluat epi
demii de gripă, care au afectat un 
procent crescut din rîndul populației. 
In aceste țări, ca și în Anglia, Aus
tria, Belgia, Elveția. R.F. a Germa
niei. Danemarca, Iugoslavia și altele, 
Îmbolnăvirile Sint produse de virusul 
gripal A. 2-Hong-Kong/68. In țara 
noastră, pină in prezent se înregis
trează. fără a îmbrăca un caracter de 
epidemie, focare de gripă familiale și 
in unele colectivități, cu forme cli
nice de boală ușoare și medii, pro
duse de virusul de tip B. semnalat de 
altfel la noi și in anii precedenți.

Pentru prevenirea și combaterea 
acestei maladii Ministerul Sănătății 
efectuează prin unitățile sanitare, in 
afara măsurilor antiepidemice obiș
nuite. vaccinări antigripale ale unor 
grupe de populație care prin natu-a 
activității lor profesionale sint mai 
expuse Ia îmbolnăviri sau contribuie 
'a difuzarea bolii. Tn acest sebb sînt 
folosite vaccinuri menite să prote- 
leze populația atît împotriva virusu
lui B. cit și a celui de tip A.2- 
Hong-Kong 68 Totodată, au fost lua
te măsuri pentru asigurarea asisten
ței medkaie. spitalicești si ambula
torii. cit și pentru o bună aprovizio
nare a farmaciilor cu medicamente 
antigripale.

(Agerpres)
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CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON, 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Una după alta. minele de 
cărbuni din Pennsylvania, Virgi
nia de vest și Ohio iși închid 
porțile. Circa 50 000 de mineri 
se află pînă acum în grevă, in 
semn de protest împotriva asa
sinării liderului sindical pro
gresist Joseph Yablonski, a so
ției și fiicei sale. Greviștii,, ca și 
familia lui Yablonski, sînt con
vinși că motivele acestei mon
struoase crime sînt de ordin po
litic. Se aduc drept argumente 
amenințările cu moartea primite 
în scris sau telefonic de către 
Yablonski, in timpul campaniei 
electorale de la sfîrșitul anului 
trecut, cind a candidat pentru 
președinția Sindicatului muncito
rilor mineri împotriva unor e- 
lementp de dreapta, corupte, tn 
scrisori anonime i s-a cerut cti 
insistență lui Yablonski să
retragă din campanie. El, însă, 
nu numai că nu s-a retras, dar 
a dat în judecată pe conducă
torii de dreapta ai sindicatului 
pentru deturnarea a IS milioane 
de dolari din fondurile organi
zației. Totodată. Yablonski a a- 
tras atenția Ministerului Muncii

se

că întreaga campanie electorală 
respectivă s-a desfășurat în con
diții de violență și corupție, iar 
rezultatele alegerilor au fost fal
sificate. Potrivit unor relatări de 
presă. Yablonski s-ar fi aflat în 
posesia unor dovezi demasca
toare în acest sens, pe care 
urma să le dezvăluie la apropia
tul proces intentat de el împo
triva conducerii de dreapta.

Zilnic apar noi elemente care 
confirmă faptul că este vorba de 
un veritabil complot împotriva 
militanților ce se pronunță pen
tru satisfacerea revendicărilor 
sociale și economice ale mineri
lor. in ultimele zile alți lideri 
sindicali au fost amenințați cu 
moartea, intre care și colabora
torii apropiați ai lui Yablonski.

Cazul triplului asasinat din 
Clarksville este in curs de cer
cetare. Au fost anchetate pină in 
prezent circa 400 de persoane. 
Făcîndu-se ecoul sentimentelor 
de indignare ale minerilor ame
ricani. numeroase ziare se pro
nunță pentru urgentarea cerce
tărilor în scopul descoperirii făp
tașilor.

i
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Activizarea schimburilor 
economice iotereuropene

(Urmare din pag. I)

liticii de destindere și cooperare, un 
obiectiv esențial și permanent al gu
vernului francez. Pe plan economic 
și comercial, această politică trebuie 
să se traducă prin inițiative vizînd 
intensificarea relațiilor între state cu 
sisteme sociale și politice diferite, 
prin eliminarea treptata a obstaco
lelor care mai impietează circuitul 
liber de valori. Promovarea unei a- 
semenea politici trebuie să permită 
îndeosebi accesul reciproc pe piețe 
Pentru a ne referi la relațiile noas
tre, Franța întreprinde măsuri de li
beralizare care să înlesnească schim
buri largi fn ce privește produsele 
românești Pe de altă parte, este de 
dorit ca Franța și România să se 
consulte pentru a stabili o colabo
rare bazată pe egalitate și avantaj 
reciproc în cadrul organizațiilor eco
nomice internaționale, cum ar fi, 
spre exemplu. GATT (Acordul gene
ral asupra tarifelor și comerțului — 
N. R.)

— Se știe că una din proble
mele propuse pentru ordinea de 
zi a preconizatei conferințe ge- 
nerațe europene se referă la lăr
girea relațiilor comerciale, eco
nomice și tehnico-științifice in
tre statele continentului nostru. 
Cum apreciați domnule minis- 

I tru, această propunere, rolul ei

in instaurarea unui climat de 
mai bună înțelegere și conlu
crare, de destindere și securitate 
în Europa si in întreaga lume ?

— Franța se pronunți de mult 
timp pentru lărgirea și dezvoliare» 
relațiilor economice, comerciale, 
științifice și tehnice între toate sta
tele lumii și în special între dife
ritele state europene, indiferent care 
ar fi regimul lor politic și social. 
Aceasta constituie una din temeliile 
politicii sale de înțelegere și coope
rare. De mulți ani guvernul francez 
aplică în practică aceste principii, 
avînd convingerea că acțiunile în a- 
cest sens nu pot decît. să contribuie 
la crearea unui climat favorabil în 
Europa. Exemplul cooperării franco- 
române și rezultatele reuniunii Co
misiei noastre mixte constituie o con
firmare în acest sens.

In ceea ce ne privește, noi, tn 
Franța, credem că acțiunile per
severente ale fiecărei țări de pe con- 
tinentlul nostru pentru a stabili re
lații strînse și durabile în domeniile 
economic, științific și tehnic cu toate 
celelalte țări pot conduce la rea
lizarea acestui obiectiv major — in
staurarea în Europa a unei atmosfere 
de înțelegere și cooperare.

Orice pas pe linia afirmării aces
tei politici, a angajării statelor pen
tru aplicarea ei în practica relațiilor 
reciproce nu poate decît să fie salu
tat ca o acțiune pozitivă.
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Sfîrșitul conflictului Austria privește PE ÎNTREG TERITORIUL La început

nigeriano-biafrez
pozitiv organizarea■

unei conferințe
VIETNAMULUI DE SUD de an

LAGOS 13 (Agerpres).
— înfrîngerea biafreză 
este consumată. Ge
neralul maior Philip 
Effiong, șeful statului 
major al armatei bia- 
freze, care și-a asumat 
puterea de la plecarea 
generalului Ojukwu, a 
anunțat într-un mesaj 
radiodifuzat că a cerut 
pace și că o misiune 
condusă de procurorul 
Louis Mbanefo ur
mează să întîlnească in 
acest sens autoritățile 
federale.

în cursul zilei de 
marți, liderul biafrez 
Philip Effiong a rostit 
o nouă cuvîntare ra
diodifuzată în cadrul 
căreia a declarat : „îl 
chem din nou pe gene
ralul Yakubu Gowon
— șeful guvernului mi
litar federal — să or- 
done o pauză în îna
intarea trupelor fe
derale pentru a stă
vili suferințele cauzate 
populației", transmite 
agenția Reuter. Tot
odată, el s-a adresat 
trupelor federale, ce- 
rîndu-le să oprească 
înaintarea pe teritoriul 
biafrez pentru a mic
șora suferințele comu
nității Ibo. Pe de altă 
parte, generalul Effiong 
a spus — potrivit a- 
genției Reuter — că, 
după intrarea adîncă a 
trupelor federale în re
giunea populată de tri
burile Ibo și după pri
mul contact al acestora 
cu soldații biafrezi de
zarmați și cu valurile 
de refugiați, înaintarea 
lor a cauzat „multe su
ferințe în rîndurile 
populației".

La rîndul său, gene
ralul Yakubu Gowon, 
șeful guvernului fede
ral nigerian, a anunțat 
într-o cuvîntare radio
difuzată că a acceptat 
capitularea trupelor 
biafreze oferită de ge
neralul Philip Effiong, 
șeful statului major. 
„Chem toate trupele se
cesioniste șă se com
porte onorabil și să 
depună armele", a spus 
generalul Gowon. El a 
precizat că a ordonat 
trupelor federale să ia 
măsuri în vederea li
nei predări în masă a 
forțelor biafreze. Uni
tățile federale și poli
ția vor exercita auto
ritatea, avînd ordinul 
să tragă numai dacă 
vor intimpina rezisten
ță. Șeful guvernului a 
anunțat totodată o am
nistie „pentru toți acei 
care au luat parte la 
această zadarnică în
cercare de a dezintegra 
țara". Menționind că 
Nigeria se află acum 
„intr-unui din cele mai 
mari momente ale isto
riei sale", generalul 
Gowon a relevat că „a 
luat sfirșit un tragic și 
dureros conflict".

La Lusaka un purtă
tor de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor 
Externe al Zambiei a 
declarat că guvernul a- 
cestei țări a acordat a- 
zil politic generalului 
Odumekwu Ojukwu, 
care „s-a angajat să 
nu desfășoare activita
te politică pe terito
riul zambian". Purtă
torul de cuvînt a pre
cizat că, din conside-

rente Ide securitate, gu
vernul zambian dorește 
ca generalul Ojukwu 
să plece cu un avion 
spre Europa cit mai 
curînd posibil. Zambia 
este una dintre cele 
patru țări africane care 
a recunoscut Biafra ca 
stat, după ce aceasta 
s-a proclamat indepen
dentă.

★
Cele mai diverse țări 

și organizații internațio
nale își multiplică de
mersurile pentru a îm
piedica prelungirea văr
sării de sînge și pentru 
a veni în ajutorul re
giunilor încercate de o 
cumplită penurie, ali
mentară în legătură cu 
aceasta, ambasadorul 
Nigeriei federale la Ro- 

Mamman 
a declarat. în 

cadrul unei conferințe 
de presă că Nigeria ac
ceptă venirea unor ob
servatori străini, men- 
ționînd că în țară a fost 
deja o misiune de ob
servatori canadieni, po
lonezi, suedezi și brita
nici, care au respins în 
urmă cu un an acuzația 
de genocid adusă trupe
lor federale. De aseme
nea, a precizat ambasa
dorul, Nigeria va primi 
In mod favorabil un aju
tor internațional masiv. 

Referindu-se la măsu
rile inițiate de C.I'C R. 
în vederea ajutorării 
populației civile biafre- 
ze, președintele Comi
tetului internațional al 
Crucii Roșii (C.I.C.R.). 
Marcel Naville, a pre? 
cizat c"  ”
eu Liga 
de Cruce Roșie, ClI.C R 
s-a oferit imediat să 
colaboreze cu Cru
cea Roșie nigeriana, 
care coordonează toa
te operațiunile între
prinse In acest scop pe 
întreg teritoriul Nigeri
ei. Comitetul Internațio
nal al Crucii Roșii — s 
subliniat el — este gata 
să o'ină toate rezervele

ma, John 
Gamba,

că, împreună
Societăților

de hrană și medicamen
te la dispoziția popula
ției nigeriene aflate în- 
tr-o. situație tragică.

Primul ministru al 
Marii Britanii. Harold 
Wilson, a convocat 
mai ți după-amiază o 
reuniune'a organizații
lor britanice de ajutor 
in vederea punerii la 
punct a unui plan de 
asistență destinat popu
lației civile din Biafra 
Luni seara s-a precizat, 
de asemenea, că lordul 

o 
specială în 
va părăsi

Hunt, însărcinat cu 
misiune 
Nigeria.
miercuri capitala Ma
rii Britanii, plecînd 
spre Lagos.

Guvernul R.F. a Ger
maniei a hotărît să a- 
corde Nigeriei 3 000 
tone grîu pentru ajuto
rarea victimelor 
zona conflictului 
tar. De asemenea, 
vernul vest-german va 
mai acorda Nigeriei a- 
jutor tehnic pentru re
facerea agriculturii și 
restabilirea rețelei de 
transport.

Președintele Consi
liului de Miniștri al 
Italiei. Mariano Rumor, 
a avut o întrevedere 
cu ministrul afacerilor 
externe, Aldo Moro, cu 
care a analizat desfă
șurarea ultimelor eve
nimente din Nigeria. în 
același timp, la Roma 
s-a anunțat că guvernul 
italian va acorda un 
credit de 800 000 dolari 
în favoarea populației 
civile din Nigeria, care 
a suferit de pe urma 
conflictului.

. Guvernul danez a in
format luni pe secreta
rul general al O.N.U., 
U Thant, că Danemar
ca este gata să pună la 
dispoziția O.N.U. ob
servatori ce ar putea fi 
trimiși în zona ostilită
ților din Nigeria, a 
declarat primul minis
tru Hilfnar Baunsgaard. 
O declarație similară 
au făcut și autoritățile 
elvețiene

din 
mili-

gu-

Soldați ai trupelor federale nigeriene, după 
ce au ocupat unul din ultimele puncte de 

rezistență ale biafrezilor
Telefpto A. P. — Agerpres

Un nou „dezgheț" 
la Lisabona?

LISABONA 13 (Agerpres). — în 
cercurile politice din capitala portu
gheză se afirmă că premierul Caetano 
intenționează să adreseze un apel per
sonalităților liberale pentru a accep
ta colaborarea ce le-o va solicita in 
cadrul noii remanieri guvernamenta
le pe care o are în vedere. După ale
gerile generale de la 26 octombrie 
Î969, Caetano și-a propus să modifice 
compoziția cabinetului moștenit 
de la predecesorul său, în scopul 
unei . ’__ " ‘ ___ .
mierul portughez intenționează să 
acorde tehnocraților —- :
important în 
Intențiile primului 
căpătat, pînă ' .
mă concretă. Referindu-se la această 
situație din Portugalia, cotidianul 
francez „Le Monde" subliniază fap
tul că, in timp ce în țară se înregis
trează un scăzut nivel de viață și un 
procent ridicat de analfabeți, peste 50 
la sută din buget se consacră cheltu
ielilor militare.

relansări economice, pre-
un rol mai 

cadrul cabinetului, 
ministru n-au 

în prezent, vreo for-

SUDAN

KHARTUM 13 (Agerpres). — 
După cum informează agenția A.P., 
în Sudan a fost dejucată o nouă în
cercare de lovitură de stat — a cincea 
de la venirea la putere, în luna mai 
trecut, a actualului regim. Mai mulți 
militari, printre care un general în 
retragere, ău fost arestați. Ei urmează 
să fie traduși în curînd în fața unei 
curți marțiale.

începutul anului a 
fost marcat tn Cipru 
de apariția unor noi 
elemente de tensiune, 
ca urmare a recrudes
cenței activității unor 
organizații clandestine, 
Îndeosebi a așa-numi- 
tului „Front național". 
Membrii acestei orga
nizații s-au dedat la 
sabotaje, dezordini, au 
atacat depozite de mu
niții, sustrăgînd im
portante rezerve de 
dinamită, au chemat 
populația la acțiuni 
contrare eforturilor în 
curs îndreptate spre 
soluționarea problemei 
cipriote. Potrivit ob
servatorilor din Nico
sia. prin activitatea 
sa; „Frontul național", 
organizație „unionistă" 
avînd ca scop înfăp
tuirea vechiului pro
iect „Enossis" (Unirea 
Ciprului cu Grecia) 
este de natură să dău
neze convorbirilor din
tre cele două comuni
tăți — greacă și tur că 
— și a creat o situa
ție în care autoritățile 
nu pot controla pe 
deplin evenimentele 
din insulă.

întrunindu-se de 
cîteva ori în ședințe 
extraordinare, guver
nul cipriot a luat o 
serie de măsuri avînd 
ca scop întărirea con
trolului autorităților 
asupra situației. Toa
te clădirile publice au 
fost puse sub pază. A 
fost chemat sub arme 
un nou contingent. 
Poliția se află tn stare 
de alarmă

Ultimele elemente 
de tensiune au Inter
venit într-un moment 
tn care se conturase

general-europene
w

Un interviu al lui 
Kurt Waldheim

A-VIENA 13. — Corespondentul 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
„Țelul politicii externe austriece îl 
constituie strădania spre o colabora
re intensă cu toate țările europene, 
indiferent de sistemul lor politic și 
economic — a declarat ministrul de 
externe Kurt Waldheim, intr-un in
terviu acordat ziarului „Die Presse". 
Relațiile Austriei cu statele est-eu- 
ropene s-au dezvoltat pozitiv în ul
timii arii, creindu-se astfel, premise 
pentru o colaborare strinsă în pri
mul rînd în domeniul economic și 
cultural". — a subliniat, el. Referi
tor la problema securității europe
ne, ministru! de externe a declarat .; 
„Guvernul federal austriac încurajea
ză toate strădaniile în direcția unei 
destinderi și privește pozitiv propu
nerea privind organizarea unei con
ferințe general-europene. Ca și alte 
state, sîntem de părere că este ne
cesară o pregătire temeinică pentru 
succesul unei astfel de conferințe".

Waldheim a menționat în continua
re deosebirile de vederi existente încă 
asupra ordinii de zi și a precizat că 
în prezent au loc consultări între sta
tele interesate, pentru elucidarea po
zițiilor. Austria își va aduce partea 
ei de contribuție pentru a se ajunge 
la păreri concordante în această pro
blemă importantă".

EVENIMENTELE

DIN ORIENTUL

APROPIAT
BEIRUT 13 (Agerpres). — In urma 

unei reuniuni extraordinare a gu
vernului libanez, primul ministru 
Rashid Karame a anunțat că a fost 
adoptată hotărîrea de a fortifica 
frontierele sudice ale țării și de a 
construi adăposturi antiaeriene pen
tru protecția populației din aceste 
zone.

Totodată, guvernul, libanez i-a în
sărcinat pe ■ primul ministru,. Rashid 
Karame, și pe ministrul de externe, 
Nassim Majdalahi, să facă un turneu 
în capitalele arabe pentru a expună 
poziția Libanului în problema con
flictului din Orientul Apropiat și de 
a cere eventual sprijin financiar.

★
TEL AVIV 13, (Agerpres) — Avia

ția israeliană a bombardat marți 
două obiective militare egiptene si
tuate în imediata apropiere a capita
lei R.A.U. — a anunțat un purtător 
de cuvînt militar israelian. El a pre
cizat că cele două obiective au fost 
aerodromul militar El Hanka și ta
băra de instrucție Tel el Kebir, 
aflate la 15 și, respectiv, 30 km nord 
de Cairo. Tot marți, bombardierele 
de luptă israeliene 
siuni asupra unor 
aflate pe întreaga 
lului de Suez.

au întreprins mi- 
poziții egiptene 
lungime a Cana-

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.E.N., o 
formațiune de avioane israeliene au 
violat marți spațiul aerian al R.A.U., 
tncercînd să bombardeze pozițiile 
militare de la El Hanka și Tel el 
Kebir. Avioanele inamice au fost 
interceptate de artileria și aviația 
egipteană, fiind silite să se retragă, 
a arătat un purtător de cuvînt mili
tar egiptean.

speranța într-o evolu
ție mai rapidă spre 
soluționarea proble
mei cipriote. Este 
știut că, spre sfîrșitul 
anului trecut fuseseră 
reluate, după o pauză 
prelungită, convorbiri
le intencomunitare con
sacrate soluționării 
tuturor problemelor de 
care depinde jnstaure-

sesiunii dip decembrie 
a Consiliului european 
a purtat la Paris dis
cuții cu șeful diploma
ției turce. Caglayan- 
gil Examinării pro
blemei cipriote le-au 
fost consacrate 
multe înțîlniri tntre 
miniștrii de externe ai 
Turciei și Greciei. în 
a doua jumătate a «-

pro-
mai

Obiective strategice 
americano - saigoneze

sub atacul forțelor patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al comandamentului 
militar american de la Saigon a de
clarat că în ultimele 24 de ore au fost 
înregistrate mai multe lupte între tru
pele americano-saigoneze și forțele 
patriotice în diferite regiuni ale Viet
namului de sud. Astfel, în cursul zi
lei de luni cîteva unități ale diviziei 
pușcașilor marini au fost atacate de 
forțele patriotice cu arme automate 
și rachete. Luptele au avut ioc în 
provincia Quang Tinh, nu departe 
de localitatea Tam Ky, unde.de mai 
multe zile patrioții sud-vietnamezi 
întreprind atacuri continue. Opera
țiuni militare au mai avut loc și în 
apropiere de Saigon, în provincia 
Long An. Totodată, după cum a pre
cizat purtătorul de cuvînt american, 
artileria forțelor patriotice a bombar
dat în cursul nopții de luni spre

marți peste 10 obiective strategice 
americane pe întreg teritoriul Vietna
mului de sud. z

în același timp, avioane ale S.U.A 
de tip „B-52" au efectuat în ultimele 
24 de ore mai multe raiduri de bom
bardament.

Noi retrageri 
de trupe americane

SAIGON. — Comandamentul mili
tar american a anunțat luni că două 
unități ale S.U.A..— divizia I de in
fanterie și regimentul 26 de pușcași 
marini — vor fi retrase din Vietna
mul de sud. Se precizează totodată 
că retragerea nu va avea loc înainte 
de 1 februarie.

Spre o reducere a tensiunii
in relațiile dintre S. U. A. și Suedia

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a anunțat numi
rea lui Jerome Holland, președintele 
Institutului Hampton (statul Virgi
nia), în funcția de ambasador al 
S.U.A. în Suedia Holland este al 
patrulea negru care ocupă un post 
diplomatic în actuala administrație 
Comentînd această numire, purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, Ronald

Anglia nu va adera 
la C.E.E. decit

« •in condiții 
acceptabile

Ziegler, și-a exprimat speranța că ea 
„va contribui la reducerea tensiunii 
în relațiile dintre S.U.A. și Suedia". 
Postul de ambasador american la 
Stockholm a rămas vacant de peste 
un an din cauza nemulțumirii Was
hingtonului față de poziția guvernu
lui suedez, care a criticat războiul 
dus de Statele Unite. în Vietnam.

Potrivit agenției Asociated Press, 
numirea unui nou ambasador ame
rican în Suedia „ar putea să reducă, 
dar nu va elimina serioasele diver
gențe politice dintre Stockholm și 
Washington în legătură cu războiul 
din Vietnam". Referindu-se la surse 
diplomatice din Washington, agenția 
citată menționează că nu se așteaptă 
ca desemnarea unui nou ambasador 
să aducă vreo schimbare în poziția 
de bază a Suediei, care a anunțat 
elaborarea unui program de ajutor 
pentru R.D. Vietnam și nici a poli
ticii acestei țâri de a acorda azil 
acelora pe care Ministerul Apărării 
S.U.A. îi numește „absenți de la 
serviciul militar al Statelor Unite".

0 declarație a premierului 
Harold Wilson

LONDRA 13 (Agerpres).' — „Dacă 
nu vom obține condiții acceptabile, 
nu vom adera la Piața comună euro
peană" — a declarat luni seara pri
mul ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson, în cursul unei emisiuni 
a posturilor de televiziune „BBC", 
referindu-se la problemele puse de 
candidatura Angliei la C.E.E.

Răspunzînd la unele întrebări, 
Wilson a recunoscut că aderarea 
britanică la Comunitatea Economică 
Europeană s-ar traduce printr-o spo
rire a prețurilor in Anglia, îndeosebi 
la produsele alimentare, yîn acest 
sens, primul ministru a informat că, 
la începutul lunii. viitoare, va fi pu- . .. ... ... .... , u 

va 
e- 
tn 
că

oc-

w om
STOCKHOLM. — Greva minerilor 

din bazinul carbonifer suedez Kiruna 
(Laponia), declanșată la Începutul 
lunii trecute, continuă. Mișcarea, care 
cuprinde aproape 5 000 de mineri, 
s-a intensificat după eșecul convor
birilor preliminare dintre delegația 
comitetului de grevă și 
tanții direcției. Mișcarea 
se bucură de un larg sprijin in rin- 
dul opiniei publice suedeze. Aproape 
în întreaga țară au fost 
colecte pentru ajutorarea 
și a familiilor acestora.

REVENDICA TIVE

AMPLE MIȘCĂRI

reprezen- 
minerilor

organizate 
greviștilor

200 000 deROMA. — Aproximativ 
funcționari ai întreprinderilor secto
rului de prevederi sociale și asis
tență medicală, ai institutelor pentru 
dezvoltarea agriculturii și ai celor 
pentru turism, de la Camerele de co
merț și întreprinderea pentru comerț 
exterior ca și de la diferite instituții 
cu caracter cultural au declarat marți 
o grevă națională de trei zile. Gre
viștii revendică îmbunătățirea situa
ției lor economice, precum și demo
cratizarea conducerii acestor între
prinderi. Acțiunea inițiată este 
jinită în mod unitar de cele trei 
centrale sindicale din Italia. în 
lași timp continuă acțiunile

spri- 
mari 
ace- 

celor

BELGRAD 13 (Agerpres). — Tri
mișii speciali Agerpres, Nicolae Iones- 
cu și N. Plopeanu, transmit : la 13 
ianuarie a fost semnat la Belgrad 
acordul. între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla- 

privire la micul trafic de călă- 
zona de frontieră.
partea guvernului român acor-

blicii
via cu
tori în

Din
dul a fost semnat de Eugen Luchian.

O demonstrație a profesorilor lon
donezi, în apropiere de Church 

House

90 000 de lucrători din transporturile 
publice urbane, care revendică 
noirea contractelor colective 
muncă.

în
de

LONDRA. — Cadrele didactice 
Marea Britanie au declanșat luni 
mai mare grevă din învățămint 
acest secol. Un număr de cinci 
de cadre didactice din 345 școli
se vor prezenta timp de două săptă- 
mîni la catedră.

din 
cea 
din 
mii 
nu

BRUXELLES. — în bazinul car
bonifer Limbourg din Belgia continuă 
greva celor 15 000 de mineri, decla
rată la 5 ianuarie în Semn de protest 
împotriva refuzului cercurilor patro
nale de a satisface revendicările lor 

,de majorare a salariilor. în cursul 
zilei de luni, la minele din Water- 
schei au avut loc Incidente între gre
viști și forțele- de poliție.

șef de secție la Consiliul de Miniștri, 
iar din partea guvernului iugoslav, de 
Franio Micetici, director în Secreta
riatul federal pentru Afacerile In
terne.

La semnare au fost prezenți Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vladimir Rolovici, 
adjunct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, și alte persoane 
oficiale.

agențiile de presă transmit
Sesiunea extraordinară 

a Comisiei O.N.U. pentru 
Stupefiante s_a deschis luni la 
Geneva. In timpul lucrărilor, ce 
vor desfășura pînă la 30 ianuarie, 
va urmări elaborarea unui proiect
tratat care să prevadă punerea sub 
control internațional a tuturor sub
stanțelor narcotice.

se
se 
de

blicată o „carte albă" referitoare 
evaluarea prețului pe care îl 
Constitui pentru Marea Britanie 
ventuala șa intrare în C.E.E. 
cercurile politice se menționează 
Wilson a promis încă din luna < 
tombrie 1969, la congresul Partidului 
laburist de la Brighton, că va pro
ceda la această evaluare și că va su
pune problema intrării în Piața co
mună Parlamentului, înainte de a 
lua o hotărîre definitivă.

în ce privește aspectul politic al 
viitoarei Piețe comune europene, 
primul ministru britanic a respins 
tdeea unei federații,! spunînd că, du
pă părerea sa, „aceasta nu este o 
realitate politică".

Guvernul vest-german 
s-a întrunit marți, Pentru Pr>- 
ma oară în acest an, într-o sesiune 
extraordinară. Miniștrilor le-a fost 
prezentat spre examinare raportul pe 
care cancelarul Willy Brandt urmea
ză să-l țină miercuri în fața Bundes- 
tagului vest-german.

solidaritate cu poporul cubanez, 
membrii ambasadei române, ai agen
ției economice, grupul de ingineri și 
tehnicieni petroliști, precum și alți 
tehnicieni români care se află în 
Cuba.

unei soluții pe calea 
revizuirii unor claUz&A 
ale acordurilor de ' 
Ziirich și Londra cu 
privire la Cipru, pre
cum și a cîtorva pre
vederi ale constituției 
cipriote.

Observatorii politici 
sînt unanimi în a a- 
precia că recrudescen
ta activității organiza-

Conîerința parlamentară 
a Asociației Piața comună 
- AiriCO *’~a deschis lucrările la 
Hamburg. La reuniune participă par
lamentari din cele șase țări membre 
ale C.E.E. și din cele 18 state afri
cane și malgașe, asociate la Piața 
comună. In prima zi a lucrărilor a 
fost analizată evoluția comerțului în
tre cele șase țări membre ale C.E.E. 
și statele africane asociate la Piața 
comună.

Convorbiri J. Peter - M. 
TepaVOț. Convorbirile între mi
nistrul afacerilor externe a) Ungariei, 
Jânos Peter, și secretarul de stat 
pentru afacerile externe aJ Iugosla
viei, Mirko Tepavaț, au început la 
Budapesta. Cei doi miniștri proce
dează la un larg schimb de păreri cu 
privire la problemele bilaterale și 
internaționale care interesează cele 
două țări, anunță agenția Taniug.

Torturile și tratamentul 
inuman Ia care sînt supuși 
deținuții politici din Uru
guay ^ac obiectul unei anchete 
realizate 
Senatul 
nunțuri 
sens în
mulți senatori și reprezentanți ai di
feritelor partide și organizații poli
tice.

de o comisie desemnată de 
Uruguayan. Mai multe de- 
au fost formulate în acest 
fața Parlamentului de mai

piscopul Makarios cu 
primul ministru Pa
padopoulos, în cursul 
escalei pe care preșe
dintele Ciprului a fă- 
cut-o la Atena, în 
drum spre Africa. A 
fost reținută declara
ția făcută postului de 
radio Nicosia de pre
mierul grec în sensul 
că activitatea organi-

Momente de tensiune
în Cipru

CORESPONDENTA DIN ATENA DE LA AL. C1MPEANU

rea pe insulă a unui 
climat de liniște și 
conlucrare, pe baza 
respectării intereselor 
fiecărei comunități. O 
intensă activitate di
plomatică s-a desfășu
rat în triunghiul prin
cipalelor părți intere
sate — Cipru, Grecia. 
Turcia — urmărim 
du-se crearea unui 
mediu cît mai favora
bil continuării 
turilor spre 
unei soluții 
acceptabile 
cipriot al 
externe. Kyprianou, a 
avut în acest sens 
convorbiri repetate cu 
colegul său grec, Pi- 
pinelis. iar cu prilejul

efor- 
găsirea 

reciproc 
Ministrul 
afacerilor

nului trecut De ase
menea, ceea ce repre
zentanții comunității 
greco-cipriote și pre
ședintele Makarios au 
apreciat ca fiind „prin
cipalul obstacol" spre 
realizarea unui acord, 
și anume insistența 
exponenților comuni- 

insulă 
autono- 
a apă- 
vreme 
nouă 

turco- 
Denk-

tații' turce din 
în problema 
miei regionale, 
rut în ultima 
într-o lumină 
Reprezentantul 
cipriot, Raouf 
tash, a propus ca a- 
ceasta problemă să fie 
„clasată" renunțîn- 
du-se. la continuarea 
discuțiilor asupra ei 
și a sugerat căutarea

jiilor clandestine din 
insulă, precum și re
învierea proiectului. 
„Enossis" nu sînt de 
natură să favorizeze 
găsirea unei soluții 
problemei cipriote 
Autoritățile de la A- 
tena au considerat ne
cesar să se dezică de 
activitatea „Frontului 
național" ți să res
pingă părerile expri
mate 
euri, 
reactualizarea 
„Enossis" 
inspirată 
Potrivit 
cești, acestei probleme 
i-au fost consacrate și 
convorbirile avute zi
lele trecute de arhie-

în unele cer- 
potrivit cărora 

lozincii 
ar fi fost 
de Atena 

presei gre-

Națiilor antiguverna
mentale din Cipru „nu 
rumai că nu promo
vează interesele nați ’• 
nale ale Ciprului, dar. 
dimpotrivă, creează si
tuații ce ar putea 
dăuna acestor interese 
într-un moment cînd 
sînt evidente efortu
rile și bunăvoința tu
turor părților intere
sate în soluționarea 
problemei. Unica in
stituție cu care cola
borăm și căreia îi a- 
cordăm sprijin in ce 
privește rezolvarea 
problemei cipriote, și 
numai în acest scop si 
fără a ne amesteca în 
vreo problemă internă

a insulei, este institu
ția oficială a statului 
cipriot, condusă de ar
hiepiscop"

Potrivit ultimelor 
vești din Nicosia, pe 
insulă și-a făcut apa
riția o nouă organiza
ție clandestină, denu
mită „Ethniki Anas- 
tassis" (Renastetea na
țională), care acțio
nează, de asemenea, 
contrar politicii oficiale 
de soluționare pașnică 
a problemei Președin
tele ' Makarios ar fi 
Cost sesizat de înmul
țirea acțiunilor tero
riste în ultimele zile 
și nu este exclus — a- 
preciază presa locală 
— ca șeful statului ci
priot să-și întrerupă 
călătoria spre a se în
toarce mai devreme la 
Nicosia In orice caz, 
pentru data de 17 ia
nuarie este prevăzută o 
nouă rundă de con
vorbiri la Atena în
tre aihiepiscop și ofi
cialitățile grecești.

Duminică, un nou in
cident a adus un plus 
de încordare pe insulă. 
După cum s-a mai a- 
nunțat, două vase de 
pescuit grecești au fost 
atacate de un vas de 
război turcesc. Minis
terul Afacerilor Ex
terne al Greciei 8 
adresat un protest gu
vernului turc în legă
tură.cu acest incident, 
care; după părerea ob
servatorilor politici ar 
putea influența con
vorbirile de la Atena 
După cum se arată 
intr-un comentariu al 
agenției de presă ate
niene problema ci
priotă .a intrat într-o 
fază delicată"

Secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Chile, Luis Corvalăn, luînd 
cuvîntul la un miting organizat la 
Valparaiso, a chemat forțele popu
lare la unitate în vederea desemnării 
unui candidat popular comun pentru 
alegerile prezidențiale din septembrie. 
Forțele progresiste, a adăugat Corva- 
lân, vor putea forma un guvern popu
lar numai prin eforturi comune.

Baza aeriană tailandeză 
de la Ubon a fost atacată 
în cursul nopții de luni spre marți 
de grupuri de partizani care au an
gajat lupte grele cu trupele guver
namentale — anunță un comunicat 
difuzat la Bangkok.

Cel mai vîrstnic locuitor 
al Uniunii Sovietice este S1- 
rali Mislimov, care a împlinit 165 de 
ani. Mislimov trăiește în satul Bar- 
zavu din R.S.S. Azerbaidjană. Este 
interesant de remarcat că în satul 
Barzavu 223 de persoane fac parte 
din familia Mislimov. Longevivul n-a 
apelat pînă în prezent la' serviciile 
medicilor, face zilnic plimbări pe jos, 
chiar și iarna, și se ocupă cu munci 
ușoare în propria gospodărie.

La marea campanie „Za- 
fra celor 10 milioane de 
tone” au Participat, în semn de

Au fost concediați peste 
2 500 muncitori filipinezi 
care lucrau la bazele americane din 
Filipine, în urma recentei hotărîri a 
guvernului S.U.A. de a reduce cu 
10 la sută cheltuielile făcute în străi
nătate. Măsura luată va aduce Fili- 
pirielor o pierdere de 15 milioane do
lari pe an

Cel mai mare avion din lume, „Boeing-747", aparțmind societății „Pan Am» 
rican Airways" a fost obligat să-și întrerupă călătoria, datorită timpului ne
favorabil. Un purtător de puvint al societății americane a declarat că avio
nul se va întoarce la New York fără să-și ducă pînă la capăt programul. 
Noul aparat urma să efectueze un zbor inaugural cu escale pe mai multe 
aeroporturi ale Europei occidentale. în fotografie : „Boeing-747" în timpul

Cel mai mare avion din lume, „Boeing-747", aparțmind societății „Pan Ara» 
rican Ajrways" a fost obligat să-și întrerupă călătoria, datorită timpului ne
favorabil. Un purtător de puvint al societății americane a declarat că avio
nul se va întoarce la New York fără să-și ducă pînă la capăt programul. 
Noul aparat urma să efectueze un zbor inaugural cu escale pe mai multe 
aeroporturi ale Europei occidentale. în fotografie ; „Boeing-747" în timpul 
escalei făcute la Londra. La bordul avionului se aflau 340 de pasageri și 19 

membri ai echipajului
escalei făcute la Londra. La bordul <«■

avionului se aflau 340 de pasageri și
membri ai echipajului
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