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vine vremea un schimb
de păreri privind

semănatului I CADRUL

înaintea tractoarelor
® Sămînța bună se alege INDUSTRIALE

bob cu bob

• Să n-apuce cucul s-o ia

La masa rotundă

FUNCȚIONAL
AL CENTRALEI

In fața aparatului — 
’ un fel de mașinărie ar- 
' gintie de dimensiuni
• potrivite pentru imagi- 
» nația unui spirit aplica- I _tiv și meșteșugar —
> dar care fusese, proba- 
L bil, în mod intenționat 
I dereglat, băiatul ră-

măsese încruntat. Un 
cronometru a început

• să-și bată tic-tacul și
> examinatului i s-a ce-
• rut să readucă mașina
> la vechea ei mișcare. 
, „Nimic mai simplu!“, 
( ai fi zis. Numai că 
( mîihile băiatului se

mișcau atît de greu, 
fruntea i s-a încrețit și 

1 mai tare și nu-ți tre- 
1 buiau explicații in plus i ca să-ți dai seama că 

imaginația tehnică a a- 
celui tinăr nu era prea 
bogată. Mutat la un alt 
aparat, lucrurile s-au 
repetat : cronometrai
înghițea timpul calm, 
dar mâinile băiatului nu 
se dovedeau deloc mai 
dibace.

— Ați asistat, mi-a 
spus psihologul Felicia 
Barna, la două 
tre probele prin 
sint trecuți aici, 
Combinatul chimic 
Făgăraș, toți cei
vin să se angajeze la 
noi. Scopul acestor e- 
xaminări este să deter
minăm științific aptitu
dinile oamenilor, ca să-i 
folosim pe cit posibil' a-

colo unde pot fi in cel 
mai mare grad utili și 
unde el înșiși pot avea, 
ca urmare, satisfacția 
unei munci făcute cu 
succes.

Un nou sistem de an
gajare a salariaților ? 
se va întreba cineva, lu- 
înd cunoștință de a- 
ceastă relatare. Este 
mai mult, stimate citi-

linia tovarășul Ion Pe
trescu, șeful serviciu
lui de psihologie-ergo- 
nomie — trebuie căutat 
in spiritul de largă 
deschidere spre ceea ce 
este nou în știință, sus
ținut cu deosebire, (dar 
și cu îndreptățire, vom 
adăuga noi) de către 
doi ingineri — Th. Șu
tea, directorul general,

reportaj de Eugen FLORESCU

• Să știe fiecare ce are
de făcut în campania
care se apropie

Primăvara, după cum afirmă meteorologii, va fi In acest an mai timpurie. De pe acum, în cea mai mare parte a țării, pămîntul nu mai este acoperit de zăpadă, iar temperatura se, menține ridicată. Oricum ar evolua vremea, oamenii muncii din agricultură trebuie să fia pregătiți pentru a putea face față la timp luorărilor de primăvară. Ce s-a făcut și' ce trebuie-întreprins, în cori'timiare,- îîf această direcția ? La Ministerul Agriculturii și Silviculturii a avut loc o te'lecon- ferință cu direcțiile agricole județene, în cadrul căreia s-au analizat, în principal, sarcinile pe care le implică executarea lucrărilor agricole de primăvară.Principala problemă care trebuie rezolvată, în aceste zile, o consti- i tuie terminarea reparațiilor la tractoarele și mașinile agricole , care ' vor fi folosite în campania de primăvară. Pe ansamblu, situația se ' prezintă bine. Pînă la începutul acestei luni au fost reparate 92 la sută din tractoare, 90 la sută din semănătorile pentru porumb, iar cultivatoarele, grapele cu disc, mașinile pentru plantat cartofi și semănătorile pentru cereale păioase au fost reparate în proporție de 87—96 la sută. Au terminat reparațiile toate întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din județul Constanța , și 23 unități din alte județe. însă nu-. , meroase tractoare și mașini agricole nu pot fi puse în stare de funcționare din lipsa unor piese de schimb situație care se datorește atît lipsei de prevedere din partea unităților care nu le-au comandat la timp, cît și faptului că întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini nu și-au onorat contractele la unele repere. Din sondaje efectuate pe teren a reieșit că în timp ce în magaziile, unor întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii există stocuri suplimentare de repere, în altele acestea lipseso ele mult timp. Este necesar ca In următoarele zile să se facă redistribuirea pieselor de schimb între unități, iar în cazul reperelor care nu pot fi asigurate pe nici o cale să . se facă recondiționarea pieselor uzate. Tot atît de important este ca, in toate întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agricole de stat, recepția utilajelor care au necesitat reparații sau revizii să fie făcută cu multă atenție, cu răspundere.în aceste zile de sfîrșit de iarnă, o deosebită atenție trebuie acordată îngrijirii semănăturilor de toamnă Datorită condițiilor climatice mai puțin favorabile din timpul semănatului, în unele zone culturile sînt mai firave, plantele avînd uri grad scăzut de înfrățire. întrucît griul constituie, alături de porumb, cea mai importantă cultură cerealieră, trebuie.să se aplice toate măsurile agrotehnice care să asigure-o dezvoltare normală a plantelor. în acest scop specialiștii să urmărească fiecare tarla în parte și, în funcție, de starea culturilor, să recomande măsurile agrotehnice ce se cer aplicate.Cea mai mare atenție trebuie acordată fertilizării suplimentar® a semănăturilor de toamnă. Cu toate acestea, în unele locuri, îngrășă- mintele chimice livrate de industrie nu numai că nu sînt folosite rațional, ci se depreciază pe rampele gărilor sau în magaziile improvizate ale cooperativelor agricole Este și vina direcțiilor agricole care permit să se irosească îngrășămintele chimice și nu trag la răspundere pe cei care se fac vinovați de această situație. Zăpada care s-a topit brusc și precipitațiile din ultimele zile au creat băltiri pe semănături. Pentru a se evita asfixierea plantelor, cu urmări negative asupra recoltei, e necesar să fie luate măsuri urgente de scurgere a apelor.Buna desfășurare a lucrărilor agricole, oa și obținerea unor recolte mari și de calitate superioară necesită ca, încă de pe acum, unitățile agricole să-și asigure toate sentințele de care au nevoie, să le odritrpleze însușirile biologice. Dar după cum s-a constatat și la te- lecohferirița de ieri de la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, există rămîneri în urmă în ce' privește transportul semințelor dintr-un județ în altul. S-a întîrziat expedierea unor cantități de semințe îndeosebi din județele Botoșani, Brașov și Bihor. De asemenea, nu peste tot cooperativele agricole au trimis probe de semințe la laboratoare în vederea stabilirii însușirilor lor biologice. Este
(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă

producției. Iată o sin- ) 
gură constatare tran- > 
scrisă dintr-un tratat de \ 
inginerie socială : nu- j 
mai printr-o mai justă 
selecționare a persona- \ 
lului de conducere, o \ 
mai bună organizare a C 
sistemelor de suprave- ( 
ghere și control al pro- ? 
ducției și a sistemului z 
de informații, într-o în- > 
treprindere se poate re- S 
aliza o creștere a pro- \ 
ducției pînă la 5 ta \ 
sută. Iar asta, la o va- < 
loare de sute de mili- < 
oane producție de bază, < 
înseamnă foarte mult ! Z 
Dar dacă ducem lucru- ) 
rile și mai departe și > 
pătrundem pînă la folo- > 
sirea ultimului om con- \ 
form capacităților sale ? C 
s-au întrebat specialiștii C 
de la Făgăraș. O con- C 
sultare cu Institutul de r 
psihologie din Bucu- / 
rești a condus la reali- f 
zarea unui contract cu J 
știința și, deci, la apa- > 
riția noului serviciu. \

— Nu ne-a fost prea S 
ușor, ne spunea tova- S 
rășa Felicia Barna. U- C 
nii — intre care și des- \ 
tule cadre inginerești, C 
contrar așteptărilor — < 
au privit apariția psi- f 
hologilor tn 
ca pe. o bagatelă, 
nu ca un lux și o 
tuială neeficientă,

și V. lovu, secretarul 
comitetului de partid.

Lucrurile merg in ge
neral bine la combinat 
dar știința modernă ca
ută noi și noi posibili
tăți de sporire a randa
mentelor. Specialiștilor 
combinatului le-a atras 
in mod deosebit atenția 
acea afirmație a oame
nilor de știință — de 
fapt o descoperire prac
tic verificată — potrivit 
căreia indicii de renta
bilitate a investițiilor 
în organizarea procesu
lui de producție sint de 
două ori mai mari decit 
cei ai investițiilor pen
tru utilaje, observația 
că raționalizarea mun
cii reprezintă factorul 
esențial de creștere a

tor: este vorba de utili
zarea a ceea ce indus
tria modernă încearcă 
să-și adauge ca un au
xiliar de preț — ingineria socială. Labo
ratorul în care ne-am 
aflat — de psihologie și 
orientare profesională 
- nu este decit unul 

dintre cele 5 laboratoa
re ale noului Serviciu de psihologie-ergono- mie al Combinatului 
chimic făgărășean, iar 
probele prin care tre
cea tinărul amintit, 
doar o parte din com
plexul program pe care 
și l-au propus aici psi
hologii.

Cum au ajuns psiho
logii in combinat 1 Ce 
rol au ? Meritul — sub-

din- 
care 

la 
din 

care

I

combinat 
dacă 
chel- 
dato-

(Continuare 
în pag. a II-a)
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ale unei noțiuni clare

Ca organisme care conduc și răspund de activitatea întreprinderilor 
componente, de realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat, cen
tralele, combinatele și grupurile industriale au un rol important în dome
niul aprovizionării tehnico-materiale și al desfacerii producției. Au 
preluat centralele industriale și celelalte organisme cu statut de cen
trală, în mod efectiv, atribuțiile ce le au în aceste domenii ? Sint ele 
sprijinite să și le poată exercita în cele mai bune condiții ? Tocmai 
aceasta a fost tema discuțiilor la „masa rotundă", organizată zilele 
trecute la Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic și de con
strucții din Capitală (C.I.U.E.M.C.) — la care au participat membri ai 
consiliului de administrație al centralei, cadre de conducere din unitățile 
acesteia, specialiști din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
și din alte organe economice.

IN ZIARUL DE AZI

CELUI DE-AL XXIII-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN OLANDA
HAGA

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dum

neavoastră, delegați la Congres, tuturor comuniștilor olandezi, un cald 
salut frățesc și urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului, 
în lupta ce o duceți pentru triumful idealurilor democrației, păcii și 
socialismului. _ m .

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Olanda, întemeiate pe prin
cipiile marxism-lenlnismului și internaționalismului proletar, se vor 
dezvolta continuu în interesul prieteniei dintre partidele și popoarele 
noastre, al cauzei unității mișcării comuniste internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în secția montaj a excava
toarelor hidraulice din ca
drul uzinei „Progresul"-Brâila Foto : S. Cristian

® CORECTURI INDISPENSABILE ÎN ORGANIZAREA
CONCURSURILOR DE PROIECTARE ® RECLAMAȚI!, 
SESIZĂRI, RĂSPUNSURI • EXAMENUL CLINIC Șl 
PREGĂTIREA MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALA

® Cronica literara : „RISIPITORII" © SPORT

deschide calea spre
securitatea europeană
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OBLIGAȚIA DE SERVICIU
Mărturisesc, de la bun început, că rîndurile de față nu-și propun să a- ducă în dezbatere o chestiune inedită ; pentru . i- mensa majoritate a cititorilor, ele nu vor spune nimic nou, nu vor ridica probleme pe care ei nu .le vor fi rezolvat demult. De ce le scriu, totuși ? Pentru acea infimă minoritate, cu gîndul că vor reflecta o clipă la propriile lor păreri, că vor zăbovi în tovărășia. unor gînduri care, sper, îi vor ajuta să privească în chip mai responsabil propria lor viață, ;• propria lor muncă. în nădejdea că, după această meditație, pe care o doresc fertilă, vom fi limpezit, împreună, un aspect important al vieții sociale și personale, spre folosul nostru, . al tuturor.Este vorba despre disciplina muncii. Și anume, despre înțelegerea unor raporturi între oameni în procesul muncii. Eliberîn- du-1 pe om de. exploatare, socialismul a pus temelia unor raporturi umane intre oameni, raporturi între oameni liberi, membri ai unei societăți libere. Un adevăr istoric, statistic, nu se transformă însă,

automat, în fiecare caz, într-un adevăr turnat într-o formă concretă. „Saltul din imperiul necesității în imperiul libertății" nu are loo pe durata unei zile, ci într-u.n răstimp măsurat cu unitățile Istoriei. Pe cîmpul prezentului, trecutul și viitorul se înfruntă continuu, de multe ori în bătălii crîncene. Din-

primit, nu demult, la redacție scrisoarea unui grup de salariate de la un oficiu poștal din București. Ele se plîngeau împotriva dirigintei oficiului, caracterizată, textual, drept „un element abuziv". Vorbind In general, insul cui drept
e plîngeau împotriva dirijatei oficiului, caracteri- !pt „un Vorbind abuzivul este socotește lode muncăper-care«ăuproprietate

Interviu cu acad. Evgheni MATEEV
președintele Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

,,Majoritatea noastră sîn- tem adeseori (s.n.) ținta manifestărilor sale de și-— se scrie în scri- terminăm însă 
îri-

spre trecut răzbesc uneori spre prezent, ecourile disonante ale trecutului ; b- biectul care a produs sunetele s-a șfărîmat demult, dar undele sonore ne mai ating, cînd și cînd, timpanele.Dintre aceste ecouri ale vechiului face parte , și fenomenul despre care vom vorbi. Este ciudat să în- tîlnești oameni ca aceia despre care este vorba în articol, oameni care se pare că nu au înțeles lucruri elementare, lucruri la îndemîna oricui. Am

sonală. fără «ă țină seama de legi (sau ocolin- du-le cu dibăcie...), în vederea satisfacerii unor interese personale. Este cu aere de vechil pe oamenii și legile repede, la astfel de om după opinia semr scrisorii, și dirigii ciului poștal.Dar, chiar scrisorii (deși aveam nici hu acordăm semnalate) un grăunte de îndoială a încolțit în noi.

insul care pun.Un este,îl locul Iui. părea că semnatarelor inta ofi-de la lectura inițial nu un motiv să credit celor

cană...' soare. Să citatul : tîmplă să viciu". Și așa mai departe. Scrisoarea e plină de astfel de exemple, de „șicană, desconsiderare". „Șefa ne calomniază că . luăm ciubuc". Grav, spunem noi, și citim mai departe : „Noi nu am impus și nu am pretins nimănui vreo răsplată pentru serviciile pe care Ie prestăm" — a- dică, argumentul tuturor celor care iau bacșiș : „Iau, dar nu pretind. E bunăvoința clientului !“ Iar șefa care pretinde încetarea, acestei practici ce nu are nimic comun cu un oficiu poștal devine... „calomniatoare"Și așa mai departe. Nu mai refacem toată „discuția" de la acest oficiu poștal ; ținem să relevăm însă ce optică viciată au salaria- ții care au semnat scrisoarea. Din discuții au mai reieșit și alte stări de lu-

„...dacă se întîrziem la ser-

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a H-a)

PopularăMateev 
a 

în Ministeru- amabilita-
Personalitate marcantă a vieții științifice din Republica Bulgaria, economist de reputație internațională, acad. Evgheni deține în prezent înalta funcție de președinte al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. In această calitate, domnia sa a întreprins cursul săptămînii trecute o vizită în țara noastră, la invitația lui Afacerilor Externe. Lă solicitarea noastră, oaspetele a avut tea să acorde un interviu ziarului

— Europa este astăzi martoră 
a unor fenomene și 
noi, pozitive, menite 
zeze instaurarea unui 
pace și securitate pe 
Conlucrarea pașnică intre 
tele europene a ciștigat, in ul
timii ani, tot mai mult teren. Tn 
acest context, vă rugăm să ne 
spuneți care sint principalele 
preocupări ale Comisiei Econo
mice pentru Europa ?

tendințe 
să favori- 
climat de 
continent, 

sta-

— După cum se știe, comisia noastră, alături de celelalte comisii economice regionale ale O.N.U., are drept preocupare fundamentală dezvoltarea colaborării în Europa în domeniul economic și tehnico-știin- țific. Totodată, acest organism are și un important rol politic. Lucru explicabil, întrucît se știe că îmbunătățirea colaborării economice favorizează climatul politic internațional.. în ciuda dificultăților și divergențelor politice care au confruntat, de-a lungul anilor, țările europene, comisia s-a dovedit un cadru adecvat și viabil afirmării tendințelor pozitive de destindere și cooperare.Anul acesta, activitatea comisiei se va desfășura sub semnul unui eveniment deosebit — cea de-a 25-a aniversare a O.N.U. De aceea, unul din punctele principale de pe ordinea de zi a sesiunii din aprilie va fi analiza ansamblului de sarcini care incumbă comisiei, în vederea adîncirii și lărgirii relațiilor economice dintre statele Europei.De asemenea, lucrările sesiunii

,Scînteia“. politic de-vor avea loc tn contextul terminat de rezonanța largă pe care a avut-o în toate păturile opiniei publice europene apelul țărilor socialiste în legătură cu convocarea unei conferințe general-europene consacrate securității pe continentul nostru. La ședințele plenare ala comisiei, examinarea acestei chestiuni nu a fost prevăzută ca punct separat pe ordinea de zi, întrucît competența sa se rezumă doar la sfera colaborării economice. Trebuie relevat însă că inițiativa țărilor cialiste constituie în prezent un ment al climatului politic. so- fer-
ac-— Cum apreciați stadiul 

tual și perspectivele colaboră
rii economice intre țările euro
pene cu 
diferite ?

sisteme social-politicarelațiilor economice sisteme social-politice a-— Evoluția între țări cu diferite ale continentului nostru pare ca rezultantă a unui larg evantai de tendințe. în Declarația de principii adoptată în 1967, cu ocazia sărbătoririi a două decenii de existență a Comisiei Economice pentru Europa, se arată, în acest sens, că 
„evenimentele importante care au 
marcat recent viața continentului în 
domeniul politic, economic, indus
trial, agricol, științific și tehnologie 
cer de urgență o cooperare gene-

Radu BOGDAN 
Viorel POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Excelentei Sale
Domnului GHEORGHIOS PAPADOPOULOS

Președintele Consiliului de Miniștri al Greciei
ATENA

Exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate sentimentele meia 
sincere de compasiune în legătură cu pierderile de vieți omenești suferite 
în urma accidentului de pe nava „Akrotiri".

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Corecturi
indispensabile a-

concursurilor
de proiectare am luatocmai — că am func-

a alege soluție, pînă la sub în- cîștigă-

co- ju- s-a dinîn organizarea Un grup da muncitori 
uzina „Tricodava"-București

FAPTUL!
DIVERS!
După 18 amProcuratura județului Argeș 

a primit, în septembrie 1969, o reclamație ciudată i cetățeana Lucia C. din București aducea la cunoștință că în 1951 a dat naștere (pe cînd trăia cu concubinul ei Gheorghe G. din Curtea de Argeș) unei fetițe. Concubinul ți mama acestuia au alungat-o de la domiciliul lor pe semnatara reclamației. Din 1962 (de ce tocmai atunci ?) mama afirmă că-și caută fetița și, ne- găsind-o, consideră că fostul „soț" ar fi ucis-o. Truc sau adevăr 7 Vom vedea. Cazul este încredințat procurorului criminalist Ovidiu Păunescu. După cercetări migăloase, se stabilesc faptele reale. Iată-le i reclamanta îți duce fetița la mama concubinului și o abandonează la numai cîteva zile. Intrucît Gheorghe G. este încorporat, mama acestuia se' hotărăște să încredințeze fetița u- nei case de copii. Femeia, care urma să ducă fetița la Casa copilului, declară că în momentul cînd trebuia să se urce în trenul de Sibiu a apărut o femeie de suflet din Pitești insis- tînd să-i fie încredințată fetița pentru înfiere, ei și soțului său. Și astfel misterul a fost dezlegat. Fetița „ucisă" este elevă în anul IV la un liceu din Pitești. Aflînd adevărul, fata a declarat că îi socotește drept părinți pe cei care au crescut-o, iar pe cei ce i-au dat viață vrea să-i o singură dată. Oare dreptate 7
vadă n-are
4 gemene 
la Craiovamaternitatea din Craiova, Nică, în vîrstă de
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LaElena25 de ani, a născut patru fete. Nașterea — după cum ne relatează medicii — a decurs în condiții bine.care1,700 Nica tot fete. O casă cu opt fete. Să 
la trăiască I

normale. Mama se simte De asemenea și fetele, au o greutate între 1,300 și kg. Adăugăm că familia mai are patru copii — și

Am asistat zilele trecute la o discuție de creație inițiată de Uniunea Arhi- tecților în urma anunțării rezultatelor concursului organizat de Ministerul Sănătății și fostul C.S.C.A.S., pentru o instituție județeană de sănătate (un centru de recoltare a sîngelui) Mărturisim că, departe de așteptările noastre, discuția de creație s-a transformat în cele din urmă într-un dialog penibil alternînd între justificările juriului șl contestațiile, în bună măsură îndreptățite, ale unor concu- renți nemulțumiți de rezultate. Nu intenționăm să punem în discuție aceste rezultate, dar considerăm semnificativ însuși faptul că au apărut obiecțiuni atît de vehemente din partea u- nor participant! la concurs. Ele ne Îndreaptă atenția spre problemele de fond ale organizării concursurilor de proiectare, căci exemplul citat corespunde unei situații mai ample și avertizează asupra primejdiei de denaturare a ideii însăși de concurs.Se știe că, pretutindeni în lume, lucrărilor celor mai Importante, celor mai reprezentative li se atribuie o. asemenea însemnătate în viața socială, îneît se socotește că atribuirea răspunderii pentru proiectarea lor nu poate fi făcută la întîm- plare. Rostul concursurilor este tocmai de a permite ca. în aceste situații, să fie antrenați în procesul de selecție un număr cît mai mare de arhitecți și de a desemna dintre aceștia pe cel mai iscusit, de cea mai potrivită care să fie dusă realizarea efectivă drumarea directă a torului. Unul și același eveniment prilejuiește atît ridicarea unui edificiu sau ansamblu de o certă valoare și originalitate, cît și a- firmarea unei personalități. Aceasta este dubla rațiune de a fi a concursurilor.La noi există o tradiție apreciabilă în organizarea concursurilor pentru proiectarea unor clădiri de importanță majoră, cum a fost, încă în secolul trecut, cel urmat de construirea Universității din București, după proiectele premiate ale arhitectului Alexandru Orăscu. Din păcate, în ul- timpul timp, asemenea acțiuni au fost foarte rar finalizate și chiar în amintitul regulament de organizare ar

punderea execuției lucrării. Se aduc justificări, inconsistente după părerea noastră, în sensul că s-ar ivi dificultăți organizatorice de netrecut în calea contractării cu cîștigătorul a proiectului de execuție. Că asemenea argumente nu sînt decît expresia unei comode tentative de a evita elaborarea unui nou regulament, o dovedesc puținele exem-

toare și aplicîndu-se alte soluții decît cele premiate. Astfel, lumea se întreabă — și pe bună dreptate — care a fost utilitatea unor concursuri cum ar fi cel organizat pentru proiectarea Teatrului Național (fond de. premii — 140 000 lei !). cel pentru sistematizarea Pieței Unirii din Focșani ș.a. Intr-o situație asemănătoare se află .unele competiții a-

puncte de vedere

Semnale

ple de lucrări reprezentative executate de cîștigătorii unor concursuri, cea mai recentă fiind Aerogara Oto- peni, opera unui colectiv de proiectanți condus de conf. arh. Cezar Lăzărescu.Un regulament care să conțină prevederi clare a- supra obligativității de a investi pe cel mai merituos concurent cu răspunderea proiectării efective ar fi de natură să înlăture două anomalii extrem de păgubitoare pentru însăși rațiunea de a fi a concursurilor. Prima este aceea că, în urma unor competiții avînd drept obiect lucrări reale, proiectarea lor este realizată pînă la urmă de către alte colective decît cele cîștigă-

vînd drept scop elaborarea de proiecte-tip și care, deși au fost urmate cîteodată de elaborarea propriu-zisă a acestora, soluțiile-tip nu prea mai aveau mare legătură cu cele premiate și în nici un caz nu aparțineau acelorași autori. Uneori (de exemplu, în cazurile „Policlinicii tip II în mediu urban" și „Casei 200 de locuri") bat între timp de proiectare...Practic, aceasta are drept consecință o a doua anomalie, și anume faptul că a- jung să predomine, sau mai bine zis să existe aproape exclusiv, așa-numitele concursuri de idei care, foarte utile atunci cînd însoțesc.
La Tribunalul sectorului 8 din 

Capitală se află in curs de so
luționare dosarul privind pe in- 
'culpații Gheorghe Crețu (Calea 
Griviței 255), Radu Ștefănescu 
(str. Turda 46—48) și Ion Ghe- 
rasim Blănaru (B-dul Mără- 
șești 127). Se reține, in sarcina 
lor comiterea unor repetate fur
turi de obiecte din autoturisme 
Ei au săvîrșit 18 furturi, sustră- 
gind bunuri in valoare de 
mai multe mii de lei. Cum 
au putut „opera" de atîtea ori 
fără să fie descoperiți ? Râs 
punsul îl găsim in piesele exis
tente la dosar. Bunăoară, o 
parte din obiecte au fost sus
trase din mașini lăsate descu
iate de către proprietarii lor, al
tele prin ferestrele lăsate des
chise. In sfîrșit, sint și furturi 
comise în stațiile de parcare 
păzite. Unde era paznicul ? La 
plimbare, oriunde, numai la da
torie nu !. Desigur, toate aceste 
neglijențe nu scuză cu nimic 
faptele celor trei tineri. Pentru 
proprietarii de autoturisme ră
mîne, totuși, un semnal de alar
mă. „Paza bună..." rămîne vala
bilă și în cazul de față. In con
cluzie....

S-a pierdut
un vagon

Ea 1 ianuarie, în stația Luduș a sosit, cu o garnitură de tren un vagon cu o capacitate de 20 de tone. Vagonul nu era însoțit de un document de transport. Doar de o simplă foaie în care se specifica destinatarul și conținutul : „Fabrica de zahăr Luduș, 17 500 kg sfeclă de zahăr". Nu mică a fost mirarea ce'or ce-1 descărcau, clnd sub un strat subțire de sfeclă au constatat că vagonul conținea... praf de cărbune. Acum, altă încurcătură i fabrica nu poate returna vagonul cu pricina deoarece nu posedă adresa expeditorului. în ciuda investigației întreprinse de organele Direcției regionale C. F. Brașov, nu s-a dat încă de urma expeditorului. Vagonul buclucaș (nr. 215351107120) se află imobilizat în stația Luduș. Faceți-vă inventarul ! Nu l-ați „scăpat", din neatenție, printre degete 7
de ales

ca un corolar, marile concursuri de proiectare, sînt reduse acum la prilejuri de căpătuială pentru echipe de concurenți „profesioniști", specializate în vînătoarea de premii care nu incumbă nici un fel de obligații și răspunderi ulterioare. La numai trei concursuri („Centrul județean de recoltare a sîngelui", „Policlinica tip II în mediu urban" și „Casa copilului cu 200 de locuri".), două asemenea echipe au cîștigat nu mai puțin de 12 premii și mențiuni. Cazuri asemănătoare s-ar mai putea prezenta cu duiumul, printre cele mai semnificative fiind recentul concurs intitulat „Clădiri de locuit în mediul rural", organizat pe trei zone (fiecare cu premiile și mențiunile ei) și la care s-au atribuit 24 de premii și mențiuni, în valoare țoală de 108 000 lei > 11 dintre acestea (deci proape jumătate...) au fost cîștigate de numai 3 echipe I Revenind la exemplul cu care ne-am început expunerea, și fără intenția să facem vreo generalizare, socotim că semnalarea unor încălcări ale obiectivitătii în judecarea proiectelor capătă deplină rezonanță tocmai în contextul desfășurării, unor. asemenea competiții de tip „profesionist".Ar fi o greșeală dacă dezvăluirea neajunsurilor existente ar fi răstălmăcită și interpretată ca un argument îndreptat, în general, împotriva organizării concursurilor în proiectare. Dar ar fi o greșeală și mai gravă dacă, pledînd pentru ideea concursurilor, apărarea oricărui gen de competiție, omițînd faptul esențial că unele dintre acestea și-au pierdut de mult rațiunea de a fi. Considerăm că a sosit momentul să se. pună capăt practicilor „profesioniste" din a- cest domeniu, pentru ca prestigiul adevăratului concurs de proiectare să fie reabilitat. Pentru aceasta este absolut necesară elaborarea, de către C.S.E.A.L., a unui nou regulament de organizare, în spiritul respectării sensului veritabil, finalizator, al concursurilor. Totodată, credem că forurile în drept ar trebui să adopte hotărîri corespunzătoare, pentru ca, la nivel municipal, județean sau național, să se reîmpămînte- nească obligația de a supune atribuirea lucrărilor de maxim interes cetățenesc criteriului autoritar și e- ficace al competiției publice.

• Timp de mai bine de 20 de ani am cumpărat ziarele și publicațiile periodice ce sosesc la Sighișoara de la chioșcul din strada Libertății — colț cu strada Gării.Spre nedumerirea noastră, din luna decembrie a anului trecut, la acest chioșc, în locul ziarelor și al altor publicații au apărut produse zaharoase și diverse alte obiecte i săpun, sodă, articole de îmbrăcăminte etc. Această reprofilare ar fi, poate, lăudabilă dacă în cartier și jchiar în imediata apropiere n-ar exista magazine specializate pentru produsele ce se vînd acum la chioșcul de difuzare a presei. Numai ziare și reviste nu avem de unde cumpăra. Cel mai apropiat punct de difuzare a presei este chioșcul din gara Sighișoara. Așa că. vrem nu vrem, vizităm zilnic gara și, conform legilor transportului pe C.F.R., înainte de a cumpăra ziarul, trebuie să se procurăm biletul de peron.
Nicolae DRAGOMIR
Sighișoara

urmărită" (?), poșta trebuie să poarte totuși o anumită răspundere.• întrebați, dacă vizitați uzina „Tricodava", unde se află vestiarele. Nu știm ce ar putea răspunde gazdele, care, ca orice gazde, fac toț ce pot ca să lase musafirilor o bună impresie. Știm însă cum procedează ele în astfel de situații. Ii conduc frumos pe vizitatori ca să vadă totul cu ochii lor. Și, intr-adevăr, au ce vedea. Spațiu este cît un pogon, amenajat cum scrie la carte > cu vestiare, spălătoare și dușuri, apă rece, apă caldă. Numai că toate acestea se află încuiate și ferecate cu grijă, meni să nu le folosească, doar... „pentru musafiri" I s-au Investit bani pentru vestiare, s-o fi gîndit oare
ca ni- Sînt Cînd aceste . ____ , - - _ „_____  - cinevacă ele vor avea o atît de curioasă destinație 7

I

I

• Luna trecută redacția a adresat Direcției județene de poștă și telecomunicații Dolj, sesizarea cetățeanului Ilie Pădureanu, din comuna Giurgița, în care arăta că 1 s-au pierdut pe drum două corespondențe. Era vorba de scrisori, . însoțite de acte expediate pe adresa oficiului județean de pensii.Am așteptat din partea Direcției județene de poștă Dolj un răspuns amănunțit, cu măsuri care să prevină asemenea nereguli. Dar răspunsul semnat de directorul direcției respective face doar constatări : „...din cauza sistemului de lucru (?) nu s-a putut stabili locul unde s-a produs deficiența. Recomandata nr. 73 se găsește plecată dar n-a sosit la ultimul oficiu, în acest caz. scrisoarea este socotită pierdută în timpul transportului și urmează a se plăti expeditorului despăgubirea legală. Scrisoarea nr. 22851 este expediată simplu și nu poate fi urmărită". Scurt și... necuprinzător I Pentru că, o scrisoare „socotită pierdută" — socotim noi — s-a pierdut din vina cuiva, iar pentru alta care „nu poate fi

• Intenționez să mă prezint la examenul de grad. Pentru întocmirea formelor necesare am nevoie de un act de vechime în învățămînt. Din luna noiembrie a anului trecut, am adresat vreo trei cereri Consiliului popular al comunei Slobozia, județul Argeș, pentru a-mi elibera o adeverință pe perioada cit am funcționat ca profesor la școala generală din localitate dar nu reușesc să intru în posesia acelui act. Apelurile mele către conducerea școlii au rămas, de asemenea, fără ecou.Din documentele existente — condica de prezență pe jumătate ruptă, nu reiese — zic ei — că am funcționat vreodată la acea școală. E firesc, dacă astfel au fost păstrate documentele școlii. Dar ce vină am eu 1 Adeverința se. referă la o perioadă apropiată zilelor noastre, respectiv anul 1951. Ce s-ar fi întîm- plat dacă solicitam lin act din vremuri mai îndepărtate 7
Prof. Dan NOREL
Ghimpefeni, județul Olt• Accidentat de o mașină la 19 decembrie 1968. Ion Mihalache din comuna Brînceni, județul Teleor-

man, a trebuit să stea apoi 57 de zile in spital. După care, la judecătoria din Alexandria a urmat un proces. Făptașul Nicolae Alexandrescu a fost obligat la plata sumei de 2 000 lei, cit a costat spitalizarea, și a unei pensii lunare în valoare de 400 lei, pe perioada în care accidentatul nu poale lucra. In septembrie 1969 s-a întocmit, în sfîr- șit, și dosarul de execuție judecătorească, dar Ion Mihalache ne scria nu demult că nu a primit încă nici un ban. Executorul judecătoresc din Alexandria i-a comunicat că dosarul a fost trimis judecătoriei din Tîrgoviște, deoarece vinovatul e din comuna Cosmești, județul Dîmbovița. Și apoi, tăcere. Pentru a afla care este motivul a- cestei tergiversări, redacția s-a a- dresat celor două judecătorii. Răspunsurile primite sînt contradictorii. De la Tîrgoviște ni se arată că muna Cosmești nu depinde de decătoria respectivă. Ca atare, restituit sentința judecătoriei Alexandria.De la judecătoria din Alexandria ni se comunică însă că „întrueft debitorul domiciliază in comuna... 
Comești, județul Dîmbovița, s-a trimis dosarul la judectăoria Tîrgoviște. Aceasta ni l-a restituit pe motiv că în județul Dîmbovița nu există comuna... Brînceni".Constatînd că în mod eronat judecătoria Tîrgoviște s-a referit la comuna Brînceni — unde domiciliază creditorul și nu debitorul — judecătoria Alexandria a trimis din nou dosarul de executare la Tîrgoviște, precizînd că „debitorul domiciliază în comuna Cornești, județul Dîmbovița" (adresa 17/A din 25 septembrie 1969). „De la această dată — se spune în adresă — nu ni s-a mai restituit dosarul. Trebuie precizat însă că respectiva comună se află în raza de competență... a judecătoriei Titu. S-a făcut cunoscut judecătoriei Tîrgoviște să trimită dosarul de urgență la judecătoria Titu...".Cine are dreptate 7 Lăsăm să se „judece" între ele cele două judecătorii și să dea sentința 1 Numai Ion Mihalache să-și primească imediat drepturile.„
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Arh. Gh. SASĂRMAN

copilului cu s-au schim- chiar temele
a concursurilor — care trebui repus în discuție lipsește orice clauză care oblige pe organizatori să atribuie cîștigătorului răs-să

(Urmare din pag. I) cineva peste cade lingura,
„o cu el să da

desființînd disciplina noi am lichidat în general 
Ce profundă e-

Concurență de altitudini In 
orașul Piatra Neamț, îmbogă
țit în ultimii ani cu impună
toare edificii social-culturale, 

blocuri de locuințeFoto i Agerpres

IN DUMBRAVA SIBIULUI
SIBIU (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Binecunoscuta pă
dure Dumbrava Sibiului (peste 
1 000 ha), loc de agrement 
pentru localnici și numeroși 
turiști, cu zone de arbori de a- 
cum 150—200 de ani și cu e- 
xemplare de 300 și 400 de ani, 
reîntinerește. Din inițiativa 
Inspectoratului silvic județean 
Sibiu, zilele acestea a început

o largă 
pădurii,
2—3 ani. Se prevede planta
rea în grup a unor arbori or
namentali și transplantarea a 
10 000 de molizi, brazi și la
nce (cu o înălțime de 3—4 me
tri), precum și dezvoltarea re
țelei de poteci, alei și dru
muri de acces.

acțiune da refacere a 
acțiune care va dura

de protectie a muncii
BISTRIȚA (corespondentul 

Scînteii'). — în orașul Bis
trița a fost deschisă prima ex
poziție județeană de protecția 
muncii, organizată de consiliu] 
județean al sindicatelor și di
recția pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale. Sini 
expuse peste 150 de instalații, 
dispozitive, machete, grafice, 
fotografii, care înfățișează as-

pecte din activitatea unităților 
industriale și a întreprinderi
lor agricole de stat, privind 
prevenirea accidentelor și îm
bolnăvirilor profesionale, îm
bunătățirea condițiilor de 
muncă. In perioada cît expo
ziția va fi deschisă vor avea 
loc aici expuneri urmate de 
filme documentare, po teme de 
protecția si securitatea muncii.

Ingineria socială
(Urmare din pag. I)

într-o dimineață, la miliția din Tecuci, s-a prezentat cetă- țeana Măndița Negru. Reclama spargerea magazinului „Consignația", se mai ma,. de țări și totul confundase gestiunea magazinului cu averea sa personală. în- sușindu-și peste 40 000 de lei. Vrînd să șteargă urmele delapidării, a simulat o spargere. Dar lucrurile i-au ieșit pe dos : la infracțiunea constatată se mai adaugă acum neizbutită, de a re organele de •pune adevărul.

unde era gestionară. Ce văita ! Ți se rupea ini- milă ! S-au făcut cerce- constatările au fost cu surprinzătoare. Măndița

și încercarea sa, induce în eroa- anchetă. Acum N-are de ales.redoctato de :Rubrică
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVIDcu sprijinul corespondenților 

„Scînteii"

cruri necorespunzătoare la locul de muncă respectiv, dar predominant rămîne următorul lucru i un șef exigent, corect, care înțelege să fie un factor de răsoundere în instituție și cere subordonaților să-și facă datoria așa cum se cuvine riscă să întîlnească printre salariații săi — infima minoritate despre care vorbeam la început — unul sau altul care îl vor decreta drept un abuziv, un zbir, un despot. Și omul nu face decît să-și îndeplinească îndatoririle de serviciu și să ceară celor în subordine să și le îndeplinească la fel I Nu cumva există și niște abuzivi pe dos? La urma urmelor, a nu-ți face datoria de salariat, cea pentru care societatea te plătește, a fi indisciplina^ nu înseamnă a buza 7Iatămerge buzivi haimana cele din urmă dată din întreprinderea (mai mult nu) lucra, într-un memoriu că fapt (desfacerea contractului de muncă după nenumărate iertări) îi amintește de „vechiul trecut bur- ghezo-moșieresc" Și cu acest prilej, punem degetul pe rană s iată rădăcina profundă a acestei mentalități eronate, anarhice : oricît de greu ne-ar veni să credem, nouă, oamenilor obiș-

nuiți. unii trăiesc cu convingerea că, lichidînd ordinea capitalistă, noi am lichidat ordinea în general, că <’ . ......................................burgheză disciplina■ ș.a.m.d roare I

Și dacă-i dă mînă de-i _..w____dacă-1 trezește la realitate! începe să pomenească de „trecutul burghezo-moșie- resc" Dacă cunoaște trecutul „burghezo-moșie- resc". de ce se face' că uită că nici un patron nu i-ar

de cîte o jumătate de oră. Ți-au trecut cu vederea bețiile, scandalurile și chiulul.Știți ce îi reproșează, într-o scrisoare, G. I. directorului uzinelor „Acumulatorul* 7 Textual i „Mi s-a dat o muncă ușoară, cu-

rită unei „mode". Alții 
— fiindcă formele de 
activitate au început cu 
sprijinul dat la selecți
onarea cadrelor nou an
gajate — au văzut în 
noul serviciu un oare
care pericol, au început 
să se teamă de psiho
logi;

Iată de ce, paralel cu 
acțiunea pentru recru
tarea — chiar din ca
drul combinatului — a 
cadrelor medii ajută
toare și pentru forma
rea lor (psihometricieni, 
laboranți) a fost iniți
ată o largă campanie 
de lămurire (confe
rințe, consfătuiri, ar
ticole în ziarul combi
natului, la stația de ra
dioamplificare).

— Azi reținerea a 
dispărut. A rămas 
doar ușoara timiditate 
cu care se prezintă în 
laboratorul nostru fie
candidații la angajare, 
fie vechil salariați. Iar 
rezultatele sint foarte 
interesante. Tinărul pe 
care l-ați văzut, de pil
dă, oferea probe vizi
bile că este aproape to
tal lipsit de aptitudini 
pentru meseria pe care 
o are — a absolvit școa
la profesională, califi
cat instalator electric.

— Ce se face cu un 
asemenea tînăr, pe ca
re. l-ați depistat că a 
fost greșit orientat pro
fesional ?

— De obicei încercăm 
să acționăm asupra po
sibilităților sale de in
tegrare printr-o pedago
gie la locul de muncă. 
Știindu-i lipsurile, dis
cutăm cu șefii de echi
pe, cu maiștrii ; servi
ciul de pedagogie le 
indică ce să facă. Dacă 
nici așa nu se reușește, 
procedăm la o reorien- 
tare, conform aptitudi
nilor, fiindcă absolut 
toți oamenii au cel pu
țin o aptitudine care 
să-i înscrie în rîndul 
lor utili.

Exemplul oferit 
psiholog m-a făcut,
tr-o zi la ora schimbu
rilor, să mă gîndesc la 
eficiența practică a a- 
cestui serviciu într-o u- 
nitate industrială de un 
asemenea grad. Colecti
vul combinatului mun
cește — în 
său 
asta 
tind 
ca
cosmos-in care se poate 
face o și mai bună o- 
rinduială. există posi
bilitatea ca știința, evi
dențiind capacitățile 
reale ale oamenilor, să 
ajute la așezarea mult 
mai sigură a fiecărei 
valori la locul ei, pre
cum pe suprafața unei 
coroane fiecare piatră 
prețioasă in alveola 
sa. O verificare genera
lă a aptitudinilor sau 
ceea ce specialiștii de
numesc „articularea te
nor profile psihologice 
complete" — operație la 
care se lucrează — este 
absolut necesară : ea 
permite conducerii teh
nice a combinatului să 
știe cu ce forță reală

ce-

OBLIGAȚIA
DE SERVICIU

Ba da.însă pînă unde uneori acești pe dos" patentată.
a-pot „a- O înafară unde scrie acest

Am discutat mult, de multe ori, cu muncitori vîrstnici, cu pensionari, și ei mi-au mărturisit că oamenii serioși își făceau conștiincios datoria chiar pe vremea patronilor, că. chiar în condiții de exploatare, leneșul, chiulangiul erau disprețuiți, nu erau socotiți demni de nobilul titlu de muncitor. Și atunci, cum își permite Cibbanu Igor. fost salariat al uzinelor „Acumulatorul" din Capitală. să scrie ce a scris ? Probabil că în capul lui socialismul echivalează cu un car de drepturi și cu nici o datorie, este un fel de ospăț colectiv la care vine fiecare cu lingura cea mare, se înfruptă și pleacă.

fi tolerat nici a suta parte din ceea ce i-au tolerat tovarășii din conducerea uzinelor „Acumulatorul"? Pentru că el nu vrea să-și facă datoria așa cum și-o fac toți ceilalți din jurul lui, pentru că vrea să se strecoare ușor, să muncească pe pofte, iar cînd este chemat la ordine țipă că este nedreptățit. că directorul este „abuziv" etc., etc., etc. Dacă e să-i criticăm pentru ceva pe tovarășii ducerea uzinei. îi pentru slăbiciunea au dat dovadă în mitale Ți-au trecut cu vederea o dată 17 zile de absență nemotivată, altă dată 7 și altă dată 5 zile Ți-au trecut cu vederea întîrzieri

din con- criticăm de care fața du-

rată, cu puțină răspundere ? Nu". Sau : „Tov. director, da, am mai lipsit. Recunoaștem. (La pluralis majestatis — n. n.). Hai șă ne împăcăm. E o grada ți u- ne în desfacerea contractului. Ce prevede Codul Muncii ?... Să ajungem la tribunal ? Puteți să mă credeți. multe rele am făcut în viață. Vă fac un tărăboi de o să mă pomenească tot «Acumulatorul»"...Și a ajuns la tribunal, și a încercat să facă tărăboi, și n7a mai făcut, și nu l-a mai pomenit tot „A- cumulatoruT .;ce, dar ăsta e un caz totul ieșit din comun, merită să ne ocupăm de el. Ba merită, tocmai pentru
Bine, veți zi- cu nu

că de la unul ca ei țîșnește direct ceea ce alții — apro- piați de el ca mentalitate — gîndesc difuz : societatea este datoare să-i ofere muncă ușoară, curată, puține răspunderi", iar are o singură datorie : încaseze salariul. Asta socialism IIată, deci, cum își dau mîna, peste capetele noastre, cele două tipuri de a- buzivi cu care ne mai în- tîlnim. „Persecutatul" (între ghilimele) și persecutorul au în comun neînțelegerea fundamentală a datelor esențiale ale socialismului : amîndoi socotesc că au încheiat cu societatea un contract care le dă mînă liberă să procedeze cum vor crede ei de cuviință, ținînd seama de un singur criteriu i propria lor voință.Disciplina riguroasă este inerentă oricărei societăți evoluate și cu atît mai mult societății socialiste, o- rînduire care a instaurat — Și în procesul muncii — relații umane între oameni. Relații întemeiate pe conștiința slujirii unui efort comun. a comunității de țeluri. relații întemeiate pe respect pentru personalitatea umană Iar primul senin al respectului pentru om în procesul muncii este respectul pentru disciplină. A- cesta este, spunea cineva, exanvenul de admitere în colectivitatea de muncitori în marea familie de truditori cu brațele și cu mintea.

de 
în-

ansamblul
— bine, dar tocmai 
arală că, pătrun- 
in interiorul său 
intr-un micro-

are de-a face, care este, 
in fapt, energia umană 
de care dispune pentru 
îndeplinirea obligații
lor profesionale în an
samblu, la ce se poate 
aștepta în cazul unor 
inițiative noi, al unor 
planuri noi. .

Paralel cu această ac
tivitate s-a trecut foar
te serios ' la stăvilirea 
erorilor care s-ar mai 
putea face azi în ori
entarea profesională a 
salariaților. în anul 
trecut, 71 de tineri tre
cuseră examenele pen
tru angajarea ca uce- 
nici-lăcătuși, dar dintre 
ei, la probele psihologi
lor, nu toți s-au dovedit 
a avea aptitudinile de 
bază pe care le reclamă 
meseria de lăcătuș, 
drept care au fost re
partizați — conform do
tărilor științific verifi
cate — spre alte mese
rii : presatorl, frezori, 
turnători etc. (îmbucu
rător fiind faptul că pă
rinții înșiși, cu excepția 
unuia singur, convins 
ulterior, au înțeles că 
specialiștii psihologi 
i-au îndrumat bine pe 
copiii lor).

Inginerul social șl-a 
dobîndit astfel presti
giu. Laboratorul de psi
hologie împreună cu la
boratorul de ergonomie 
au trecut la întoc
mirea psihoprofesio- 
gramelor pentru toate 
cele 125 de profesii uti
lizate in combinat — 
un fel de scheme con- 
ținind aptitudinile ab
solut obligatorii pe care 
trebuie să le posede un 
muncitor pentru o anu
mită profesie — și la 
verificarea tuturor celor 
care candidează la exa
menele de admitere in 
școala 
pentru buna lor orien
tare spre meserii (pro
fesorii anilor 1 și II din 
această școală 
astfel de fișa psiholo
gică a fiecărui elev).

Spuneam insă că
munca serviciului
de psihologle-ergonomie 
depășește cu mult aceas
tă foarte importantă 
preocupare pentru ori
entarea profesională a 
salariaților și ea porneș
te de la principiul că 
întreaga organizare a 
muncii trebuie să țină 
seama de om. luînd în 
considerare viața sa în 
ansamblu. Alături de 
psihologie și ergonomie, 
alte trei laboratoare — 
psihologie 
ciologie și 
întregesc 
vestigație, 
măsuri j 
probleme dintre 
mai dificile. „Omul, ca
lificarea, uzina, proce
sul de muncă, diversele 
interrelații sînt studiate 
în cele 5 laboratoare" — 
preciza intr-un studiu 
cercetătorul I. M Nes
tor, unul, dintre specia
liștii care au desfășu
rat o activitate im
portantă pentru organi
zarea serviciului de 
psihologie-ergonomie de 
la Făgăraș.

Tovarășa. Toma Olim
pia. șefa laboratorului 
de ergonomie, 
vorbea despre 
contribuții pe 
serviciul le aduce 
di practice, producției,

profesională,

dispun

socială, so- 
l pedagogie — 

sfera de in- 
propunînd 

și soluționînd 
cele

ne. 
unele 
care 

mun-

, șl ne-a citat între aces-
i tea concluziile desprin-
i se în cazul apariției u-

nor dereglări în bunul 
mers al unei secții, u-

i neori însoțite de acci
dente, de mai mare sau., 
mai mică importanță. 
Concluzia lor, a sped-, 
alîșților ? Cercetarea a- 
tentă a arătat că, 
din cînd în cînd,. 
un număr de salariați 
ai secției respective pre
zintă semne de oboseală 
în timpul lucrului. S-a 
mers mai departe și 
s-au căutat cauzele t>- 
boselii celor cîțiva din 
acest grup. Și de data 
aceasta erorile de ori
entare profesională au 
ieșit pe primul loc. 
Pentru lucrul în anu
mite secții care solicită 
o atenție deosebită sSș 
impun aptitudini speci
ale : echilibru emotiv, 
orientare rapidă în si-

. tuații noi și ~ 
zute, 
spirit, 
sine, 
prudent, 
zelor, 
reacție 
Or, în acel colectiv e- 
rau și oameni care ne- 
avînd asemenea aptitu
dini, iși însușiseră me
seria, dar o practicau 
cu un efort nefiresc. O 
altă cauză rezidă in 
nerespectarea unor re
guli de comportament în 
viața personală — lipsa 
de ordine (la unii tineri 
îndeosebi, care n-au o 
viață de familie nor
mală, abuzează de bău
turi alcoolice, toate re- 
percutindu-se într-o ca
pacitate de muncă scă
zută. Psihologii au sem
nalat pericolele și ime
diat au intrat în acți
une ergonomia, sociolo
gia, pedagogia. S-au 
propus unele măsuri 
privind responsabilita
tea maiștrilor, a șefilor 
de schimburi, iar in pa
ralel s-a trecut la reali
zarea unui 
stanțial de 
ducative.

In zilele 
fost la Făgăraș, cei 
salariați ai serviciului 
de psihologie-ergono
mie, cu o energie și o 
pasiune demne de sti
mă, lucrau intens la e- 
laborarea unei mono
grafii a profesiei de o- 
perator chimist, cerce
tau existenta unor no
civități in atmosfera 
locurilor de muncă pen
tru a propune soluții de 
îmbunătățire a condiți
ilor de lucru și trecu
seră la o acțiune ex
trem de utilă, dincolo 
de porțile combinatu
lui : înființarea unor la
boratoare de psihologie 
și orientare profesio
nală in liceele din o- 
raș.

... Un specialist nou, 
de o formație pînă a- 
cum necunoscută, a in
trat in viața marelui 
combinat făgărășean și 
rolul său se dovedește, 
practic, de o mare im
portanță, inginerul so
cial propunîndu-și să a- 
bordeze curajos și în
tr-un spirit eficient 
probleme dintre cele 
mai actuale ale valori
ficării energiilor crea
toare in lumea indus
trială.

nepreva- 
prezență de
stăpinire de
comportament 
lipsa nevro- 

rapiditate în 
și inteligență.

plan sub- 
activități e-

în care am
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ap ajejțoBdsa o na jnqe ap subzbo i b ‘Ațshțouț 0161 ul gujd ‘eaiBoțjq -bj Baț'țqsjs as ajsa uțjd jojBuop -jooo oțjbjS un țBJoqBța b-s 'bjbobu -nq ‘guijn uț țue nJjed n0 'ajuauiBd -țqoa'ajțB ap ță bo ‘jnqu ap bubzbo ap BqjoA ajsa puța țaunjs ațțțjeațjțoads najaui gquițq'os țț}țjsaAUț 'ap aJBțnjțj a[ajajsțuțtu '‘[BJa'ua'8 uț -JoțțJBțațjau -aq jojțj'ajaa țțJajăBOunaau ajășjojBp as ațjBnjțs gjsBauB ga jbjșjb b goțx [țeqțM '2uj ‘ațjnasțp uj puiuaAjațuț •gjo ad jnq» auoj ozt ®P UBZB3 un ță auoj oi ®P auBzso gț ub jsaoB uț uigJAțț gs o țno uițjă nu ‘nțdtuaxa ajdg -jjodxa bț ță'jia ‘țujajuț țțJBiațjauaq njjuad jijb ‘țzuauioo na țeiSajuț juadoaB ajsa nu 0161 ®d țnuBțd ‘g}Bj ap țnjuatuoui uj •ajBojgoBjsțjBS ajsa nu gauj ea — Bap -ng asBugj, -8uț snds B — BAjianJjuț jBJOțțauiB’ b-s a'jjsBou țauțzn țațjanp -ojd'țțjBzțțBuțuiou Bț}Bnjis țăaâ’ — •ațiaripojci ap țnțnțoțo ațe ozbj ațațBdțouțid bjjuj JBsaaau țhț -nfețeaap eajBaJo ‘țaijBoțjqej e ptuțj -do Bajțjggajd ‘ațBțja’jBtu no gsBoțoțp -nf BaJBuoțzțAOJdB' azajțțțoej bs g’jhj -eu ap juțs nu — ajapu'ndsgj aJBiu o gjjBod gțețjjsnpuț BțBJjuaa bjbo uj țțuauiop — JoțajoBJjuoo țțJățaqo

ap ajuatuțjjos ajțuinuB ap ojoabu ajsa puța ță anjnjohț gțduijjuj as țaj Bq ■țunț OI—8'ajsad ajBJAțț op uatujaj tin țaaa gasp jjaap Bjnasțp țțod nu aoțjjo’ața țuțăstu ță oCbjbjbub ap ațțj -apuțjdajj'uj n0“ -jjodxa nJjuad țo'țj -onpojd ajBsaaau ațBțjajBtu nus a[q -tuBsuBqns ap ajuagjn' țzuatuoa joun eajBJAțț uj joțțjozțujnj’ B ajaSațaJpt ap Bsdțț ‘ajBjclojp gunq od ‘BaSuțd -saj ‘„uBoțnA" țauțzn BajBjțAțjoB uțp ajajquoa ațdtuaxa BAajjo bj' as-npu'țj -ajaj ‘BapnH asBagx 'Suț -țațBJjuaa BajBjțjojns uțjd uțp . ajsajțustu as gs ațOAau ajsa' țațn' țsuiaoj ță — pi3 -țj 'juauinjjsuț' un guțAap gs oțn'q -ajj nu ajBuoțzțAOJdB ap țnuBțd ga ‘joțțțjnosip țnjpsa uț ‘jBțaajds b-s" ■azsq ap'ajunțojd țj joa'ața ‘țsosțjd joa ațațBțjajBtu gasp ‘ga aapț Bs'țBj Bț ap as-n'puțujod ‘ajuauițjjos ajțjaj -țp Bț țjgnțBĂaBJdns gpuțjdno nu gs Bajsaon' Ba njjuad ‘joțijapuțjdajjuț ațB ajBuoțzțAOJdB ap JoțținuBțcl Bjdns -B țațBJjuaa țnțOJjuoa jțJgjuț țnqajț jb ‘gjBpojox ‘țnuoțsțuioa azasBouț ță-gs ‘sațajuțauțq ‘ță ajaBJjuoa ețaqa -ui gs ‘țzuouioa gjitua gs ‘aițjâjoa azăzițBjjuaa gs jjaap' baoojib oanj nu orna ‘snjd uț b8;joa o Jțaop ojso nu BZBq ‘OJBUOțz'lAOjdB Op țl’igJțAIJOB BJd

jțjBziaajd țnjnțBJapțzap s reuiaoț -uj’’B0JBzijBaj uj șsBouas Bațpaid o •țjoduiț ap BațBțțAițaB uj BțBJț'uaa ap țțJBuiJn Aițaațqo' jnțBdțauțjd ‘iajțjB ap ‘ațj bs 'ațnqajț Bțsaay -„ujațxa injoziujnj na aînnjaBJțuoa JO[ii)B[aJ iiJgțțlțqBțs BajBțuBJBS njjuad ‘ojbs -aaaii'ajaieijajBiu duiij uțp Bjțațjos b njjuad a[iqvJOABj ibui jjnui iijipuoa juțs ‘joija’jxa jjauioa ap aiiițBziueSJO na asujjjs ibui ijnjgSai bjb gjBțjjsnp -ui BiBJjuaa puia ‘tunay -ja snds B — JOȚțzuauioai țțjajțoia țugsJaAțâjaț jbj -oțBp b-s Jojunjjodun Bajațzjjțuj ijo aținui ap șa’ jnțdBj bj asapujS bj\ț“ •aijnios BțssaoB bj ajțjnzsa ațBOț uj șSjnaaJ as bs ainqajț nu ga jszțaajd b ‘„ț4Odx0ui4BiA[“ JOțjațxa iiauioa ap ițjapuțjâajțuj țnJOțaaJțp ‘inaiga ■Bqijv •AOj’‘Bațjdaj uj -duiiț’bj nBa'sos hu ața jsp ‘ațBjnSisB țuis ajațBiJajBui șa nBțțS; țțJBiațjauaq puia ‘tunau gujd ap ajțjnsunfBau Buțuițja as b njț -uad BțsuauB i§ ‘jtnjrjsuoa ațsa inaojs puja țaap ‘joț țțițsos jnțuauioui uj țioap țțlțțjBdaJ ajțtua jbiu as nu b ap Bajaundojd țnag'j b nasajopoax Baa -JijM 'Șui ‘țjodtuț uțp isos b BZBauian ea' ajajBțjațBtu ajiaĂțjd aa uaaa uj•jofțjozțujnj 0țb" ajBJAțț ap ațaj -juițj qns țiBțțțuBu uj aojauț'zn aJBsaa

-au BajaaB na ț4 ț-ioduiț uțp ajBuațBUi joun BauBuojzțAOJdB na șjnțșSaț uj jutpnțpjaauț ’ ’a[aun țS jSnțoț șojbiu -ai ag 'Ațțțzod țdBj uh pjBțopuj șjbj ațsg ‘ajBițațios ajaiBț-iațBUi uțp ațaBd e-iBui iBui Baa națuacl țțțțțJBdaj țnuț) -qo b țS iBțaui ap țțiozțuhhj na ațaa.up aAțțBțnjț uj B4țuț"țnțhd b ‘duițț j4bj -aoB uj 'ajaaBjsap ț4 a-iBuoțzțAO-idn ap BțBjauaS Bțțaaața ăp ȘțBțrifB țuauBui -jad țsoj B ‘jhjațsțnțui na aunq inui ejaa' aaț -Uip JțlBțaJ JOAB B BțBJJ -uaa ’ ‘bs BaJBjunjuj bț ap șa țSAa[aj B *b1ib«j BțJBqsz Sui *ța[Bjțuaa [b jBiajauioi) jnjoțaajj-aaau jaijțs ațsțjajBtu ap ațuatuțțjos na țBuinu azauoțzjAoadB as gs ‘ațițțq *s -bjs' soțajpnf auatiuaj nu aaituououa § apBJțuoa ațaqauț bs ‘duițț țințauB §uj ‘ț4 joțțj’npuoj țațțBțoj BaJBJațaa -aa njjuad'‘ațuațsțx'a'joțaAJazaj saj S-BoțjuoțBA njjuad 'ajțAiJțod ibui ațaa § aițțințos BosBasgS gs ai’nqaaj — ujbuj 5;-sh'puț țațBJjuaa [B jaajțp țnuțlțj'ds î;na —' eu’țzn ‘ub țsauB nj'iuad. -fcaaoB®a '„auatujaț joisaag b țuiu țțjBjaad ț-sajau ‘jjjb jjaap ițntu ibui ‘țS oțțoS -outțaj țnțnxri|j ațB ‘țațjunpoj'd ajțOA §-au na BjuBpjoauouau'uj JoțațBijațBtu Șb aJBUoțJțzțuoB ap auauijaj joun e î;ațanjjuoo’ uțjd țțJgxțj sațs jbiu ța ‘Ațj §-BuiJou ap 'țasd'ți ‘gousq ap' ațanțoaja JOțaZțțBUB JțAțJJOd ‘JBJOJBP b-s nu ț ețsBaoB — OBțoțo ‘y aoj ‘țajțțB ap ‘jBzțoajd b — țBoțjțuBjd țsoj b jțoap § țjBtii țBtu unpuoj' inoajj țnuB jțs'oțoj Ș b „jsriâny’gj;“ Buțzn bob<i“ ‘ațțBoțjq Ș -bj ap nțpBțs țiBțabB uj țup juauioiu -5un eț'BțjB as nu auțzn țaun ațasnp ș-ojd. ațBOj iu țu ‘BauauiasB’ aa ‘Ațjoad ț; -saj țnțnsnpo’jd ațuajajB țțSaug'q ț4 ațsțjș’jBiu ațițațnțțaqo ațBOj jndaouj ș Bț ap gzBanjuaja as nu țaap ‘Ațsaa S; -ons ajBjnoojd ațnqajț ți ’țj jod 'ața ‘ațjonpojd uj jg'jdajj ajțqjosqB juțs §ațațBțJațnui ‘puoj uj -ațiz ap 06 ap Joj Ș AțțBuiJOu un gțBJțuaa Bț ap gasBaui §-țjd gs țnqajț jb euizn o ‘ațiz ap 06 $ap ațjnațjqBj ap nțaț'a un njjuad ‘ga i; vpBaja as gs țț4aj3' țj jb ‘JnSțsaa j5•aoițjapuțjdajjuj Hjoțuajaa BajauBjsțțBs nițuad' ‘ațțuițț §ațiiunuB ajjui ‘BuoțiuB saind jb BjBJț 5-u'aa ‘țaaa 'ijBjțsaoau ap țS ațjțaads 3D aița'unj uj ‘"jjejiun ojjui oaijbuijou §ap ajțnqțjjsțpaj o ‘ațBoțjțuBțd'joțțjnp ș-uoj b ațisjoj ap BzajțĂ uj nțq'ures 5;-ub ad ți'jBjpsauj 'ațțțiț'puoa uj ‘Boțț i-mud ațBod as — țațtjjț'uaa țnțaAțu Bț Ș sațB țstu ț$ — Jajsțuțui ap țaAțu Bț gu BtiuțjB ‘ IAI'0'I'Jm’ uj ațutțaj j’ojaaJ § -țp ‘nosadoj uoi ‘Suj •jțJOjuțpBJjuoa Sjsoj nB ațțjajgj „iațțz ap o£ reuinu §njjuad AțjBuiJou un-jjuțp ațțz ap og ap atțBuțjqBj ap nțoța un na joțajuaut § -țJJOS B ajBJțJOl'BUl BaJBlU 8JB 8JB0 bț) Ș-unpojd o țzajuatuțțB gs țiqțsod ajs3“ 1 sqaajuj as nasajopoax Ba'ojțM -gui •joțasnpojd BajBjțjol'Biu Bț aiiBoțjq -bj ap joțțjnțoța BjBJnp no jjoduj 'uj Ș juațoțjnsuț țj jb bjbo ‘azaupsouț as. gs iț einqa’jj aț’țj’apuțjdajjui ajBa uj țnAțj -euijou uj' bjsuoo jb auițjdo auauijaț ȘBț BaJBuoțzțAOJdB uj guțpațd o ‘țțj 5;-nasțp uțp'suțjdsap b-s tuna șdna'•ațțqțuod 5-sțp ajțuSAap asunsaj ajțe nss țțjdojd Șațțjnoojs pujzțțțqotu ‘gdnao as aira $ap ațațBțjajB'tu njjuad ‘joțuapuțJd 5■ ajjuj [B ejt’uoțzțAOJdB ap țnuBțd uț Ș9AIJBJIJUB3 ;4 aț'BjuauiijJOs țjgațjipoui ț«njoaja B ap [njdajp gp aț aj«o jhjBjs uip eajapoAajd JoțațBJjuaa b iz na iz 5 ap eajBjțAțjaB uț auțq țnui gjBJnjuoa Ș •laap ‘țnqajj jy ■aJa’țJBjuaAuț ap ațțx -șjanț'ajBOj jBAțjțuțj’ap ns-s aa gdrip • s FțqB ‘ajațzjjjuj na gjsnjoaja aJBnu Ș -țjuoa uj ajsa țțgjțun bjjuj joțunaojs % najțnqiojsțpaj ‘g'pțțd ap ‘sSy ‘ațBj ■auaS țțțaaațp joțaj'soj BajBjțAțjoB tij SajBzțsas"‘goțjBJoojțq aJBțajnj ap ațutp §"-Uaj gjsâjțuBui țBtu as ețsnjaB bjo 'Bț ‘jq ‘auțpjoqns uj joțțțgjțun naoap §-ajouj gjBgțjSjo țj ajBod potu jsaoB uj șțBuinu ‘bs Bajajgd gdnp ‘ga jbjbjb b ‘ațeuoțțBN țțougg v țjiajnang țnțnidi -țoțunut țațssjnons ța jounfp» joj Ș-aajțp ‘UBțoțQ uoțody ‘aoj ‘joțțjapuțjd §-Bjjuj B g[BțjajBtu-ooțuqaj Ba’jBuoțzțA i-OJdB uj țațBJjuaa B gAțjBjado ațliiax -jajuț ap țțjgjțoBdBo Ba'apț pujnț’aa §‘ațBțJajBtu na &țuguoțziAOJdn oțs ajuaSuijj's oțauiațq S-ojd Âțjoaja poui uj Buoțințos gjBOd Șgs ‘nțuâuiop jsaas uț AțjBJado buojIob 5;gjsod gs țațBJjuaa Baja'anpuoa ea ațiț § -gjițBpoui ajisg2 ațnqajj ga ‘țaap ‘jap S -țsuo0 ‘uțțda’p ad ajSaumjțnur au nu. 5 BjBțzjjjuț ț4 gțBțjjsd Bțjnțos ‘JnSțsaa S •a 'B 1 țnjjsauițjj njjuad ațBiJa'jBtu ap ațajoa ’ ‘ajțnqțjjsțpaj uțjd ‘azaj -uatuțțdns au g's jțSna’j b bjbb ‘țațBJj -uaa joțțjnjjoja țhjBjțnzaj ajsa ‘ngj ap jjjb ubjs nu ațțjnJanț țfcnjoj tunas ș gosa ‘țnJojțqjOA snds b — atțBdțapuB no gjBuoțzțAOJdB uiBaJop o'aa ’năjBj -țjuBo uțp gjns Bț țț ‘ațjqtuaoap țțunț țnjțSjțjs ajjga ‘nțzjjj jjaap atițiqo Jj jnjnd uiB-u ‘ațțjnțaAțu ajsoj Bț gznsa § ap SțjSța jBp b-s țu' ga bjboj na ‘as . Ș -uțjdajjuț ațțjnsjaiuap bjboj nț) — . Ș1 snds b ‘gțBjțdB0 uțp „jsn8 -ny ££“ țauțzn țs țBțoja'uioa țnjojoajțp •nasajopoax boojiiai -guț ‘ajBUțtUBț ap ajuauițjjos ajuajțp na BaJBuoțzțAOJdB glBSUBAap ațj' gs JBsaaau BJa 'ujsBaa § -B njjuad ga ‘6961 ațjqtuaoap—ațjq Ș-tuațou ațțunț uțp gauj azajstuap bs jțnqajj țj jb ub jsaaB njjuad țațțBoijq -bj aajțjggajd ga jbjbjb b ao'g'dnâ Ș•țnoțBa ap gjajauoogzsq o B3AB jb ațBțJajBui-ooțuqaj iț IțJȘUOȚZțAOjdB BBJBOțJțUBțd JBț ‘3JBU -ojsBJdhs ajdsap țațu' țaunjB țqjpA Ș ibui JB-s nM ‘țațianpojd țțjțțgSajd gJBsaaau gAtjaadsjad o ajajo’ gs' bjbo S ‘BjBJnp gSuhț ap ajaBJjuoa joun B3J § -ațaqauț Bț ‘Baaos ap ‘spaaojd sajnd Ș jb Bțsjjuao ‘aAțjBUtJOjuț aoțjțaads țjntunsuoa na juop ajBuoțzțAojdB uj § uigjanț țBtu nu gs țnduițj' ajsa ‘UBțcî $ ap iapBoțJad țnjndaauj ap bjuibuJ ț‘ajBuoțzțAOJdB ap jsițBOJ unțd țnun uajțțțqBjs uț jJgjnajg gzeaaJO ejsebob Ș ‘JO ‘ajaBJjuoa ii țzuauioo na ajnzgA-ajd țațlanpojd B gțBJSajuț ți buijoj § eaJțjadooBuu uțp gAțjap — țnjojțq Ș -joa snds b — ațunzBaau bjbox—' •ajBuopjoqhs joțțjgjțun aJnSțs țzuauioo ap jguinu un ’ ‘țiJBțațjaua'q § na JoțajaBJjuoa sajațaqauj duițj uțp § ajnSțsB gs ațnqajj BțBJjuaa ga Bțiuâj ț-B bbSbjjb ‘Bapnn asBugj, ‘8uț ‘„ubo ț*lnA“ țauțzn țs țBțaJauioa țhjojoaj -ța ‘ațqtuBSUBqns ți'asațd ‘ațBțjajsui jîațaun duițj eț ț4 țBjgajuț jBJnSisB §ns-s nu gznsa aJBa uțp ‘țțJțjjnâaj ap țțjajțtua ț§ țațjanpojd b țjjgd §țaun tțjgzțțBuțuiou najațzjjjuj' BUțagpgj hs ’ țSj ața ga ’ jbjbjb ns „gpunjoj BSBUI“ Bț țiusdțOțJJBd rtțnui țBUI ’ ‘BțBțJajBUJ -ooțuqaj' BaJBuoțzțAOJdB uț ajuajsțxa tțgjțnoțjțp ajțuinuB Bț as-npupaja•undsțp. ața ajsa ap uBtun țs ațuqaj țnțnțBțiuajod sajBzțțpn uj țqaaA' țBtu ațțuajBa ap apaș o 'jnaajj ț'nus ți, bb ajBojgagjsțjBs’au ajBjțațtujțJ țSBaaas as-npuțuijuaui *‘a ‘B ațJBnuBț nunț ad gjJBui ți ațuqoțg țațlanpojd țnuBțd gjțltițț Bț' JBZțțBBJ IJB ‘O'JAI'S'n'I'O țnjpsa uțp ațijgjțun ‘țțisnjțs țaj -saoB b gț'uțaasuoo o sa *ț§ ‘ajBjțpțtu -țj na gauj gzBauoțjaB jațB’jjuaa țB ați -BJjsțuțuipB ap țnțțțsuo'a înțnjjoduiț țS țnțnjaodxa țnțuauio’p uj JBț ‘jBpțjțj'snC -au potu uț jBugSgJgj b-s’țațțahpoJd BaJBJOBJJUOO țS BaJBZțțBUțlUOU ‘ub ap jndaouj jsaaB uț soțOAaus’ sjnaap b țțj' -onjjsuoa ap ț4 oțgjnțBjaui ‘ațjagjaua fBțțțn ap ațBțjjsnpuț țațBJjuaj siuau -odtuoa uțp JOȚauțz’n b BțBțjajntu-oo -țuqaj BaJBuoțzțAOJdB : Bjajauoa ajsj -țțBaj o Bț ap jțujod nB ațțțjnasța
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Examenul clinic
și pregătirea

mediculuiI I • @ ude medicina
generală

Datele șl Ideile care urmează nu sînt ipotetice. Ele au fost evidențiate de un șir de cercetări efectuate de un colectiv al Catedrei de policlinică medicală din Institutul de medicină și farmacie — București. în cadrul lor au fost studiate rezultatele activității a patru circumscripții sanitare : în două s-a efectuat, experimental, examenul clinic complet șl metodic al tuturor bolnavilor ce s-au prezentat la consultații, li- mitîndu-se trimiterile la medici specialiști, analize de laborator sau internări la strictul necesar ; în celelalte două — luate ca martor — s-a lucrat obișnuit fără a posibilitățile clinic. După 45 de zile, s-a constatat că ' ‘ “medici specialiști, internările în spital și numărul zilelor de incapacitate de muncă au fost de 3—4 ori mai mari în circumscripțiile martor, iar economiile realizate într-o circumscripție experimentală se cifrau la peste 3 300 lei lunar. Cercetările noastre — efectuate asupra a 2 225 bolnavi consultați în dispensarele circumscripțiilor sanitare și 1 000 bolnavi internați în spitale — demonstrează că sînt insuficient valorificate în prezent două mari rezerve : examenul clinic și pregătirea medicului de medicină generală.In cercetarea științifică cu profil medical, ca și în activitatea practic-curativă, fiece descoperire sau asimilare de idei noi înseamnă un progres real în cunoaștere, soldîndu-se de regulă și cu o creștere a posibilităților de păstrare sau ameliorare a sănătății omului. Dar aceste idei noi, sau ceea ce este considerat ca a- tara, sînt acceptate uneori fără o suficientă analiză critică, abandonîndu-se i- dei valabile. Consecințele acestui fenomen pot să a- pară mai tîrziu, cînd se trece la acțiuni practice.Se știe, de pildă, că în sfera mijloacelor de diagnostic, adausurile ultimelor decenii nu privesc patologia propriu-zisă (nu au fost descoperite boli noi, sau simptome clinice noi ale unor maladii cunoscute), ci mai ales tulburările funcționale, modificările biochimice produse în organism și procedeele tehnice prin care pot fi puse în evidență. Familiarizarea, uneori chiar profilarea excesivă a medicilor în aceste direcții au dus la unele rezultate spectaculoase, dar și la supraestimarea importanței indicațiilor și limitelor acestor explorări și tratamente. Inevitabil, au apărut idei greșite în legătură cu modul de examinare a bolnavilor, utilizarea mijloacelor de laborator în diagnostic, cializarca medicilor, partiția bolnavilor unitățile de asistență dicală ambulatorie și tale, aplicațiile terapeutice. Plecîndu-se de la faptul că pentru anumite boli — puține la număr — diagnosticul nu este posibil numai pe baza examenului clinic, fără analize de laborator și alte explorări paraclinice. s-a ajuns la concepția, eronată, că a- ceasta ar fi valabil pentru toate bolile. S-a creat astfel un adevărat mit al analizelor, neglijîndu-se din ce în ce mai mult examenul clinic, care permite precizarea diagnosticului, într-un foarte mare număr de cazuri. De asemenea — pentru că s-a confundat specializarea în explorări de laborator cu specializarea în patologia organelor — s-a ajuns Ia crearea a numeroase spe-

se folosi toate examenuluitrimiterile la
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cialităti și în domeniul medicinii interne (cardiologi, pneumologi. gastro- enterologi, endocrinologi etc.), specialiștii respectivi cunoscînd, aproape exclusiv, doar patologia organelor și aparatelor pe care s-au profilat și putînd rezolva doar cazuri tipice, pure, din sfera lor de pregătire. Acestea sînt însă foarte rare, bolnavii avînd de obicei, simultan, mai multe afecțiuni și trebuind deci să treacă pe la mai mulți specialiști pentru precizarea diagnosticului.Ce consecințe au avut toate acestea asupra nivelului asistenței medicale ?Medicii specialiști nu iau în considerare toate problemele pe care le pune starea bolnavului, iar tratamentul se aplică, inerent, cu mari întîrzieri. Se ajunge Ia un cost prea ridicat al diagnosticului sau tratamentului pentru că se fac și analize care nu sînt
puncte 

de vedere

necesare, se folosesc mulți medici pentru decareă. unui“<singur nav, t ta consultărilor, internărilor, a incapacității muncă a bolnavilor. In a- celași timp, din cauza rientării spre formarea de medici specialiști. numărul interniștilor și al medicilor de medicină generală, care cunosc ansamblul patologiei interne, nu a crescut în raport cu nevoile sporite de asistență medicală a populației. Or, aceștia pot să rezolve — după părerea mea — cazurile bolnavilor cu mai multe afecțiuni, printr-un examen clinic metodic, chiar la prima consultație, sau oricum cu r;-x—’ ----- 'număr minim de în profilaxia bolilor nice și degenerative, pildă, unde numărul cienților este foarte mare (mai ales cei cu o patologie complexă) rolul principal revine medicului de medicină generală.Chiar rezultatele cercetărilor noastre dovedesc concludent că numărul medicilor de medicină generală ar trebui sporit în viitor — acum revenind. în circumscripțiile sanitare teritoriale. unul Ia circa 5 000 locuitori. în unele < locul acestui medic vacant, sarcinile sale preluate de medicul tr-o circumscripție vecină, cu toate deficiențele în o- crotirea sănătății populației pe care Ie implică supraaglomerarea. Sondajele de teren au confirmat și faptul că, în cele mai multe cazuri, medicul de medicină generală poate să precizeze singur diagnosticul, re- curgînd la specialiști sau la internare numai după ce a epuizat posibilitățile diagnostic și tratament ambulatoriu de la nivelul circumscripției. Studiind dosarele a 1 000 de bolnavi ieșiți din clinica medicală a Spitalului Caritas, în primele 3 luni ale anului 1969. am constatat că 276 (27.6 la su-

mai vin- boK '' se; prelungește dura-de
o-
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de cazuri, fiind ! sînt din-

de

t V

18,00 — Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. „Năz
drăvăniile lui Păcală" (II). Interpretează un 
colectiv de la Teatru! pentru copii și tineret 
„Ion Creangă".

18,36 — Cu Ansamblul „Ciocîrlia" pe meridianele lumii 
(Interviziune).

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — La volan — emisiune pentru conducătorii auto, 

nu știm despre om. „Bătrînețea 
biologică 7“ Emisiune de Andrei

19,39 — Ce știm șl ce
— o greșeală 
Bacalu.

19,55 — Anunțuri —
20,00 — Reflector.
20.10 — Seară de teatru : „Tache, lanche șl Cadir" de

Victor Ion Popa. Interpretează un colectiv al 
Teatrului „Matei Millo" din Timișoara. In dis
tribuție : Gheorghe Leahu, Ștefan Iordănescu, 
Victor Odilo Țimbru, Elena Simionescu, 
Gheorghe Stofan, Mariana Tudor Cercel, Dumi
tru Dobrin. Regia Ion Maximilian.

82,00 — Telejurnalul de noapte.
82.10 — Teleglob. Danemarca. Film de Mihal Lazăr și

Lucian Penescu.
22,35 — Muzicorama T.V. — revista actualităților de 

muzică ușoară. Emisiune de George Limbășan 
Îl Ovldiu Dumitru.
nchiderea emisiunii.

publicitate.

tă) sufereau de afecțiuni pentru care internarea nu era necesară ; numărul zilelor de spitalizare a acestora fiind de 4 163, iar costul fiecărei zile — 75 lei, economiile realizate într-un trimestru ar fi fost de 312 225 lei, dacă posibilitățile de diagnostic și tratament din circumscripțiile sanitare ar fi fost mai bine folosite. Că nu s-a întîm- plat așa o dovedește și numărul mare de nepotriviri de diagnostic între unitățile de asistență ambulatorie și spital : 1 000 bolnavi internați, 115 diagnosticul de tere era greșit, iar incomplet.Potrivit tuate, din de 30 000 uieuici, 4 000 sînt încadrați cumscripțiile sanitare, ceea ce înseamnă că, în prezent, numeroși medici nu se o- cupă direct cu îngrijirea bolnavilor. Aceștia ar putea fi, desigur, reprofilați și repartizați în circumscripțiile sanitare, căci, dacă numărul medicilor de circumscripție s-ar dubla, ar crește nivelul asistenței medicale în general și s-ar reduce considerabil și costul ei. Micșorînd numai cu 2 zile durata medie de spitalizare a unui bolnav, s-ar realiza într-un an, în toată țara — potrivit unor estimații — economii de circa 450 milioane , lei. Iar cercetările noastre demonstrează că, prin punerea în valoare a examenului clinic , și a rolului medicului de medicină generală asemenea economii sînt perfect posibile.Nimeni nu contestă importanța cercetării științifice în medicină și a activităților care, deși nu implică asistența propriu- zisă a bolnavilor, pot să contribuie, lâ creșterea c- ficienței ei. Totuși este necesar ca acestea să fie sprijinite cu cadre și fonduri bănești în măsura în care aduc un sprijin real medicilor ce se ocupă efectiv cu prevenirea și combaterea bolilor. în prezent, cînd s-a efectuat repartiția cadrelor sanitare — așa cum este impusă de ocrotirea sănătății populației — se pot soluționa și aceste importante probleme ale asistenței curative și profilactice : valorificarea integrală a examenului clinic, a asistenței medicale ambulatorii și a pregătirii medicilor de medicină generală.

medicală din la trimită 657studiilor numărul medici, efec- total numai în cir-

RISIPITORII
Mihai UNGHEANU

ceată sau O adunare liniștită. A-

Scenă dii spectacolul „Poveste de iarnă" de W. Shakes
peare, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj

0 nouă facultate
la Universitatea din Craiova

Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri a 
lost aprobată întiințarea, începînd cu anul uni
versitar 1970—1971, a Facultății de medicină 
generală în cadrul Universității din Craiova.

Pentru a asigura de la început un nivel co
respunzător de pregătire studenților care vor 
urma cursurile acestei facultăți, s-a prevăzut ca 
Institutul de medicină și farmacie din București 
să acorde noii unități de învățămînt superior 
sprijin sistematic atît din punct de vedere di
dactic cît și științific.

înființarea Facultății de medicină generală 
de Ia Craiova va contribui la o mai bună aco
perire a necesarului de cadre medicale cu pre
gătire superioară și la o mai rațională distri
buire a instituțiilor de învățămînt superior de 
acest profil pe teritoriul țării.

(Agerpres)

O Filarmonica de stat „George Enescu" Ga Sala Mică 
a Palatului) : Seară de muzică contemporană — 20 
Prezintă cvartetul „Phliarmonia".
0 Opera Română : Cavaleria rusticană, Paiațe — 
19,30. .... .. x
0 Teatrul. de operetă Prințesa circului — 19,30.
0 Teatrul Național „t ti. Caragiale". (sala Studio): 
Travesti — 19,30. .
0-Teatrul de comedie G-DIsparlția iul Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd 
Schitu Măgureanu) : Meteorul — 20 ; (la Sala Palatu-' 
lui) : Puricele in ureche — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : La ciorba 
de potroace — 19,30 ; (sala Studio) : Ce scurtă e vara 
— 20.
0 Teatrul Gluleștl : Martorii se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțil necunoscuțl — 
16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Că
luțul cocoșat — 
0 Teatrul „Matei 
media a Teatrului 
ienele — 20.
O Teatrul de stat 
patrulea anotimp 
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tănase — 19,30.
0 Circul de stat : Mirajele circului — 19,30.

0 Cînd se arată cucuveaua : PATRIA
- 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FLA
MURA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Prea mic pentru un război atît de 
mare : CENTRAL — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
15,45 ; -18,15 ; 20,45.
0 Reconstituirea : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
O Ce s-a întîmplat cu Baby jane 7 : 
CAPITOL — 9,45 ; 12,30.
O Călugărița : CAPITOL - 16,15 ; 19,45. 
O Stăpin pe situație : BUCUREȘTI - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15.
0 My fair lady : FAVORIT — 10 ;
15.30 ; 19,30.
0 Cine ești dumneata domnule 
Sorge 7 : LUMINA — 9,30—17 în conti
nuare ; 20.
0 Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10
e Intr-o seară, un tren... : DOINA —■
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Anchetatorul din umbră : FESTI
VAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
TOMIS — 9—15 în continuare ; 13 ;
20.15.

Propunîndu-și o dată pe lună să prezinte o operă muzicală de mare anvergură, o lucrare dramatică de mari proporții filmată pentru micul ecran, adaptată. modelată într-un montaj în care > imaginea să ușureze înțelegerea părților dificile, tori, - - ■bine arta pentru a da o imagine cît mai complexă ideii compozitorului — 
„Stagiunea lirică" inițiată de televiziune merită toată atenția. Știut fiind că montarea unui spectacol pe scena Operei cere răgaz de luni, cîteodată de ani, că în afara paginilor lui Verdi sau Puccini intrate în tradiția oricărui repertoriu liric, muzica contemporană românească sau universală, sau chiar cea preclasică în- tîmpină de la decor și pînă la indicațiile coregrafice greutatea ineditului, cunoscînd dificultățile alegerii soluțiilor durabile. care după premieră să nu se perimeze — ca telespectator muzician sau meloman ră- mîi entuziasmat aflînd că apariția pe micul ecran a operei „Visul unei nopți 
de vară" de Benjamin Britten a fost pregătită în numai o lună de zile.Britten este compozitorul orchestrației luxuriante, este compozitorul care dă parodiei cele mai stranii culori, este creatorul care încearcă să dea feeriei glas

imaginea înțelegerea în care ac- cîntăreți să-și îm-

17.
Millo“ din Timișoara Ga sala Co- 
Național „I. L. Caragiale") : Tro-

din Ploiești (la Teatrul Mic) : Al 
- 20.

• Tarzan, omul Junglei : TIMPURI
NOI — 9—15 în continuare.
O Program de scurt metraje premiate 
la diferite festivaluri : TIMPURI NOI 
— 17—21 în continuare.
0 Cînd tu nu ești : CINEMATECA — 
(sala Union) — 10 ; 12 ; 14.

cinema
0 Simpaticul domn R : EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 20,45, FERO
VIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Profesioniștii : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Omul care valora miliarde : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 |
17,45 ; 20.

pămîntean de bucurie. Iși alege piesa lui Shakespeare și muzica-text naște o fantezie tumultuoasă, un spectacol de gratie și spirit. Dacă ascultăm numai muzica, ea sugerează o desfășurare plină de ritm. Pe scenă, lucrarea pierde mult

MARIN PREDA
1-a determinat pe autor să-și refacă opera este greu de spus : critica a jucat desigur un rol, dar nu acela de îndrumător al viitoarelor revizuiri, deși de unele obiecții ale ei privind construcția Risipitorilor romancierul a ținut seama. Mai verosimil ni se pare că Marin Preda, nemulțumit de o critică care n-a avut acces la miezul cărții sale, reface cartea în așa fel îneît acest miez să nu fie ascuns de unele asperități. Modificările sînt atît de însemnate față de edițiile precedente, incit ne duc la concluzia că ne aflăm în fața a două cărți deosebite. Romancierul n-a renunțat numai Ia capitole întregi dar, mai ales, la acele pasaje unde reflecțiile scriitorului se instalau prea vizibil printre cele ale personajelor ori la acele situații în care un personaj sau altul expun, destul dc nud, teoriile autorului. Dacă în prima versiune dr. Sîrbu- Munteanu-Constanța ocupă prim- planul romanului, orlentînd critica unilateral, către „tema prieteniei" ca temă centrală a romanului, în actuala versiune acest trio are un alt destin. Risipitorii de azi nu sînt anexa celor de ieri, și invers, după cum cunoașterea versiunii actuale nu epuizează în întregime substanța și sugestiile primei ediții. Ne aflăm în fața a două opere diferențiate de vîrsta artistică a autorului. Cristalizată într-o construcție bine echilibrată și într-o formă ultimă — „ediția a Ill-a revăzută și definitivă" — ne propune un roman elaborat, ca și Moromeții în 7 ani, operă de maturitate, trimisă cititorului cu conștiința că travaliul s-a sfîrșit și ne aflăm în fața ultimei și celei mai potrivite versiuni.Moromeții avea un final revelator pentru tema din Risipitorii : singur pe o piatră de hotar, Ilie Moromete își contemplă degringolada i un fel al său de a trăi încetează și începe altul. El trăise cu vioiciune o aparență înșelătoare, aceea a unui binevoitor timp, și a unei ficțiuni proprii asupra societății. El folosea codul acestei ficțiuni pentru a descoperi cu stupoare și durere că a acționat sub imboldul unui fals, ignorînd adevărata dinamică a realului. Un om care „nu se îndoise niciodată de limpezimea mintii lui" descoperă „neliniștea și spaima" ca date de neocolit ale existenței sale : „Se crezuse un om 

liber, stăpin pe liniștea și bucuriile 
sale și iată că liniștea in care cre
zuse se prăbușea, 
spaima amenințau înspăimîntătoarea 
ceea de a-și pierde 
liniștea și de a nu 
înțeleagă cu oamenii' dului social schimbat, La o meditație mai j.adevărată asupra situației și condiției sale. Bovaricul Moromete trebuie să-și accepte șl să-și trăiască condiția dramatică renunțînd la bovarism El este primul „risipitor" al lui Marin Preda. El vrea însă mai presus de orice s-o înțeleagă pentru a nu rămîne dominat de ea. Hotări- rea acestui țăran, desprins, din empireu! iluzoriei sale înțelepciuni, este de a arunca necontenit sonde ale cunoașterii în necunoscut. Cu alte cuvinte, țăranul acesta serios traumatizat de evenimente nu vrea să cedeze, iar ‘hotărîrea sa tinde să facă din el „un spirit al adîncurilor", ca în poeziile lui Labiș.Tema acestor „relații ascunse, nevăzute", care izbucnesc din cînd în cînd la suprafață prin craterele nebănuite ale unor vulcant eludați, este și tema cîtorva din povestirile de debut (Calul, Colina, înainte de moarte). în care se observă cum forțe obscure, scăpate de sub controlul rațional, invadează brusc existența cuiva pentru a se retrage la fel de brusc în culcușurile lor. Acestei prime teme i se adaugă o a doua, in care personajele caută să înțeleagă, retrospectiv, „logica stihiei" de manifestări absurde ale omului, fie con- fesînd'.i-se, fie tăifăsuind liniștit ca

Iocestei atitudini, interogative în fond, îi corespund Moromeții și Risipitorii.Zona insondabilă a sufletului omenesc, imprevizibilitatea reacțiilor umane n-a fost niciodată părăsită de Marin Preda. Pentru acest prozator, ea reprezintă punctul de plecare al prozei, rațiunea ei de a fi, una din condițiile obligatorii. Vorbind în- tr-unul din interviurile sale „despre profesiunea de scriitor", el arăta că nu se pot concepe destine individuale în afara acestui adevăr despre om și că marea lacună a unei anume părți a prozei noi era că „sub pretextul că în societatea noastră nu există imprevizibilitate în ce privește mersul societății, atunci nici în cel al destinelor individuale nu există". Supralicitîndu-se, deci, previzibilul s-ar renunța la atuurile specifice ale prozei, ajungînd la superficialitate, șablon, rețete în propagarea unei optici schematice.
cronica literară

iar neliniștea și 
să-i ia locul". perspectivă, „a- 

pentru totdeauna 
mai putea să se 1“ din cauza coti obligă profundă, mai

Risipitorii este o replică profesională la părăsirea de către o parte dintre prozatori a uneltelor lor, a imprevizibilului unei realități de totdeauna care este omul.Cartea sa este tocmai acea demonstrație care arată că deși mersul societății e previzibil, cel al oamenilor care o constituie nu e întotdeauna astfel : ei pot trece prin întîmplări care să-i nirea cu soldează a cărei stituția _____________fiecărui ins. Fiecare dintre ei descoperă ca și Ilie Moromete „neliniștea", Constanța Sterian ajungînd pînă la „spaimă". Ei intîlnesc toți o față nebănuită nelămurită și dură a lucrurilor, a situațiilor pentru care nu sînt pregătiți, dar de . care trebuie, dacă nu trebuia, să devină conștienți.Risipitorii este o carte profund socială. Viziunea idilică dispare și o dată cu ea și atitudinile surîzătoare. Deasupra tuturor destinelor planează ca un simbol chipul bătrînului Petre Sterian. Vechi activist din ilegalitate. ei este primul care întîmpină unul din acele fapte inexplicabile ca- re-i îndepărtează surîsul : încrederea acordată unor vechi tovarăși de muncă „se dovedește" în cele din urmă o lipsă de vigilență, care, cu ajutorul altor „colegi" de muncă, devine „vinovăție". Surprins de o „practică" pe care n-o cunoștea, pe care nu o putea accepta, el intră o vreme in expectativă. Reprezentarea sa asupra relațiilor umane, „ficțiunea" sa nu-i mai e suficientă. Petre Sterian constată că se află in fața unei situații noi, pe care n-o înțelege. Fiecare dintre oersonaje este acaparat de drama sa și-și rezolvă enigma mergînd mai, departe sub povara unor descoperiri noi sau eliberat de o incertitudine. Lui Mimi Arvanitache „i se întîmplă deodată ceva" și torooeală meile, ca i sînt cele i sufletești i cărții. Ele --------amploare pînă la ultima fibră criza sufletească. Confruntate cu situații speciale, imprevizibile, ce se abat de la logica normală a dialecticii vieții, de la rațiunea superioară a existenței noastre sociale, personajele cărții vor trăi drame de diferită

modifice fundamental. Intîl- asemenea întîmplări se întotdeauna cu o criză gravitate depinde de con- sufletească și morală a

rămîne într-o stare de ca o pasăre bolnavă. Fe- niște sensibile seismografe, mai atinse de zguduirile care cutreieră paginile ■ trăiesc cu febrilitate și

• BIow-up ; BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• Băieții în haine de piele ; DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
® Taina leului : BUCEGI — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
© Păcatul dragostei : VICTORIA 
8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 
20,30. MIORIȚA — 10 ; 12,30 ; 15 
20
O Orașul visurilor : UNIREA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Bătălia pentru Roma : LIRA — 
15,30 ; 19, VITAN — 15,30 ; 19, PRO
GRESUL - 15,30.
• La Nord prin Nord-Vest : GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 19.
® Valea păpușilor : COTROCENI — 
15,30 ; 18.
• Calabuch : COTROCENI — 20,30.
Îj Urmărirea : MELODIA — 8,30 ; 11 ; 
3,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA — 9,30 ; 
12, 15; 17,30; 20.
© Dragă Brigitte : VOLGA — 9,30—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Via Mala ; GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30

nebunilor : POPULAR

comlsarul
16 : 18 ;

San Antonio : 
20.

FLACARA —

doctorului Mabuse : 
15,30 ; 18.

16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Wlnnetou tn Valea Morții : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 : 20.
0 Marșul asupra Romei : MOȘILOR
— 20,30.
0 Corabia
15.30 : 19.
0 Beru șl
MUNCA -
0 Vă place Brahms 7 : 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Testamentul 
RAHOVA —
0 A fost chemată șl clasa a V-a : 
RAHOVA — 20,30.
0 Mărturia : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 Războiul domnițelor: PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20.15.
0 Șoarecele de America : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Prieteni fără grai : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

lui Britten, în care fantasticul piesei lui Shakespeare își dau cea mai firească în- tîlnire, își fac cel mai simplu și drept drum spre larga audiență.Regizoarea spectacolului găsește decorul de teatru elisabethan în „Bastionul
de

întensitate. Viața trebuie să fie vigilentă și mereu curată, sugerează lectura acestei cărți. Prefacerlre soi ciale sînt rapide și ele nu pot rămîne fără consecințe asupra indie vizilor, deoarece ele sînt o lege a istoriei, a evoluției.Oamenii își pun toți, in această carte, speciale sau obișnuite probleme sufletești și probleme morale, întrebări asupra felului în care trebuie trăită viața,--a lor și a altora, dar n-o fac niciodată în mod. banal. Revelațiile pleacă dintr-un fond mai greu descifrabil, alteori nici nu se constituie în revelații propriu-zise, ci modifică un organism și o existență fără a putea fi formulate în cuvinte clare. Marin Preda respectă în romanul său această firească și grea elaborare lăuntrică a comportamentelor. Constanța Sterian, ca și Mimi Arvanitache, simte că i „se întîmplă ceva" și suferă chiar o internare, cunoscînd pereții și atmosfera unui spital de nevrotici. Trupul, mintea, sufletul ei trebuie să sufere, și suferă, greaua și tăcuta elaborație internă a unui adevăr nou, care niciodată nu va fi rostit de vreme ce n-a ajuns la lumina conștiinței, dar îi va impregna organismul cu o substanță și un nou sentiment al vieții. Dr. Sîrbu își. are și el dilemele și incertitudinile sale de care încearcă să se apere cu ajutorul rațiunii. Inginerul Vale Sterian, după o primă experiență de tinerețe, în care „i sa întîmplă ceva", începe să pună întrebări care depășesc propria-i persoană : el e cel care sesizează schimbarea bătrînului Sterian, starea da insatisfacție a acestuia. E meritul lui Marin Preda și al cărții sale de a ne fi oferit în Risipitorii personaje vii, oameni mai stenici sau mai puțin stenici, mai sinceri ori mai puțin sinceri, mai cinstiți sau mai puțin cinstiți, capabili de suferință și durere, dar și de bucurii, oameni care trăiesc întreg registrul vieții sufletești și morale.Inerția nu caracterizează personajele sale care nu renunță nici un moment să se împotrivească echivocului. gîndind și interpretînd faptele — angajare și participare care lasă urme dureroase sau tonice asupra fiecăruia. Tema cărții e parafrazată de Petre* Sterian astfel : „Trecerea timpului pune pe chipul unor 
oameni și întîmplări un semn de în
trebare atît de ciudat, incit, deși cu
noști tu însuți omul și-ai trăit tu în
suți întîmplarea, ești cuprins de în
doieli : a existat cu adevărat omul 
acela și s-a petrecut chiar aievea 
meschina intîmplare cunoscută ? Și 
dacă e adevărat, atunci care e înțe
lesul ei ?".în actuala versiune, în care autorul nu se mai dăruie atîtor tentații și teme ca în 1962, sensul titlului este mai ușor de fixat într-o matcă sigură. Risipa este echivalentă cu a trata existența și timpul dintr-un unghi frivol. Risipitorii sînt o invitație la gravitate și meditație i cu ieftine prejudecăți ne tem realiza viața și pricepeplexele realități pe care le trăim, ne spune printre rînduri autorul, cl printr-o examinare atentă, gravă, responsabilă a realităților în puternică prefacere. In contextul unei astfel de gîndirl lumea lui „c’eș copil" ar fi o lume de iresponsabili și „risipirea" e vecina iresponsabilității i primul risipitor care cade victimă risipei sale este Uie Moromete, înghițit Ia un moment dat de sorbul necruțător al dialecticii realului de care se lasă depășit datorită unei gîndirl conservatoare.Este surprinzător însă cum o carte, 

în care mai toate personajele trăiesc cazuri limită, trec prin accentuate crize sufletești sau morale, cunosc cearșafurilor de spital sau ne transmite o

nu pu- com-

albul chiar moartea, nu senzație de repulsie : chiar dacă sur- priza-i găsește nepregătiți — și ne- pregătirea unora este deznădăjdui- toare I — ei, organismul lor, mintea lor, sufletul lor acceptă bătălia cu urîtui din perimetrul limitat al relațiilor lor de care riu vor să se lase invadați. Risipitorii este cartea unui autor cu o profundă structură etică, preocupat de tot ceea ce violentează natura și omul și încredințat că tot ceea ce le-ar violenta este impropriu esenței societății noastre, este injustiție. Cartea sa e- vită teza ostentativă, dar aceasta n-o împiedică să fie o pledoarie pentru demnitatea și superioritatea rațiunii umane.Operă de maturitate, tundă, în care destinele sînt examinate cu un Risipitorii își are loculMoromeții prin încercarea de . a surprinde dialectica adîncă a existenței umane.
creafie ro- personajelor ochi sigur, alături de

cum rar am întîlnit și în filmele de lung metraj (spre exemplu, cuplul de actori brașoveni Dan Sândulescu- Gheorghe Fara), găsește ac- tori-eîntăreți potriviți pentru feeria lui Britten (soliștii Operei din Cluj: Mugur Bogdan, Ion Udrescu, Ștefan Popescu), pasionați de personajele feeriei. Caută o anume patină de înserare, de „nedeslușit" pentru scena „Certei", a încurcăturilor din pădure, plasează jocul de parodie al meșterilor din piesa „Pyramus și Thisbe" pe un plan înclinat, „parodiind" cu aparatul de filmat „strădania" lor.Fără îndoială, opera „Vi
sul unei nopți de vară" de Benjamin Britten, în regia Mariantei Banu, nu o privim ca gularădabilă însăși ideea inițierii 
„stagiunii lirice", a angajării în fața unui riguros program de opere valoroase dar mai puțin cunoscute care pot prinde viață pe micul ecran. Ne putem gîndi pentru viitor la „Ioana rug" de Honnegger sau „Oedip"-ul enescian, Ia noapte furtunoasă", sau „Vocea umană"... ?

Un programde iarma- aparținînd Brătianu. este pitorească), scurta uver- Britten, ca adaugă — și
un pregeneric roc (imaginea, lui George deosebitîn care la tură a fond muzical găsesc excelentă ideea —părți orchestrale semnifica-

lui de scurt
metraje

„STAGIUNEA LIRICĂ" A TELEVIZIUNII românești
9

i
K/st// unei nopți

de vară" de B. BRITTEN o excelentă dar sin- realizare. Este lău-
din tensiune, și mai ales într-un spectacol nerodat ies la iveală sincope care îngreunează vîrtejul desfășurării. în regia Ma- riantei Banu, pe micul ecran însă am avut bucuria regăsirii ritmului lui Britten, a- precierii unei montări de ținută în care nervul și verva

țesătorilor" de la Brașov ; replicile actorilor pentru desăvîrșirea atmosferei cu enunțarea părerilor despre actori, viață... le culege din celebre notări ale lui Shakespeare, din „Hamlet", „Comedia erorilor", „A 12-a noapte"; filmează într-o străduță îngustă din Brașov

La cinematograful „Timpuri Noi" din Capitală rulează în această săptămînă filmele de scurt regia nea : beriu nașterii' Mirel Ilieșu | imaginea i Tibe- riu Olasz t „Soarele negru" — scenariul i Gabriela ionescu, Slavomir Popovici | regia : Sla- vomir Popovici | imaginea : Dorian Segal ; „Histria, Hera- cleea și Lebedele" — scenariul, regia, imaginea : Ion Bostan i „Luniea lor" — scenariul și regia : Marius Oniceanu i imaginea : Vasile Mănăstireanu ;„Sărutări" — scenariul și regia Ion Popescu Gopo i „Valul" — Scenariul și regia i Sabin Bfi- lașa ; imaginea : Rad Codrean.

1
metraj i „Izvoare" — Octav Ioniță ; imagi- Vasile Mănăstireanu, Ti- Olasz | „Cîntcccle Re- !i“ — scenariul și regia i

pe 
la 

„O
La

Smaranda OȚEANU

tive din celelalte acte ale operei ; aduce pentru cîteva secvențe în prim plan pe vestitul „hoinar", personaj atît de popular al acelei epoci, „reține" pe cei „pro" și pe cei „contra" la spectacolul meșterilor. Găsește figuri expresive de actori
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SUCEAVA

COVASNA

PRAHOVA

Cu toate că timpul este friguros, în județul Suceava se lucrează Intens la extinderea sistemului de desecare a terenurilor din raza localităților Baia șiȘasea. Se execută un sistem de
Ș canale prin care se va regulari-
I.........

fa-a-

de existentă
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CONSTANTA
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afirm că valoros și Această făcut-o î»

pre întrevederile ți 
pe care le-ați avut 
prilej.

DE atle- car® de

mondial din de în companii

se ivesc. Experiența și atunci cînd lucră- pregătite, pe parcurs, situații neprevăzute, clarificate operativ.

repercuta pozitiv asupra atmosferei politice a continentului.

RÎNDURI

aceste zile de februarie, tineretului din Baia

tone de oțel peste pe acest an. în record de 40 de atins la 26 ia- oțelarii au certitu-

MARAMUREȘ

tori români au în-

din anul trecut, importante — cu sută și respectiv sută — se prevăd

. — In încheiere, v-am ruga si 
ne spuneți citeva cuvinte des
pre vizita in țara noastră, des- 

intilnirile 
cu acest

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEil"

Lucrările unor comisii Cronica zilei

CURIER
JUDEȚEAN

za pîrîul Somuzel și se va reda circuitului agricol o suprafață 
de 745 ha. Rețelele secundare vor fi realizate prin acțiuni in- tercooperatiste întreprinse de u- nitățile agricole din împrejurimi. în acest fel, suprafața de teren scoasă de sub ape și redată circuitului agricol va a- junge, în sistemul de desecare Baia-Sasca, la peste 2 400 ha.

An de an crește numărul celor veniți la tratament balnear în frumoasele stațiuni din județul Covasna. Pentru a ce față cerințelor în cest domeniu, la Bavanyoș, nu departe de Turia, s-a dat în folosință un hotel cu 100 de locuri. Recent, la Covasna, unde se află o renumită stațiune balneară pentru tratarea unoi afecțiuni cardio-vasculare și pulmonare, au început lucrările de construcție a unui hotel cu 204 locuri, prevăzut a fi da* în exploatare la începutul anului viitor. La Sf. Gheorghe urmează să se ridice, în curînd, un hotel turistic, cu o. capacitate de cazare asemănătoare.

al 375-lea an

La căminul cultural din comuna Apostolache (Prahova) a avut loc o manifestare organizată cu prilejul aniversării a 375 de ani de la prima mențiune de existență documentară a comunei. Cu acest prilej s-a deschis muzeul de istorie a comunei. Apoi a urmat un simpozion. Cei prezenți au asistat la un interesant program folcloric, susținut de artiștii amatori căminului cultural.

Florile litoraluluiLitoralului i se pregătește, de 
pe acum — în sere, bineînțeles, — haina florală cu care se va prezenta, la vară, în fața oaspeților. Pentru podoaba estivală 
a litoralului se pregătesc aproape 2 milioane de flori, în circa 30 de varietăți. Au fost aclimatizate pentru prima oară garoafe americane, floarea denumită gar- bera, cale și trandafiri pitici de diferite culori. în noul sezon, parcurile litoralului vor primi, de asemenea, încă 200 000 de trandafiri, arbori și arbuști ornamentali, între care, chiparoși chiar palmieri aclimatizați.

în Cîmpul Mare a fost gazda unei manifestări inedite : la sugestia pictorului Mihai Olos, județean Maramureș al 
a organizat sculptură renți âu liceul de tehnică economic generală— sute de tineri băimăreni. După 3 ore de lucru, sculptorii din cele 6 ateliere și-au prezentat, „pe viu", rodul imaginației : o adevărată expoziție, de o mare vari-'iate tema.ică și în multe formule de realizare. Cele mai Dune creații au fost distinse cu premii pentru monumentalitate, valorificarea tradițiilor locale, rezolvare tehnică, ambianță și umor.

Comitetul U.T.C. un concurs de în... zăpadă. Concu- fost 50 de elevi de la muzică și artă, școala de construcții, liceul și liceele de cuitură nr. 1 și 3. Spectatori

permanente
ale Marii Adunări Naționale

Luni, 9 februarie, s-au desfășu
rat la Palatul Marii Adunări Na
ționale lucrările Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări , socia
le și ale Comisiei juridice, care, 
împreună cu membri ai Comisiei 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat și ai Comisiei 
pentru învățământ. știință și cul
tură au examinat, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, proiectul de 
Decret privind regimul ocrotirii 
unor categorii de minori.

La ședință au participat tovarășii 
Petre Lupu, ministrul muncii,. 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
reprezentanți ai conducerii Comi
tetului de stat pentru economia și 
administrația locală, Ministerului 
învățământului, Ministerului Afa
cerilor Interne și Ministerului Să
nătății.

Lucrările comisiilor, întrunite în 
ședință comună, au fost deschise 
de către tovarășul Gheorghe Va-

silichi, președintele Comisiei pen
tru sănătate, muncă și asigurări 
sociale. Proiectul de decret a fost 
expus de către tovarășul Petre 
Lupu, ministrul muncii, care a dat 
apoi, împreună cu reprezentanți 
ai conducerii celorlalte ministere, 
explicațiile cerute de deputați.

în continuare, lucrările comi
siilor s-au desfășurat în ședințe 
de lucru separate, Comisia juridi
că întrunindu-se sub președinția 
tovarășului prof. univ. Traian Io- 
nașcu.

La dezbaterea proiectului de 
decret au luat cuvîntul un mare 
număr de deputați, care au făcut 
unele observații și propuneri.

Comisiile au avizat favorabil, în 
unanimitate, proiectul de Decret 
privind regimul ocrotirii unor ca
tegorii de minori, rapoartele ur- 
mînd să fie înaintate Consiliului 
de Stat.

Luni seara a părăsit Capitala, ple- cînd spre Paris, o delegație de fizicieni români, condusă de prof. univ. loan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, în vederea participării la lucrările Comitetului de conducere al Societății europene de fizică.
★

Luni dimineața, în foaierul Sălii 
Palatului, firma „Semikron" din 
Niirnberg, din R.F. a Germaniei, a 
deschis o expoziție tehnică.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 13 februarie, cu
prinde dispozitive semiconductoare, 
redresoare cu siliciu și seleniu, 
precum și redresoare cu comandă. 

(Agerpres)

De la NAVROM

(Agerpres)

0 delegație guvernamentală economică
a plecat in Kuweit

După cum anunță Direcția 
generală a navigației civile 
„Navrom”, au fost reluate 
cursele navelor de pasageri 
pe itinerarele care unesc por
turile Brăila și Galați cu cele 
de pe brațele Chilia, Sulina, 
Sf. Gheorghe, precum și pe ru
tele Brăila — Galați, Piatra 
Frecăței — Brăila, Vadu Oi! 
— Mărașu — Brăila, Oltina — 
Brăila, Călărași — Ostrov și 
Turnu-Severin — Ostrovu Ma
re. Rămîn suspendate în con
tinuare cursa Orșova — Mol
dova Veche și trecerea cu 
bacul pentru autovehicule de 
la Călărași. (Agerpres)

0 STRĂLUCITĂ VICTORIE A TENISULUI ROMANESC

IN TURNEUL „OPEN" DE LA PHILADELPHIA

Cuplul Năstase-Tiriac

Cuplul român 
Năstase — Ion 
riac a obținut 
important 
internațional, cîști- 
gînd proba ds du
blu masculin din 
cadrul turneului de 
tenis „open" de la 
Philadelphia. In fi
nală, cei doi jucă

Iile
Ți- ; vins în două , seturi 
un

succes
cu 6—4, 6—3 redu
tabila pereche 
mericană
Ashe — 
Ralston.

Proba de 
bărbați a 
campionului austra
lian Rod Laver, în-

a- 
Arthur 

Dennis

simplu 
revenit

ÎN CÎTEVA

6—3, 
fața 
său 

Tur-

vingător cu 
..■7—6, 6—2 în 

compatriotului 
Tony Roche, 
neul feminin s-a în
cheiat cu victoria 
tenismanei austra
liene Margaret 
Smith Court, care a 
dispus cu 6—3, 7—6 
de Billie Jean King 
(S.U.A.).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DB 
FOTBAL pentru juniori de la Via- reggio a fost cîștigat de echipa Dukla Praga, care în finală a învins cu 1—0 pe A.C. Milan. Pe locul trei clasat -formația Partizan Belgrad.

ECHIPA DE BOX A S.U.A. a sit la Moscova în vederea unortîlniri amicale pe care le va susține cu pugiliștii sovietici. La sosire, boxerii americani au fost întîmpinaț1 de reprezentanți ai Federației unionale, de un grup de foști campioni sovietici, printre care Valeri Popen- cenko și Boris Lagutin. Antrenorii echipei americane au declarat reporterilor că- speră să ofere un specta-’ col frumos publicului moscovit. Primul meci va avea loc la Moscova, la 11 februarie, iar cel de-al doilea la Minsk, la 14 februarie.
campionul norvegian wir- 

KOLA a cîștigat concursul de sărituri cu schiurile de la Oslo. Cele mai . bune sărituri ale sale au măsurat 107 și 109 m.
LA „BUDOKAN HALLE" DIN 

TOKIO, în prezența a 10 000 de spectatori, s-a disputat meciul de box pentru titlul mondial la categoria pană (versiunea W.B.A.) dintre deținătorul centurii Shozo Saijo (Japonia) și Godfrey Stevens (Chil51). Pu- gilistul japonez și-a păstrat titlul d« campion mondial terminînd învingător la puncte în 15 reprize.
O delegație guvernamentală e- 

conomică, condusă de Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior, 
a plecat luni în Kuweit, pentru a 
face o vizită în această țară, la In
vitația ministrului industriei și co
merțului, șeicul Abdullah al-Jaber 
al-Sabbah. Din delegație fac parte 
Nicolae Ion, adjunct ai ministrului 
petrolului, Traian Ispas, vicepreșe
dinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, consilieri și 
experți.

în timpul vizitei, membrii dele
gației vor avea întrevederi cu ofi
cialități de stat și economice kuwei- 
tiene, cu care prilej vor fi abor
date modalități vizînd dezvoltarea 
schimburilor comerciale bilaterale, 
lărgirea acțiunilor de colaborare și 
cooperare economică și tehnică 
dintre România și Kuweit.

ECHIPA DE FOTBAL A U.R.S.S. care se pregătește pentru turneul fi- nai al. campionatului Mexic, a susținut un nou meci verificare la Caracas formației cehoslovace Spartak Trna- va. Fotbaliștii sovietici au terminat învingători cu scorul de 3—2 (2—1), prin golurile marcate de Kaplicinîi, Gherșcovici și Dobias (autogol).
(Agerpres)

Tineretul pe șantierele
muncii patriotice

ju-în acest an, organizațiile . dețene ale Uniunii Tineretului Comunist și-au propus să contribuie prin patriotică la importante obiective economice și social-culturale, a unui mare volum de lucrări în agricultură și silvicultură, precum și la înfrumusețarea orașelor și satelor. Din centralizarea datelor privind angajamentele luate de tineri în acest sens reiese că pe cele aproape 2 000 de șantiere — care se vor deschide îndată ce vremea va permite — ei vor sprijini efectuarea unor lucrări de construcție în valoare de 900 milioane lei. Tineretul va colecta, de asemenenea, peste

muncă voluntar- realizarea unoi
368 000 tone de deșeuri metalice, va împăduri 4 200 hectare, va planta 300 000 plopi și va recolta 100 000 tone de semințe forestiere. Totodată, în perioada campaniei agricole de vară, a- proape 200 000 de elevi și stu- denți vor participa la strîngerea recoltelor.Pentru a stimula pe fruntași, C.C. al U.T.C. va institui și va acorda pentru. organizații „Distincția pentru merite în activi-, tatea de muncă voluntar-patri- otică", iar pentru tinerii care se vor evidenția insigna „Evidențiat în munca voluntar-patrio- tică".

CROSUL INTERNAȚIONAL 
LA GENEVA a fost cîștigat de tul' sovietic Nikolai Sviridov, a parcur® traseul, în lungime 8,500 km., în 24’ 28”. Pe locul doi s-aclasat 'Jurgen Haase (R.D. Germană) — la 18”, urmat de Iuri Nurmekivi (U.R.S.S.)' — la 20”, Joachim Krebs (R.D. Germană) — la 25” și A. Morozov (U.R.S.S.) — la 29”.Pe echipe, primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. cu 9 puncte, urmată de R.D. Germană — 13 puncte, Cehoslovacia — 33 puncte, Ungaria — 45 puncte etc.

PE STADIONUL „MANZANARES" din Madrid s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre e- chipele Atletico Madrid și Slovan Bratislava. La capătul unui joc echilibrat, scorul a fost egal : 1—1 (1—0). Golul gazdelor a fost înscris de Luis (min. 41), iar cel al oaspeților de(min. 41), iar cel al oaspeților Jokl (min. 74).
Sala sporturilor din Timișoara 
— o veritabila „performantă 
de ordin... arhitecturalFoto : M. Andreescu

Ierl în țară : Vremea e-a încăl
zit, mai ales în Banat. Cerul a 
fost variabil, mal mult senin In 
cursul după-amiezii, în Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. In nord- 
vestul țării, temporar a plouat, 
Iar în zona de munte, din Banat 
și nordul Moldovei, și Izolat în 
Maramureș, s-a semnalat lapoviță 
șl ninsoare. In Oltenia și Munte
nia, în cursul dimineții, ceața a 
persistat. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări locale în zona de 
munte și în Dobrogea. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre zero grade la Cîmpulung

Muscel și plus 14 grade la Ban- 
loc. In București : Vremea s-a 
încălzit ușor. Cerul a fost mal 
mult senin după-amiază. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă 
a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru 11, 12 
șl 13 februarie. In țară : Vremea 
se va menține în general umedă, 
cu cerul variabil, mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații 
locale, sub formă de ploaie și 
lapoviță, iar în nord și ninsoare. 
Vîntul va sufla potrivit, cu unele 
Intensificări din nord-vest. Tem
peratura în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, Iar maximele între 
minus 3 și plus 7 grade. In Bucu
rești : Vremea se menține în ge
neral umedă, cu cerul variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere.

PRONOEXPRESPREMIILE CONCURSULUIPRONOEXPRES nr. 6 DIN 4 FEBRUARIE 1970 :Extragerea I : Categoria I : 3 variante a 44 907 lei ; a Il-a : 179,5 a 751 lei ; a IlI-a • 3933,7 a 34 lei.Extragerea a Il-a : Categoria A : 
4 variante a 28 800 lei ; Categoria B : 251,5 a 458 lei ; Categoria C : 4511,9 
a 26 lei

Cu ani în urmă, ziarele au consemnat, pe larg, momentul deschiderii u- nuia dintre cele mai importante șantiere industriale ale țării, pe miriștea proaspătă, rămasă în urma ultimei recolte de grîu, de pe platoul gălățean al Fi- leștilor. De cum s-au schițat atunci, în iulie 1961, primele trăsături ale șantierului pentru viitorul combinat siderurgic a început, de fapt, epopeea siderurgiei gălățene marcată, desigur, de cîteva momente esențiale, de fapte înscrise în memoria oamenilor, în cartea cu multe • file încă albe ale „cetății metalului".De aici, de la Galați, ne-au parvenit în cursul primei luni din acest an vești îmbucurătoare. în coloanele ziarului s-a relevat faptul că cea de-a 10 000-a șarjă de oțel — șarjă jubiliară — a marcat realizarea a 1 450 000 tone de oțel în mai puțin de doi ani, de cînd a intrat în funcțiune primul converti- zor al secției oțelărie. Re- ferindu-se la acest succes, tov. ing. I. Nisipeanu, di
rectorul general adjunct al 
Centralei siderurgice de la 
Galați, ne-a precizat că a- nul 1970 înseamnă pentru siderurgiștii gălățeni anul în care se va realiza producția integrală prevăzută pentru prima etapă de construcție și dezvoltare a combinatului. O dată cu punerea în funcțiune a celui de-al doilea furnal de mare capacitate —

de 1 700 mc — în luna noiembrie a anului trecut, în condițiile în care la Oțelăria nr. 1 lucrează toate cele trei con- vertizoare de 150 tone, iar la secția Slebing au intrat în exploatare toate cele 24 de cuptoare adinei pentru încălzirea oțelului lingou, este pe deplin posibilă

rea însemnată a volumului producției pe seama creșterii indicilor de utilizare a agregatelor, prin reducerea consumurilor specifice de metal, de materiale auxiliare și piese de schimb.De la Galați a pornit, după cum se știe, o valoroasă inițiativă de economisire a metalului. O vas-

realizarea planului la nivelul proiectat pentru a- ceastă etapă. Producția de oțel, fontă și aglomerat va crește în acest an cu 83—87 la sută față de realizările Creșteri 47,2 la 11,1 la și pentru producția de sle- buri și cea de tablă. Produsul finit — tabla groasă — se va livra pe bază de comenzi ferme în țară și la export. Se prevede spori-

tă acțiune, aflată în plin curs de desfășurare, urmărește obținerea, din aceleași cantități de materii prime, a unor producții sporite de fontă, oțel și laminate.Oțelarii gălățeni s-au angajat să dea mai mult cu 20 000 ‘ ' planul ritmul șarje nuarie, dinea că își vor îndeplini cu cinste sarcinile de plan

și angajamentele asumate peste plan.în aceste zile de lamă, la Galați se muncește intens, cu pasiune și încredere că fiecare nouă șarjă poate să echivaleze cu o nouă treaptă spre înalta eficiență economică. Dacă ne gîndim că s-a mărit capacitatea de prelucrare a probelor de laborator, există deci posibilitatea unei verificări mai rapide a caracteristicilor fizico- mecanice ale materiilor prime, a produselor realizate.Calculatoarele — creiere electronice care „dirijează" elaborarea fiecărei noi șarje — permit îmbunătățirea necontenită a programării și realizarea operativă a sarcinilor de plan, iar serviciile „Tehnic" și de „Cercetări" au trecut la verificarea minuțioasă a unor tehnologii, în vederea perfecționării lor. Nu peste mult timp, de la Galați vom primi noi vești în legătură cu asimilarea de noi mărci de oțel de convertizor, lărgindu-se astfel gama de oțeluri calmate și slab aliate. Contractele ferme ale Centra- •lei siderurgice din Galați încheiate cu Institutul de cercetări metalurgice și Institutul politehnic din București sînt promițătoare. Urmează ca în acest an să se asimileze 10 noi mărci de oțel, potrivit necesităților beneficiarilor, ale economiei naționale.
Aurelia GOLIANU

necesar ca direcțiile agricole să sprijine unitățile în asigurarea semințelor necesare.în acest an, pentru buna aprovizionare a populației, s-a prevăzut obținerea unei producții globale de 3,5 milioane de tone legume, față de numai două milioane cît s-a realizat în anul trecut. Datorită măsurilor luate pînă în prezent au fost obținute u- nele rezultate bune în ce privește pregătirile în vederea cultivării legume.or. în serele aparținînd întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole, care însumează 550 ha (cu 220 ha mai mult decît a- nul trecut), au fost plantate roșii, castraveți și aite legume. De asemenea, în județele Buzău, Dolj și Teleorman au fost construite solarii pe suprafețe însemnate ; lucrările din aceste zile urmează să fie încheiat» o dată cu desprimăvărarea, cînd suprafețele amintite vor fi acoperite cu polietilenă și plantate cu răsaduri. • Cu toate măsurile organizatorice bune care au fost luate în ce privește pregătirea viitoarei producții de legume, în unele județe se constată serioase rămîneri în urmă în executarea diferitelor lucrări. Pînă la 7 februarie au fost construite răsadnițe noi pe numai 87,5 ha, față de 135.8 ha cît pr.evede planul. De asemenea, a întîrziat semănatul în răsadnițe. îndeosebi în cooperativele agricole din județele Alba, Botoșani. Brașov, Ca- raș-Severin, Hunedoara, Maramureș Neamț. Suceava, Vaslui, Vrancea.

Pentru amenajarea solariilor încă din toamnă au fost asigurate cele mai multe materiale. Cu toate acestea, în cooperativele agricole din județele Arad, Argeș; Dîmbovița, Olt, Satu- Mare n-au fost montate decît puțina solarii. Este necesar să se intensifice lucrările de- amenajare a răsadnițelor și a solariilor. iar semănatul legumelor în răsadnițe să se facă potrivit recomandărilor făcute de specialiști. ; ■In aceste zile', tn agricultură, trebuie să se/desfășoare și alte acțiuni tot atît de . importante. Printre acestea.- un loc important îl o- după lucrările'de tăiere și stropiri la pomi. Anul trecut a fost1 o producție bună, de-fructe, dar care n-a corespuns din punct de vedere calitativ, datorită faptului că nu s-au executat la timp și la toți pomii stropirile necesare. în această iarnă situația se prezintă mai bine. Pînă la 7 februarie. în cooperativele agricole am fost stropiți 11 milioane de pomi, dar și aceasta reprezintă numai 31 la sută din pomii de care dispun în plantații. Lucrările sînt întârziate în unele . județe-cu pomicultura dezyoltata : Bistrjța-Năsăud, Maramureș’,- Mureș, Argeș, Cluj, Dîmbovița. ;Desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară necesită ca, încă, de pe acum, să fie luate măsuri, organizatorice temeinice în fiecare. unitate agricolă. în cursul lunii ianuarie, în cooperativele agricole au avut loc adunări generale în .care au fost adoptate noile măsuri .privind perfecționarea

ț organizării, normării și retribuirii muncii, iar acum sînt aprobate planurile de producție pe 1970. Este necesar să fie stabilite, totodată, măsuri care să asigure efectuarea la timp și de calitate superioară a tuturor lucrărilor. Direcțiile agricol® să acorde asistența tehnică necesară, să rezolve operativ toate problemele care — 1----- —•—*-a dovedit că rile sînt bine .apăr, unele care trebuie ____________ _________Măsurile luate în vederea îmbunătățirii activității direcțiilor agricol® ș'i 'uniunilor cooperatiste să se reflecte. în desfășurarea în condiții optime a campaniei de primăvară.Este bine cunoscut rolul important pe care îl are munca politică și organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru bunul mers al muncilor agricole. Comitetele județene de partid să urmărească îndeaproape ca întreaga activitate a direcțiilor agricole și uniunilor cooperatiste să desfășoare pe teren, unde să conducă; competent desfășurarea lucrărilor agritole și să rezolve problemele care se ivesc pe parcurs. în a- dunările generale din unitățile agricole au fost luate angajamente pentru depășirea producției vegetale și animale. Organizațiile de partid să antreneze pe cooperatori și pe muncitorii din întreprinderile agricol® de stat să execute la timp toate lucrările, condiție hotărîtoare a îndeplinirii și depășirii acestor angajamente.

rală de care depind in mod larg 
dezvoltarea economică viitoare și 
bunăstarea popoarelor regiunii". Aș spune că aici este sintetizată, intr-un fel, însăși „filozofia" după care se conduce comisia în activitatea sa.Un alt element care condiționează colaborarea economică intereuropea- nă rezidă în faptul că Europa constituie un continent foarte dezvoltat din punct de vedere industrial.în sfîrșit trebuie remarcat că ponderea economică a țărilor socialiste crește continuu.Acestea ar fi principalele elemente care favorizează extinderea și adîn- cirea colaborării economice și teh- nico-științifice pe continent.Cu toate acestea, fluxul economic între țările din Răsărit și cele din A- pusul continentului este încă departe de a se fi dezvoltat pe măsura posibilităților. în timp ce în perimetrul țărilor Pieței comune, pe de o parte, și în cadrul sistemului C.A.E.R., pe de altă parte, comerțul joacă un rol uriaș, stadiul de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre țările socialiste și țările capitaliste se află la un nivel scăzut, sub posibilități, ceea ce ar trebui să fie.

De aceea, una din preocupările majore ale comisiei este îndreptată

spre crearea,'condițiilor -necesare extinderii și diversificării -comerțului Est-Vest. Pe ordinea de zi a apropiatei sesiuni a comisiei va figura examinarea' unui amplu raport asupra acestei probleme, elaborat din inițiativa țărilor socialiste.. Se poate considera că acesta este unul din cele mai importante puncte de pe, ordinea de zi . a sesiunii. Prin mijloacele sale specifice, activitatea comisiei este așadar de natură să favorizeze lărgirea colaborării economice și,- implicit, politice între toate statele regiunii.
— In această ordine de idei, 

ce contribuție credeți că ar pu
tea aduce in continuare comi
sia la crearea climatului nece
sar ținerii conferinței privind 
securitatea europeană 7'— Firește este vorba de o influență. indirectă.: Prin activitatea ei, comisia poate influența în sens pozitiv .atmosfera politică în această regiune, poate facilita' concretizarea inițiativei țârilor socialiste privind convocarea unei conferințe general-euro- pene consacrate securității; Pentru realizarea acestui obiectiv major este necesară și realizarea universalității comisiei prin ■ participarea R.D. Germane la activitatea ei. Aceasta s-ar

*— îmi face plăcere să România este un membru cu autoritate al comisiei, a doua vizită pe care am țara dv. a fost deosebit de interesantă. Am avut convorbiri și întîlniri fructuoase și utile la Ministerul de Externe, la Ministerul Comerțului Exterior. Totodată, am avut deosebita plăcere de a fi primit de președintele Consiliului de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, precum și de vicepreședintele . guvernului. Ghaorghe Radulescu. Am purtat largi discuți! în legătură cu lucrările pregătitoare ale viitoarei sesiuni a comisiei. Am fost plăcut impresionat de vizitele pe care le-am făcut la Institutul de pregătire a cadrelor — CEPECA, un institut modern, bine organizat, ca și la Institutul de conjunctură. într-un cuvînt.-pot spune că sînt deosebit de satisfăcut de posibilitatea ce mi s-a oferit-de guvernul român de a vizita țara dv. și sînt profund recunoscător pentru primirea călduroasă de car® m-ăm bucurat în România socialistă.



internațională
italia Consultările

în vederea soluționării 
crizei de guvern

® Primele declarații ale participanților la întrevederile 
de la Palazzo Quirinăle ® Vie activitate în cadrul parti

delor și grupurilor parlamentareROMA 9. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Prima zi a consultărilor politice ale președintelui Republicii, Giuseppe Saragat, în vederea soluționării crizei de guvern deschise în urma demisiei guvernului monocolor democrat-creștin, condus de Mariano Rumor, s-a desfășurat, potrivit previziunilor, fără a aduce elemente spectaculoase. Personalitățile consultate luni — Giovanni Gronchi, fost președinte al Republicii, Alessandro Pertini, președintele Camerei Deputaților, Amin tore Fanfani, președintele Senatului, Umberto Ter- racini, "• fost președinte al Adunării Constituante, precum și Ruini, Leone. Merzagora, Lanzini, foști președinți ai Senatului — au expus șefului statului punctul lor de vedere privind modalitatea de a se ieși cît mai rapid din actuala criză.In lipsa unor amănunte privind conținutul concret al discuțiilor, observatorii politici analizează declarațiile făcute de către unii dintre participanții la consultări, la ieșirea de la Palazzo Quirinăle. Situația necesită o soluționare neîntîrziată, declara președintele Camerei Deputaților, Pertini, „pentru că Parlamentul vrea să-și desfășoare activitatea intens, așa cum a făcut și în cei doi ani care au trecut de la alegerea sa". Această declarație a fost interpretată în unele cercuri politice ca o afirmare a poziției nete de opoziție față de organizarea de alegeri generale în eventualitatea eșuării tentativelor de reconstituire a unui nou guvern cvadripartit de centru-stînga. De asemenea, senatorul comunist Terracini a arătat că actuala criză a fost „declanșată brusc de către demo- crat-creștini“ și ea se anunță lungă și anevoioasă. Dar dacă se dorește —■ a spus el — ca Italia să aibă un guvern care să răspundă așteptărilor maselor, atunci este necesară o nouă politică, dusă de un guvern orientat mai spre stingă.

ROMA. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La 9 februarie, președintele Camerei Depu- taților din Italia, Alessandro Per- tini, l-a primit la Palazzo Monteci- torio pe acad. prof. Constantin Dai- coviciu, membru al Consiliului de Stat, președintele grupului parlamentar român pentru relații de prietenie România—Italia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, la care au participat ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Iacob Ionașcu, și Ricciuti, secretarul general al grupului italian al Uniunii interparlamentare.Luni la prînz, ambasadorul României la Roma a oferit în saloanele ambasadei o masă cu prilejul manifestărilor prilejuite de deschiderea la Roma a expoziției „Civilizația romană în România".

Paralel cu consultările președintelui Republicii, ce se vor încheia joi seara, în cadrul partidelor și al grupurilor parlamentare se desfășoară o vie activitate. Se poartă discuții pentru ca șefii grupurilor parlamentare — cu prilejul convorbirilor ce le vor avea cu președintele Saragat — să poată prezenta propuneri cît mai concrete asupra orientării și programului viitorului cabinet, înlesnind astfel președintelui sarcina desemnării viitorului premier.

ORIENTUL APROPIAT
• ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR „MICII REUNIUNI ARABE LA 
NIVEL ÎNALT" • INCIDENTE EGIPTEANO-ISRAELIENECAIRO 9 (Agerpres). — In palatul Zahra din Cairo s-au încheiat luni lucrările „micii reuniuni arabe la nivel înalt". La reuniune au luat parte, după cum a anunțat agenția M.E.N., „țările implicate direct în conflictul cu Israelul". In timpul celor trei zile cît au durat lucrările, șefii de state ai R.A.U., Siriei, Iordaniei și Sudanului și vicepreședintele Irakului au examinat actuala evoluție a situației din Orientul Apropiat, coordonarea strategiei po-

Un interviu al sahinsahului7 ■ ?

Reza Pahlavi AryamehrTEHERAN 9 — Corespondentul A- gerpres, Al. Popovici, transmite : Intr-un interviu acordat ziarului tunisian „I/Action", șahinșahul . Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a declarat că respectarea suveranității și independenței naționale constituie principiul fundamental al politicii externe a Iranului. Șahinșahul s-a pronunțat, totodată, în favoarea extinderii cooperării între toate țările lumii.Referindu-se la relațiile Iranului cu statele arabe, șahinșahul s-a declarat în favoarea unei restabiliri a relațiilor diplomatice cu Republica Arabă Unită ; în ce privește diferendul irano- irakian în problema estuarului Shatt El-Arab, șahinșahul a exprimat dorința Iranului de a se găsi o soluție prin negocieri între părțile interesate.
★Primul ministru al Iranului, Amil Abbas Hoveida, a prezentat Camerei, deputaților proiectul de buget pe anul fiscal 1970, cel de-al treilea al actualului plan cincinal. La capitolul dezvoltarea economică, în proiectul de buget sînt alocate fonduri ce reprezintă o creștere de 34 la sută în raport cu anul 1969.

Poliția a intervenit pentru a împrăștia pe muncitorii de la întreprinderea 
Ford din orașul Genk (Belgia), care au declarat grevă în sprijinul reven

dicărilor lor

ASTĂZI SE DESCHIDE

LA MOSCOVA

Consfătuirealitice și militare a țărilor participante, precum, și elaborarea planurilor acțiunilor militare în etapa viitoare.în comunicatul comun dat publicității la încheierea acestei reuniuni se arată că cele cinci state arabe „sînt hotărîte să acționeze în vede- ite de .. --------- . .totodată, să mobilizeze toate resursele umane și materiale de care dispun în vederea ducerii luptei împotriva Israelului".
rea eliberării teritoriilor ocupat către Israel". „Ele s-au angajat,

GENEVA. Un comunicat al Ministerului de Justiție al Elveției a a- nunțat luni că o nouă sechestrare de material de război destinat Israelului a avut loc vinerea trecută la aeroportul Kloten din Ziirich. Este vorba de un lot de magnetroane, un fel de tuburi magnetice care microunde, întrebuințate în radar. produc stațiile
de cu-TEL. AVIV — Un purtător vînt militar israelian a declarat că avioane de bombardament au efectuat luni două atacuri asupra unor obiective strategice militare egiptene în sectorul de nord al Canalului de Suez. El a adăugat că în aceeași zi avioane egiptene au traversat Canalul de Suez atacînd. fortificații și instalații., israeliene în sectorul centriia! canalului. _CAIRO — Un purtător de cuvînt militar egiptean a anunțat că forțe aeriene ale R.A.U. au atacat de două ori consecutiv în cursul zilei de luni poziții israeliene situate în peninsula Sinai. Avioanele egiptene au atacat instalațiile și fortificațiile israeliene aflate între regiunile Ras El Eich și El Tina, a precizat purtătorul de cuvînt. Totodată, purtătorul de cuvînt a adăugat că o formație de avioane israeliene a atacat luni dimineața poziții ale R.A.U. situate în regiunile Kantara, El Arch și Ras El Eich, din sectorul de nord al Canalului de Suez.

Nordek agențiile de presa transmit

economica
sovieto-japonezăMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova a sosit luni delegația Comitetului japono-sovietic de colaborare, condusă de Shigeo Nagano, președintele Camerei de Comerț și industrie a Japoniei, directorul companiei metalurgice „Fudzi Seitetzu". Din delegație fac parte, de asemenea, reprezentanți ai unor mari companii industriale, comerciale și firme bancare japoneze, care vor participa la cea de-a patra consfătuire economică sovieto-japoneză ce se deschide astăzi la Moscova. Consfătuirea — anunță agenția TASS — va discuta o serie de proiecte ale colaborării economice dintre cele două țări, inclusiv proiectele de modernizare a porturilor sovietice din Extremul Orient.

SISTEMUL ANTIBALISTIC „A. T. S "

Un obstacol în calea 
reducerii armelor strategice
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Fostul ambasador al S.U.A. Ia 
Moscova, George Kennan, a criti
cat hotărîrea administrației de a 
se trece la realizarea celei de-a 
doua faze a programului de con
struire a sistemului antibalistic 
„A.T.S." — varianta extinsă a sis
temului „Safeguard". Kennan a 
fost audiat în comisia senatorială 
pentru problemele externe în le
gătură cu controlul armamentelor.

Conferința 
națională 

a Partidului 
Socialist Francez
SECRETARUL GENERAL, ALA
IN SAVARY, DESPRE RAPOR
TURILE CU CELELALTE FOR

MAȚIUNI DE STINGĂPARIS 9 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Sîm- bătă și duminică s-a desfășurat la Bondy Conferința națională a Partidului Socialist Francez la care au participat 800 de delegați. Au fost examinate mai multe probleme, printre care relațiile partidului cu celelalte formațiuni politice, precum și perspectivele unității stîngii franceze.In cadrul dezbaterilor conferinței, Alain Savary, secretar general al partidului, a subliniat că P.S.F. este hotărît să acționeze în vederea unificării complete a socialiștilor. Făcînd bilanțul raporturilor Partidului socialist cu celelalte formații de stînga, Savary a arătat că, în ciuda unor dificultăți, partidul său va continua eforturile pentru a ajunge la o înțelegere cu Convenția cluburilor republicane. In altă ordine de idei, el a informat că Partidul socialist va începe cît mai curînd dialogul cu Partidul Comunist Francez.Conferința a definit cu acest prilej tactica partidului pentru alegerile cantonate care vor avea loc la 8 și 15 martie. S-a hotărît ca Partidul socialist să prezinte candidați în toate can- toanele.

M. LAIRD LA SAIGONWASHINGTON 9 (Agerpres). — Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a părăsit luni Washingtonul cu destinația Saigon.în cursul vizitei sale de o săptămînă în Vietnamul de sud, Melvin Laird va studia evoluția așa-zisului program de „vietnamizare" a războiului, politică ce urmărește în esență, după cum se știe, prelungirea conflictului.

După cum a declarat el, hotărîrea 
de extindere a sistemului „Safe
guard" constituie un element care 
ar putea aduce prejudicii apropia
telor negocieri dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind reducerea armelor 
strategice. înainte de toate, a spus 
el, aceasta riscă să creeze incer
titudine și îndoieli în ce privește 
intențiile reale ale S.U.A. în do
meniul armelor strategice.

MASĂ TOVĂRĂȘEASCA OFERITA
DE CONDUCEREA P. C. FRANCEZ

in cinstea 
participante

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Conducerea Partidului Comunist 
Francez a oferit luni la prînz o 
masă tovărășească în cinstea de
legațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești și a mișcărilor de eli
berare națională care au luat par
te la cel de-al XIX-lea Congres al 
P.C.F.

La masă a participat delegația

APELUL
PREELECTORAL AL
P.C. DIN AUSTRIA
VIENA 9 (Agerpres). — Partidul 

Comunist din Austria a adresat ale
gătorilor un apel preelectoral, în 
care sânt expuse programul de ac
țiune și sarcinile politice ale parti
dului.

în apel se subliniază faptul că 
în domeniul politicii externe Par
tidul Comunist dorește ca Austria 
să-și aducă contribuția la instau
rarea unei păci echitabile, dizolva
rea tuturor blocurilor militare, rea
lizarea dezarmării generale și crea
rea unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

AMERICA LATINĂ 

Cereri de restabilire 
a relațiilor cu Cuba 

e
® Declarația minisirului afacerilor externe venezuelean 
• Un articol al ziarului Uruguayan „El Diario"CARACAS 9 (Agerpres). — Cercurile oficiale și opinia publică din Venezuela se pronunță pentru restabilirea relațiilor multilaterale cu Cuba, a declarat Aristides Calvani, ministrul afacerilor externe, venezuelean, în cadrul unei conferințe de presă. El a adăugat că Venezuela este gata să reia relațiile diplomatice cu Cuba, citind, în acest sens, pe președintele Vene- zuelei, Rafael Caldera, care, la cea de-a 8-a conferință a Consiliului In- teramerican Economic și Social, a afirmat că țările latino-americane „resimt în modul cel mai serios lipsa Cubei din familia lor" și s-a pronunțat pentru restabilirea relațiilor cu această țară.MONTEVIDEO 9 (Agerpres). — Intr-un articol redacțional, influentul ziar Uruguayan „El Diario

delegațiilor 
la congres

Comitetului Central al P.C.R., con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

In numele Comitetului Central 
al P.C.F., delegațiile au fost sa
lutate de către Georges Marchais, 
secretar general adjunct al C.C. al 
P.C.F. Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, priete
nească.

Plenara C. C. 
al P. C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 9 (Agerpres). — La Santiago de Chile au luat sfîrșit lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile. Plenara a dezbătut actuala situație politică din țară și sarcinile partidului în legătură cu alegerile prezidențiale, care urmează să aibă loo în luna septembrie.La încheierea plenarei a luat cuvîntul Luis Corvalan Lopez, secretar general al C.C. al P.C. din Chile, care a subliniat importanța acestor lucrări , în activitatea partidului în vederea campaniei electorale, a orientării eforturilor pentru asigurarea victoriei candidatului blocului Unității Naționale, Salvador Allende, lider al Partidului Socialist din Chile.

nunță pentru restabilirea relațiilor cu Cuba. Blocada împotriva Cubei, menționează ziarul, nu poate continua la nesfîrșit. Lumea contemporană impune o abordare realistă a relațiilor dintre state. „El Diario" arată că sistemul politic și transformările interne dintr-o țară nu trebuie să constituie un impediment pentru stabilirea de relații normale cu statul respectiv, mai ales,,că atît Uruguayul, cît și alte țări latițfo- americane, întrețin relații diplomacy-» și comerciale normale cu statele socialiste.Se știe că în 1962, la Punta de! Este, în cadrul Conferinței miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.), sub presiunile Washingtonului, Cuba a fost exclusă din așa-zisul „sistem' in- teramerican".

încheierea vizitei 
președintelui Tito in Zambia

o realitate?

LUSAKA 9 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei președintelui Iosip Broz Tito în Zambia se arată că acesta a avut convorbiri cu președintele Kaunda cu privire la relațiile bilaterale și la situația internațională. Cei doi președinți au condamnat colonialismul și politica rasială pe care o duc cercurile conducătoare ale Portugaliei, Republicii Sud-Afri- cane și regimul ilegal al lui Smith. Exprimîndu-și îngrijorarea pentru înrăutățirea situației din Orientul Apropiat, ei și-au exprimat părerea că este necesar să înceteze toate ostilitățile în această regiune și să se ia măsuri urgențe și hotărîte pentru a se găsi o rezolvare pașnică și justă a crizei, asigurîn- du-se în acest fel o pace trainică și garantîndu-se securitatea tuturor țărilor din această zonă.Singura cale de a se pune capăt

războiului tragic din Vietnam, se afirmă în comunicat, este respectarea drepturilor populației sud-viet- nameze de a-și hotărî singură^ soarta. Cei doi președinți au cerut retragerea trupelor S.U.A. și ale aliaților lor din Vietnam, exprimîndu-și speranța că tratativele de la Paris vor duce în curînd la rezultate rodnice. Cei doi președinți și-au exprimat speranța că apropiata Conferință a șefilor de state și de guverne ale țărilor neangajate va contribui la rezolvarea problemelor internaționale. Totodată se exprimă părerea că este necesar să se depună noi e- forturi pentru înlăturarea obstacolelor care mai stau in calea apropierii țărilor europene.ADDIS ABEBA. — La invitația șefului statului etiopian, împăratul l-Iaile Selassie I, luni a sosit la Addis Abeba Iosip Broz Tito, președintele Iugoslaviei.

REYKJAVIK 9 (Agerpres). — Mult controversatul proiect al Uniunii vamale nordice — „Nordek" — pare să fi devenit, în sfîrșit, o realitate. Prim-miniștrii Danemarcei, Finlandei, Norvegiei și Suediei, reuniți la Reykjavik, au semnat un acord de compromis privind finanțarea preconizatei uniuni vamale. Potrivit unu! comunicat oficial dat publicității duminică în capitala Islandei, participanții la reuniune au hotărît în principiu constituirea unui fond de 2,2 miliarde coroane suedeze menit să finanțeze „Nordek“-ul în următorii cinci ani. Urmează ca la 7 martie experții statelor interesate să redacteze textul definitiv al acestui acord.Semnarea acordului este considerată de agenția France Presse drept „actul de naștere" al Uniunii vamale. Observatorii politici manifestă însă suficiente rezerve față de realizarea practică a uniunii. După cum se știe, în cadrul negocierilor, purtate de-a lungul a aproape 16 ani, între țările candidate s-au manifestat serioase controverse.

Ministrul de externe japonez se pronunță pentru ini
țierea de contacte cu R. P. Chineză. Luînd cuvîntul, luni, în fața membrilor Asociației japoneze de studii în problemele Asiei, ministrul afacerilor externe, Kiichi Aichi, s-a pronunțat în favoarea inițierii de către Japonia a contactelor cu R. P. Chineză, relatează corespondentul din Tokio al agenției U.P.I. Existența Republicii Populare Chineze este un fapt — a declarat ministrul japonez al afacerilor externe.

La 9 februarie a început 
greva docherilor din cel 
mai mare port al Suediei 
---  Gdteborg. Greva a fost declarată în semn de protest împotriva faptului că administrația tergiversează convorbirile în legătură cu încheierea noului acord referitor la salarii și la îmbunătățirea condițiilor de muncă. La grevă participă aproximativ 1200 de docheri. Toate lucrările de încărcare și de descărcare a navelor în portul Goteborg au fost sistate.
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DEVASTAT DE URAGAN
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ț LANDA 9 (Agerpres). i — Un violent ura- ’ gan a distrus _ a- 
l proape în ' întregime orășelul Angmagssalik, 
ț situat în regiunea de 
l est a Groenlandei. A- ’ gențiile de presă re- ' latează că autoritățile 
l locale au anunțat că , numărul răniților este ' deosebit de mare, dar \ că nici o persoană nu a fost ucisă. Valoa

rea pagubelor materiale atinge, potrivit primelor aprecieri, suma de 8 milioane de franci. . Majoritatea locuințelor au fost avariate, multe dintre ele fiind dărî- mate de rafalele u- raganului care nu au contenit timp de mai multe ore. Vîntul, care a suflat cu o viteză de peste 200 km pe oră, a distrus școli, clădiri publice, iar

antenele de pe clădi- l rile stațiilor de radio ' și televiziune au fost i rupte ca niște simple / bețe de chibrit. La ) Copenhaga se studia- l ză posibilitățile de a- ’ jutorare a populației ț sinistrate, în special / prin trimiterea de a- ! vioane militare, căci i în timpul iernii tran- ’ sportul în regiunea ) sinistrată nu poate fi ( efectuat decît cu aju- ! torul săniilor. i
Ostași ai

La invitația Prezidiului 
Seimului R. P. Polone,luni a sosit la Varșovia o delegație a Prezidiului Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Delegația este condusă de președintele Adunării Federale, Dali- bor Hanes, membru supleant al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Vii proteste în Canada a provocat hotărîrea anunțată de guvernul S.U.A. de a proceda la noi experiențe nucleare subterane în Insula Amchitka, din Arhipelagul Aleuti- nelor, care se află nu departe de coasta canadiană. James Bohlen, membru al Consiliului pentru educație din statul Victoria, a anunțat că un grup de pacifiști canadieni a hotărît să închirieze un vas care se va îndrepta spre zona unde urmează să aibă loc experiențele nucleare americane, pentru a le împiedica.
Ministrul afacerilor ex

terne al R.D.G., Otto Winzer, l-a primit luni la Berlin pe ministrul afacerilor externe al Republicii Mali, Sory Coulibaly, care a făcut o scurtă vizită în capitala R.D.G. Agenția A.D.N. precizează că au fost discutate probleme referitoare la relațiile dintre cete două țări, precum și unele probleme internaționale de interes comun.

Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a proce
dat la o remaniere minis
terială. Principala schimbare se referă la numirea lui Juan Ponce En- rile ca ministru al apărării, în locul lui Emesto Mata, care a demisionat In afara acestei modificări a componenței Cabinetului ministerial filipi- nez, remanierea mai afectează cinci portofolii, printre care cel al finanțelor, al cărui titular a fost numit Cesar Virata, și al justiției, de care va răspunde Felix Makasiar.

Familia consulului gene
ral al Franței la Calcutta 
victima unui atac. Soția consulului general al Franței la Calcutta a fost asasinată duminică ; consulul general și fiul său, grav răniți, au fost transportați de urgență la spital. Persoane necunoscute s-au strecurat în camera unde dormeau consulul și soția sa, care, trezindu-se, a primit cîteva lovituri de pumnal. Consulul și fiul său care a intrat în încăpere au încercat să țină piept atentatorilor.

Naționala din Laos la o lecție de tactică 
într-o regiune eliberată a țării

In cadrul manifestărilor prilejuite de .,Săptămînă românească", , organizată în localitatea belgiana De Panne de consiliu] municipal al orașului, ansamblul de cîntece și dansuri din comuna Scornicești a prezentat un spectacol care s-a bucurat de un deosebit succes.

j Somonii in plasa...
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divergențelor„Pescuitul somonilor în apele internaționale interzis 1“ O asemenea inscripție nu figurează încă nicăieri și, oricum, e greu de crezut că cineva ar lua-o în serios. Și totuși problema somonilor este obiectul unei aprige dispute. Mai multe țări — printre care Marea Britanie, Irlanda, Canada, S.U.A. și Norvegia — susțin că a- cest pește, deosebit de gustos, nu trebuie să fie pese iit în marea deschisă, unde puieții de somon mig: ează pentru o perioadă de circa 3 ani, reîntoreîn- du-se apoi în apele calme ale rîurilor pentru a-și depune i- crele. De menționat că toate țările amintite

au rîuri foarte bogate în somoni.Disputa este de dată relativ recentă. Pînă în urmă cu cîțiva ani, nimeni n-a putut i- dentifica traseul mi- grației bancurilor de somoni. Acum însă a- cest lucru este cunoscut cu exactitate iar pescuitul somonilor s-a dovedit o afacere foarte rentabilă. O deosebită îndemînare în prinderea somonilor au dovedit-o danezii Anul trecut în decurs de numai 4 luni, vasul „Polarlaks", sub pavilion danez, a recol tat 69 000 kg somoni. In total în 1969, in fața coastelor Groenlandei. diferite vase au pescuit 2 000 tone de somoni.

Țările amintite protestat împotriva a- cestui „braconaj" și pentru că pescarii danezi au recoltat cele mai mari cantități, mînia lor s-a îndreptat împotriva Danemarcei. Unii oameni de afaceri englezi au cerut drept represalii boicotarea produselor daneze, în special untul, carnea de porc, berea.In timp ce disputa continuă, pare să se contureze o soluție miraculoasă. „Totul va depinde de somoni" — spun canadienii. Cercetători canadieni în domeniul piscicol au anunțat că au înregi- st-at rezultate promițătoare în obținerea unui soi de somoni nemigratori...
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