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se b'J- pe intra- a instalați- o capacitate
profesiunii. In a- 

sens, elocvent 
cazul lui Sava Mi- 
căruia, după doi 
de la terminarea

hai,
ani 
institutului (are doar
26 de ani), i s-a în

Săvinești, de pildă, în principal în producție Melana III cu
Ștefan BOBOȘ 

prim-secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.
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nit mai receptive la solicitările tinerilor spectatori, marcînd, în acest sens, un început de profilare a repertoriului lor : spectacolemontate special pentru e- levi, reprezentații cu piese

politice de gu- demisia condus marți,
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PUTERNICĂAmploarea și complexitatea obiectivelor planului de stat pe anul 1970 în județul Neamț — a cărui industrie va cunoaște cel mai ridicat ritm de '.creștere din actualul cincinal, producția >și productivitatea muncii urmfnd să sporească cu aproape 13 la sută, concomitent cu reducerea mai accentuată a prețului de cost și amplificarea beneficiilor, volumul fondurilor alocate pentru investiții însumînd 1 miliard lei, ur- mînd a fi utilizate în proporție de a- proape 80 la sută pentru construirea a peste 20 obiective industriale noi — ridică în fața comitetului județean de partid, a comitetelor municipale, orășenești și a organizațiilor de partid din economie sarcina de a lega organic întreaga lor activitate politică și organizatorică de problemele producției și ale eficienței economice, înțelegem cu răspundere deplină semnificația profundă a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la ultima plenară a Comitetului Central al P.C.R., care arată că munca de partid se' măsoară în cele din urmă în rezultatele obținute în îndeplinirea planului de producție, de _ export, investiții și a celorlalte sarcini economice. De aceea, încă de la începutul anului, imediat după aprobarea planului de stat pe 1970. biroul Comitetului județean de partid a examinat, în detaliu cu fiecare întreprindere, pregătirea condițiilor pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, situația aprovizionării tehnico-materiale, măsurile ce. se impun. în continuare pentru obținerea unor rezultate cît mai bune. în felul acesta, încă de la început, în fața organizațiilor de par-

februarie

Există în viața uniți om mo- - 
mente de mare cumpănă, de 
răscruce, cinci nici o clipă nu 
poate . fi pierdută.

Era in ziua de
a.c., ora 10,30. Georgeta 

. aim, o tânără căsătorită, 
prezentat la dispensarul: 
cumscripției 
din Galați, 
dureri de 
de serviciu și moașa au consta
tat că travaliul nașterii se de
clanșase. Apăruseră, insă, com
plicații care puneau in pericol 
viața viitoarei mame. Nici o 
clipă nu putea fi pierdută. Au 
anunțat Salvarea...

— Nu avem mașini — li s-a 
răspuns.

Autobuzul 31—Gl—453, încăr
cat cu călători, se aflai in stație. 
S-au dus la șofer, au vorbit cu 
călătorii. Nici șoferul Ștefan Pa- 
rascliiv șt nici, călătorii nu ' au 
stat pe gindtiri. Pacienta a fost 
transportată c.u autobhzul la 
maternitate, unde, asistată de 
specialiști, a adus pe lume un 
băiețel:

Mașina Salvării a sosit 
ora 13. Intre salariatele 
pensarului și oficiantul sanitar 
de pe mașina Salvării a avut loc 
următorul dialog :

— Acum veniți ?
— Nu aveam nici o mașină 

liberă, pentru că 20 stau pe bu
tuci (!).

Ne-am deplasat la stația de 
Salvare a orașului. A fost dată 
în funcțiune cu un gn in ur
mă. Directorul stației, dr. Al- 
fons Rădulescu, lipsea. Era ple
cat acasă și șeful garajului. A 
venit după o oră și, împreună, 
am numărat. 19, din cele 37 de 
mașini ale stației, nu funcțio
nau. Unele nu aveau șoferi, al
tele trebuiau casate, 8 erau de
fecte.

— De ce nu urgentați repa- 
rarea acestor mașini 7 — l-am 
întrebat pe șeful garajului. .

Lipsesc unele piese, pe 
care nu le găsim în comerț, 

Ne-am interesat care șint 
ceste piese și am aflat. I Dacă, 
intr-adevăr, unele din aceste 
piese se procură mai greu, 
apoi sudarea unui arc rupt 
se poate face la orice în
treprindere din oraș. Tre
buie, însă, inițiativă, tragere 
de inimă și spirit, de răspun
dere. Așa cum au dovedit șofe
rul autobuzului 31—Gl—453 și 
călătorii anonimi din stație. In 
orice caz, la Direcția sanitară 
județeană este nevoie să se dea 
alarma ; Salvați stația de... Sal
vare !

la 
dis-

a-

N. Gr. MĂRĂȘANU 
corespondentul „Scînteii"

țid au fost puse sarcinile esențiale ale producției, necesitatea asigurării unui ritm de muncă susținut, Capabil să garanteze întru totul înfăptuirea planului de stat.Plenara comitetului Județean partid, răspunzînd chemărilor la întrecere lansate de organizațiile partid ale județelor Brașov și Timiș, a exprimat angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Neamț de a-și spori aportul la înfăptuirea sarcinilor de plan pe 1970. Desigur, acest lucru nu se poate realiza de la sine. In acest scop, au fost luate măsurii ca fietfare organizație de partid din întreprinderi să constituie colective de specialiști care au sarcina ca, în decurs de 1-2 luni, să studieze și să propună soluții privind anumite probleme de primă importanță ale eficienței economice, cum sînt î creșterea gradului' de utilizare a capacităților și spațiilor de producție, sporirea rentabilității etc., situîndu-le. astfel, necontenit, în centrul atenției colectivelor. Avem în vedere, astfel,' să mobilizăm într-o măsură cît mai mare resursele existente în unitățile industriale,’ să .stimulăm exigența și . răspunderea,' să luăm- măsuri pentru preintimpinarea ră.mînerilor în urmă. Aceasta cu atît mai mult cu cît anul trecut, pe lîngă rezultatele meritorii obținute de industria județului, au existat și întreprinderi care nu au îndeplinit în întregime cerințele 'calitative ale planului, au muncit neritmic, cu insuficientă eficiență economică La Uzina de fibre și îngrășăminte chimice Săvinești. de exemplu. în 1969 s-au înregistrat refuzuri de calitate în valoare de 15 milioane lei, iar alte unități economice, cum sînt Uzina de țevi de la Roman, combinatul de industrie alimentară, combinatul de exnloatare și- industrializare a lemnului etc., au depășit consumurile specifice, au înregistrat, datorită rebuturilor. stocurilor supranormati- ve, însemnate cheltuieli neproductive. De aceea, acordăm cu prioritatb

sprijin acestor unități și, în general, urmărim ca neajunsurile amintite să nu se mai repete în 1970. Creșterea cu 35 la sută în acest an a producției Uzinei de fibre și îngrășăminte chimice zeazâ rea, iloranuală de 10 000 tone fibre și pe a- tingerea parametrilor proiectați la alte instalații. Cum este firesc, organizația de partid a uzinei și-a stabilit ca obiectiv central concentrarea eforturilor spre îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de investiții pînă în etapa finală a atingerii indicatorilor de proiect. Sub îndrumarea nemijlocită a comitetului județean de partid și a conducerii Ministerului Industriei .Chimice, la Săvinești a fost constituit un colectiv de coordonare pentru problemele de investiții, asigurînd desfășurarea normală a lucrărilor de con,, strucții, montaj și probe, impulsionarea livrărilor de utilaje, respectarea termenelor din grafic. Comitetul de partid și conducerea uzinei au asigurat din timp personalul calificat, re- partizînd în secțiile noi cadre cu cea mai bogată experiență din secțiil mai vechi.Se știe că, în combaterea neajunsurilor, deosebit de important est< modul în care’sînt dirijate eforturile organizațiilor de partid spre o- biectivele cheie, spre sarcinile de primă importanță. Uzina de țevi din Roman, de. exemplu, veste — eg mărime 'și pondere în 'totalul producției — a doua întreprindere a jude țolul nostru. Problemele ce se ridică aici sînt cu precădere de natură calitativă. Dacă sarcinile fizic nu sporesc, față de anul precedent se impune în schimb ridicarea produselor ,1a nivelul performanțelor mondiale și, desigur, o grijă deosebită în gospodărirea materiei prime — metalul. Și' aici există toate premisele create pentru realizarea și depășirea planului de producție, pentru economisirea metalului, problemă ce a făcut, de altfel, obiectul unui studiu al comitetului de partid, la care au participat specialiști și muncitori cu experiență din toate sectoarele uzinei, stabilindu-șe măsuri ne fiecare loc de muncă. La fel. la întreprinderea mecanică Roman s-au
(Continuare în pag. a Il-a)
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Iul ie păta biografia

In 1969, teatrele din țara noastră au găzduit circa patru milioane de spectatori., Iată o cifră pe care anuarele statistice ne-o o- feră ou promptitudine. Ceea ce aflăm mai puțin lesne sînt datele referitoare la participarea tineretului la spectacolele instituțiilor noastre dramatice. Este vorba atît de participarea cantitativă, dar, mai a'es, de cea calitativă, vi- zînd educația estetică, patriotică. socialistă a elevilor, influența actului artistic asunra dezvoltării personalității tînărului spectator. Am întreprins a- ceastă investigație solicitând nărerea conducerilor unor licee, precum și directorilor de. teatre din Arad. Reșița. Petroșani. Brăila. Birlad și București. Opiniile formulate au permis conturarea cîtorva concluzii sintetice.în primul rînd se poate constata că, mult mai mult decît în urmă cu cîțiva ani. elevii liceelor și școlilor generale frecventează în prezent sălile de spectacol, în ultima stagiune, de exemplu, teatrul „Victor Ion Popa" a organizat în Birlad 21 de spectacole și matinee cu preț redus pentru .elevi, totalizînd circa 14 000 de spectatori. La Brăila, spectacolul specia.) pentFU elevi, montat în fiecare stagiune, ajunge la 80 de reprezentații în județ și municipiu.Interes explicabil (și a- ceasța este cea de-a doua concluzie a anchetei) prin faptul că teatrele au deve-

Angajamentele institutelor 
de cercetări și proiectări

Colectivele institutelor de cercetări și proiectări din țară au primit cu deosebit entuziasm chemarea Ia întrecere lansată de institutele de cercetări chimice „ICECHIM", de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini „ICTCM" și de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea. în răstimpul care a trecut de la publicarea chemării, în unitățile de cercetare și proiectare au avut Ioc însuflețite adunări, în cadru) cărora colectivele de cercetători și proiectanți, ți- nînd seama de potențialul țehnic și științific, de bogata bază tehnico- niaterială de care dispun, au analizat, în lumina obiectivelor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, posibilitățile pe care le au pentru a-și spori contribuția la înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, Ia dezvoltarea multilaterală a economiei și creșterea bunăstării poporului.
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COLGROM MÎNDRIA

CHIMIȘTILOR DIN CODLEAUzina „Coloroni" din Codlea (în fotografie) s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani.Colectivul ei realizează în prezent peste 350 de produse. Printre acestea, un loc de seamă îl ocupă ' coloranții din grupa „Melanil", care au o largă întrebuințare în industria fibrelor și firelor sintetice, în special la vopsirea melanei. Chi- miștii din Codlea, preocupați de îmbunătățirea calității tuturor produselor uzinei, au reușit să confere unora dintre coloranții aflați în fa-

bricație însușiri superioare. Probele efectuate atestă calitățile lor superioare. Noile produse vor lansate în fabricație în cursul trimestrului II a.c.In curînd vor fi introduși în fabricație și unii coloranți antrachi- nonici, rezistenți la spălat, călcat și la lumină. Prin realizarea noilor sortimente se va asigura ornai bună utilizare a capacităților de producție și, în același timp, valorificarea superioară a unor produse secundare.

fi

— Am înregistrat în stagiunea trecută o situație paradoxală — afirmă Maxim Crișan, director adjunct al teatrului „Lucia .Sturdza Bulandra". Am difuzat bilete mult mai ușor în rîn-
analitică a prezentat premiera „Adela" după Ibrăi- leanu. în primele trei luni ale actualei stagiuni au a- vub loc doar 12 reprezentații, iar acum piesa „nu mai merge" — după cum

TEA TRUL și ȘCOALA

pe atît de aciua
din repertoriul curent urmate-de discuții cu actori și regizori, dezbateri colective pe teme dramatur- gice.Dar pe lîngă constatările pozitive de mai sus. interlocutorii noștri au insistat cu deosebire asupra faptului că, totuși, instituțiile teatrale nu reprezintă încă acel solid pilon educativ în formarea tinerei generații pe care îl dorim cu toții.

doi elevilor de la ciclul mediu sau de la școlile prb-, fesionale decît în licee. Din cei 250 000 de spectatori ai stagiunii 1968—-1969. elevii din licee (și rețineți că în Capitală există 40 de asemenea instituții de învăță- mînt mediu) reprezintă doar circa 2 000.Teatrul „Nottara". în cadrul spectacolelor montate special pentru elevi cu lucrări incluse în programa

spunea organizatorul spectacole — deoarece vor să curane de școlile nu mai pere bilete. La Teatrul National „I. L. Caragiale" ăm aflat că. deși la fiecare spectacol există o anumită cotă de bilete cu preț redus. mai rar se deplasează profesori, reprezentanți ai școlilor, pentru a le solicita ; cel mai adesea la casă se prezintă grupuri răzlețe de elevi. Totul, așadar, este

lăsat pe seama hazardului, a inspirației de moment, fără a se subsuma unui plan mai general, cu o a- ' numită perspectivă. în Capitală, lucrul apare cu atît mai curios cu cit Inspectoratul școlar al municipiului București (și inițiativa ar putea fi preluată și de alte județe ale țării) a trimis la 1 începutul anului școlar o adresă către toate șdolile din localitate, cuprinzînd o listă cu piesele din repertoriu recomandate elevilor. Din păcate, după cum reiese din cele constatate, nu peste tot aceste recomandări au fosil luate în considerație. Un singur exemplu : în primul trimestru al acestui an școlar, elevii liceului „Cantemir" din Capitală au vizionat „cu școala" trei snectacole ; dintre acestea, nici unul nu este inclus pe atît de utila listă de recomandări amintită.Che;a succeselor înregistrate în acest domeniu atît de important al educării tineretului prin teatru, dar. mai ales, explicația insucceselor, a ecoului încă redus pe care îl trezesc strădaniile instituțiilor artistice în rîndul masei largi a elevilor, credem că trebuie căutată în relațiile statornicite. între cele două instituții care dirijează a- ceastă activitate : școala și teatrul. Căci legăturile existente în momentul de față se bazează, încă în bună măsură, doar pe con-
Rcidu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Am vizitat în aceste 
zile noua Fabrică de 
mobilă din orașul Va
slui. Dacă aș fi. fost 
solicitat, pe loc, să-mi 
aștern primele reacții 
in „cartea de impre-? 
sii“ a ' întreprinderii, 
aș fi notat sub im
boldul momentului ci- 
teva calde exclamații. 
Cu toate că, se consi
deră, reporterul — 
observator lucid — 
trebuie să se manifeste 
mai temperat. Și to
tuși, după,. trecerea U- . 
nul răgaz, in care im
presiile au avut darul 
să se decanteze, sta
rea inițială continuă 
să persiste, iar cuvin- 
tul „surpriză", izbuc
nit spontan atunci, se 
cere din nou așternut 
pe hîrtie. Il scriu fi
indcă, îmi dau seama 
acum, reflectând la 
rece, el corespunde u- 
nei stări obiective, ca
racterizează specificul 
unui start remarcabil 
al tinerei industrii în
temeiate în acești ani 
pe meleagurile Vaslu
iului.

Pentru a mă face în
țeles, e nevoie de ci- 
teva disocieri prelimi
nare. Fabrica de mo
bilă, inaugurată rela
tiv recent (1 ianuarie 
1968), se înscrie, ca 

'înzestrare tehnică, în 
rindul celor mai mo
derne din țară. Conco
mitent cu ea și avind 
caracteristici asemănă
toare au luat startul 
alte unități — la Con
stanța, Oradea, Cini- 
pulung. Față de a- 
cestea, Vasluiul, ca 
Prislea din basme, a- 
vea handicapul vîrstei 
și al lipsei de experi
ență. Mai concret, spus, 
fabrica de mobilă por
nea aici intr-un ținut

mane, sociale, orga
nizatorice — care au 
dus la maturizarea co
lectivului. In acest 
sens, ing. T. 'Sultan, tî- 
nărul director al între
prinderii, mi-a vorbit 
despre selecționarea și 
calificarea exigentă a 
cadrelor, la toate ni
velurile, potrivit unor 
„preocupări unitare de 
modelare". Astfel ca 
din elemente eteroge
ne, provenite ,din me
dii și locuri diferite, 
să se sudeze un colectiv, legat prin con
sens de voințe, cunoș
tințe temeinice, gîn-

predominant agrar, 
fără obișnuința activi
tăților industriale și 
fără obișnuința mă
car, în virtutea tradi
ției, a prelucrării lem
nului.

Și iată, după doi 'ani 
de la dpbut, pot fi ci
tate o serie de rezul
tate remarcabile : pa
rametrii prevăzuți în 
proiect au fost reali
zați înainte de termen 
— cu trei luni in ceea 
ce privește producția 
globală, cu șase luni 
în privința indicilor de 
productivitate și preț 
de cost. Chiar din a- . , .
nul inaugurării, fabri- dire, inovatoare, afec- 
ca a început să livre- tivitate etc.

E drept, că unele ca
dre cu experiență pro
vin din întreprinderi 
similare de la Iași sau 
Focșani, iar o seamă 
de specialiști, energe- 
ticieni sau mecanici, 
din Valea Trotușului. 
Dar marea majoritate 
o constituie localnicii. 
Printre tinerii afir
mați aici se numără 
inginerii care au venit 
de pe băncile institu
telor de specialitate 
din Iași și Brașov, a- 
trași de noutatea fa
bricii, de parametrii 
ei moderni, de vastul 
orizont al' inițiativelor 
pe care il oferă o u- 
nitate de curînd inau
gurată. Solicitați de 
miza mare a răspun
derilor, ei s-au matu
rizat repede, pe trep
tele

reportaj 
de Vasile 

NICOR.OVICI

ze la export, într-o
proporție ce atinge
astăzi 30 la sută din 
producția ei. Iar a- 
ceastă reacție in lanț 
a bunelor rezultate 
continuă in mod con
secvent. Dovadă : toa
tă producția pe anul 
în curs e „vindută an
ticipat" pe bază de 
contracte. S-a prevă
zut, tot pentru acest 
an, o creștere cu 13,8 

’. la sută a indicelui de 
productivitate.

Rezultatele depășesc, 
uneori pe cele înre
gistrate de unitățile 
gemene din alte loca
lități. Indicii 
mici explică, pentru 
vizitatorul de 
al fabricii, înlănțuirea 
unor procese

crizei de guvern
La etajul I din Palazzo del Quiri- nale, în biroul președintelui republicii, situat în aripa denumită'„La Ve- trata", continuă consultările în vederea soluționării crizei vern, deschisă sîmbătă prin guvernului democrat-creștin, de Mariano Rumor. Luni și președintele Saragat a epuizat lista personalităților care au deținut funcții de prim plan în conducerea statului, a parlamentului și guvernului, urmînd ca astăzi, miercuri, să înceapă convorbirile, cu șefii grupurilor parlamentare reprezentate în /Cameră și Senat. Cu toate că din partea celor consultați se observă o reținere în a face declarații, se consideră în general că situația este dificilă și cu încă multe necunoscute, iar criza de guVern s-ar putea să nu fie de scurtă durată.Dificultățile par sporite de . faptul că între partidele de centru-stînga, îndeosebi între Partidul Socialist Italian (P.S.I.) și Partidul Socialist Unitar (P.S.U.) divergențele nu prezintă semne de atenuare. Dimpotrivă, chiar ieri ziarul „Avânți", organul P.S.I., a relatat despre evoluția situației sub titlul semnificativ : „Primii pași — într-o atmosferă polemică" Ziarul scoate în evidență faptul că P.S.U. nu renunță la poziția sa „rigidă" în ceea<, ce privește’ „autonomia" majorității parlamentare și la transpunerea pe plan local a formulei de centru-stînga și se pronunță împotriva amnistiei cerute de P.S.I. pentru . persoanele susceptibile de a fi condamnate ca urmare a participării la recentele acțiuni revendicative sindicale, agită din nou „alternativa" organizării de noi alegeri, generale. In legătură cu aceasta, observatorii politici înregistrează declarația președintelui Camerei depu- taților, Pertini : „Sperăm ca această criză — a spus el — să se poată rezolva curînd, pentru că parlamentul dorește să-și desfășoare . activitatea, așa cum a făcut și în cei doi ani care au. trecut de la alegerea sa“. A- . ceastă declarație este interpretată ca un refuz net de a se merge în direcția organizării ,de noi alegeri generale, în eventualitatea eșuării în- ■

0

cercărilor de a se- reconstitui un guvern de centru-stînga.In această atmosferă ' dere" a polemicii se „neconvergențe", și în dului democrat-creștin , ____pildă, luni, cu prilejul discutării propunerii privind desemnarea viitorului prim-ministru, ggupul P.D.C. din Senat s-a pronunțat în favoarea lui Mariano Rumor, în timp ce grupul din Camera deputaților s-a oprit la trei nume : Rumor, Moro și Fanfani.O activitate politică intensă domnește și în cadrul forțelor de opoziție. Marți s-a întrunit Direcțiunea Partidului Comunist Italian, care a analizat principalele elemente ale situației, stabilind totodată poziția ce va fi prezentată președinte- . lui republicii în cadrul consultărilor cu șefii grupurilor parlamentare ale P.C.I Anticipînd această poziție, „i’Unită" de marți scrie, sub semnătura lui Gian Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., că „în actuala situație un guvern cvadripar- tit apare ca o soluție precară... Cei care propun astăzi soluția contractată de secretarii celor patru partide de centru-stînga prezintă țării perspectiva unei p'erioade și mai dificile... Centrul-stînga este un lucru dăunător,-care trebuie evitat și este încă posibil să fie evitat". P.C.I., după cum a declarat senatorul Terraccini după întîlnirea cu președintele Saragat, susține că „este nevoie de o politică nouă. O politică nouă implică însă un guvern nou, iar un asemenea guvern nu se poate constitui partide voie de stingă".Marți mor a taților nor scurte ședințe, demisia guvernului său. Prin acest act activitatea parlamentului va înregistra o pauză pînă la prezentarea în fața sa a noului cabinet ce se va constitui. Joi este prevăzut să se încheie și consultările președintelui republicii, urmînd apoi ca acesta să> desemnez» pe viitorul premier.

recombinînd aceleași și aceiași oameni... Este ne- un guvern orientat mai spredupă-amiază, Mariano Ru- comunicat Camerei depuși Senatului, în cadrul u-I

r
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a fiecărui consiliu popular

rezolvării mai probleme pe Din păcate, executiv mai

sarcină permanentă

din cuprinsul comunelor exclusiv Ia Verbița, locuitoriiconsiliului popular,rînduri, să înființeze

• -V

FAPTUL!

(Urmare din pag. I)

ul- 
in- 

în

Răspuns la | 
o intervenție |Mai întîi faptele. Cooperativa g „Electrometalica“-Ploiești, către judecătoria Ploiești : „...Vă ru- [ 
găm să dispuneți aminarea e- 
xecutării pedepsei privative de | 
libertate a numitului Alexandru 
Apostol, care a fost condamnat l 
la 3 ani închisoare pentru se- ■ 
ducție. Solicităm aceasta de- I 
oarece numitul, conducător auto, I 
este angajat in transporturi — .
serie la diverși beneficiari. A- 
restarea lui ar afecta îndeplini- | 
rea planului economic al coope
rativei, el fiind și gestionar I 
pe timpul transportului". Și a- cum, să ne explicăm. 1. Este ■ vorba de un infractor recidivist, i cu o comportare imorală, care 
a mai fost condamnat, la doi ! ani închisoare, pentru furt în , dauna avutului, obștesc. 2. Co- I operativa încalcă flagrant dispozițiile legale, încredințînd o 1 gestiune unui asemenea indi- f vid. în aceste condiții întrebarea legitimă este : cine îl aco- I peră pe A.A. și de ce ? Practica > unor asemenea intervenții făcute cu aerul cel mai nevinovat, în | numele „înaltelor interese colective" trebuie curmată prin I sancționarea celor ce îngreunea- I ză respectarea legalității 1 •
Pocăință 
tardivă

Miliția era in alertă. In 
tima vreme, in Capitală se 
registraseră 23 de spargeri
biserici. Prin forțarea incuieto- 
rilor sau prin escaladarea feres
trelor, lăcașurile erau jefu
ite de obiectele din metale pre
țioase, icoane de valoare artis
tică și istorică etc. In urma in
vestigațiilor, autorii acestor in
fracțiuni au fost arestați. Ei 
sînt : Gh. Țurcanu (comuna Ce
tatea Voluntărească, sectorul 2 
din Capitală) și Dumitru Viașiu 
(str. Lehliu 1 bis), ambii in 
vîrstă de 19 ani, eliberați din 
penitenciar condiționat, în toam
na trecută, cînd ispășeau o pe
deapsă tot pentru furturi ! De la 
tăinuitoarea lor, de asemenea 
arestată (Marilena Hendel, Cal. 
Moșilor 22) s-au ridicat o parte 
din obiectele furate, fiind îna
poiate bisericilor respective. Cu 
toții — autori și tăinuitori — 
zadarnic și tardiv pocăiți, au 
fost deferiți justiției.

Asediat' 
de mistrețiIntr-o noapte, gospodarul Va- sile Boacheș. din comuna Tul- gheș, județul Harghita, s-a trezit, în ograda casei, cu o turmă/ de mistreți. împreună cu membrii familiei, el a numărat, la lumina lunii, nu mai puțin de 40 de „rîmători". (Să vezi atîta friptură și să nu te poți atinge de ea 1) Cît timp vor fi stat „musafirii" patrupezi în grădina omului, nu știm. Dar că la primăvară nu mai trebuie s-o are, asta-i clar ca bună ziua.
Unde dai si 
unde crapă

Cu cîtva timp în urmă, Ion 
Zamfir (str. Valea Mureșului 26, 
sectorul 4, din Capitală) a comis 
un accident de circulație. Vin
decarea accidentatului, Marin 
Paraschiv, din str. Liviu Re- 
breanu 21, \ a necesitat 90 de 
zile de spitalizare. Organele de 
anchetă au pornit cercetările,, 
pentru stabilirea împrejurărilor 
și a vinei șoferului. Ce s-a con
statat ? Mai intii, faptul că in
culpatul nu poseda permis de 
conducere. Deci, o nouă infracți
une adăugată accidentului. 
N-avea permis, pentru că își 
cumpărase recent autoturismul, 
pentru care plătise 80 000 de 
lei. De aici o nouă întrebare : 
de unde avusese bani pentru 
autoturism ? Se știa că nu de 
mult își ispășise o condamnare 
penală. Negăsindu-se un răs
puns edificator, dosarul a fost 
înaintat și comisiei pentru con
trolul bunurilor-, dobîndite in 
mod ilicit. Cum se vede, cetă
țeanul a intrat, dintr-una într- 
alta. De aici și ’proverbul de 
mai sus. Pentru că, vorba ceea : 
„N-aduce anul, ce-aduce cea
sul...".

Brăila, 
de 13 
bătăii 
Filip

al ziarului 
martori- 

rezultat că tatăl 
un . alcoolic deose- 

violent, își batea a- 
uneori cu sălbăticie —

în aștepta
rea sentinței

Relatam, nu de mult, o faptă 
odioasă, petrecută la ~ 
Ana Mihailov, in vîrstă 
ani, decedase în urma 
primite de la tatăl său, 
Mihailov. La ancheta efectuată 
de organele procuraturii a asis
tat și un redactor 

. nostru. Din relatările 
lor a 
victimei, 
bit de 
desea — 
copiii. Pe Ana (care era bolnavă 
Și, din această pricină, mai iras
cibilă) o batea cel mai des. Re
latările martorilor se corobo
rează cu constatările medicului 
legist. De aici și concluzia : Filip 
Mihailov se face vinovat de 
uciderea propriei sale fete. Pus 
în fața dovezilor, el și-a recu
noscut faptele, pentru care va fi 
judecat.

1 Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRITA
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Una dintre laturile fundamentale Iale perfecționării activității organelor locale ale puterii și administrației de stat constă, după cum se știe, în lăr- • girea atribuțiilor consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, în sporirea autonomiei lor funcționale. Traducerea în viață a prevederilor legii privind noile atribuții ale organelor locale este, în primul rînd, o 1 sarcină a înseși consiliilor populare. I Ce s-a întreprins în acest sens în ju- ’ dețul Dolj ? Din cele relatate de to- I varășul M. Năstase, primLvicepreșe- , dinte al Consiliului popular municipal Craiova, și de alți deputați rezultă existența unei situații paradoxale : municipalitatea răspunde de executarea bugetului dar îndeplinirea sarcinilor bugetare este dirijată exclusiv de direcțiile consiliului popular județean. Se poate oare afirma că municipalitatea conduce, cînd, de faot, direcțiile consiliului popular județean sînt cele care angajează personalul de conducere în întreprinderile orășenești de industrie locală și gospodărire comunală, ba aprobă pînă și listele pentru premierea sa- lariaților, modifica planurile de producție și aprovizionare ?Lărgirea atribuțiilor presupune, cum este și firesc, o preocupare mai intensă pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, crearea unui climat favorabil promovării principiului muncii și conducerii colective, astfel îneît activitatea consiliilor populare să devină mai cuprinzătoare, să se circumscrie cît mai mult, realităților vieții. La Consiliul popular județean Dolj principiul conducerii și muncii colective este uneori neglijat, consecințele răsfrîngîndu-se asupra eficienței activității sale. Este oare de acceptat — cum ne-au relatat membri ai comitetului executiv — ca unii dintre aceștia să se găsească în situația de a afla despre unele sarcini ce le revin... citind informațiile presei locale despre ședințele comitetului executiv ?Ca urmare a unui contact sporadic cu deputății, cu specialiștii, în ultima vreme se observă și o limitare a problemelor supuse examinării comitetului executiv, vizibilă fie și numai răsfoind buletinul său oficial. La rîndul lor, sesiunile consiliului popular au avut, cel puțin pînă în prezent. o sferă de preocupări restrinsă . la sarcinile bugetare, investiții, planul din industrie locală etc., (importante. desigur, dar fără să explice includerea lor cu regularitate pe ordinea de zi, în timp ce sînt excluse o multitudine de aspecte ale vieții economice, culturale și sociale a județului). Am ales, pentru, a exemplifica aceste afirmații, doar dpuă pro- ’ bleme de mare interes social și economic : transportul în r coriiiih și in-' dustria locală. în transportul în comun, atît la Craiova, cît și în alte localități din județ, graficele de circulație sînt date adeseori peste cap, ceea ce provoacă mari „neajunsuri ; cît privește industria locală, aceasta rămîne mereu datoare cu producția unor obiecte de uz casnic. Soluții pentru rezolvarea unor asemenea neajunsuri au fost formulate de deputați în ședințele de lucru ale comisiilor permanente, care în ultimul timp și-au lărgit aria de investigații La una dintre ședințele comisiei permanente pentru industria locală am ascultat sugestiile tov. I. Dombi și ale altor deputați, care au făcut cîteva propuneri practice pentru diversificarea produselor în întreprinderile locale și fabricarea unor o- biecte de uz casnic mult solicitate <je populație. Trebuie să se aștepte oare încheierea studiilor în comisiile permanente, ca abia apoi să se acorde considerație soluțiilor propuse ?Un salt calitativ se impune în activitatea Consiliului popular județean Dolj și în ceea ce privește îndrumarea consiliilor • populare subordonate, îndeosebi a consiliilor comunale, în scopul ridicării gradului de responsabilitate și a inițiativei lor gospodărești, a prompte a diverselor care le ridică viața, membrii comitetului practică sistemul îndrumării și controlului „în fuga mașinii". Este de la sine înțeles că numai cu un „bună-

stabilit sarcini pe pentru reproiectarea și produse în vederea compartimente unor repere ,____ reducerii consumului de metal ; pînă acum au fost găsite soluții pentru a economisi 200 tone metal, acțiunea continuînd în toate sectoarele întreprinderii. Deosebit de importantă este, în acest sens, măsura ca industria metalurgică să asigure laminate la dimensiunile fixate cerute, fapt ce permite o economie anuală de 590—600 tone metal. Sînt însă și unele probleme care trebuie'să stea mai mult în atenția Centralei industriale de țevi trefilate- București, a Ministerului Industriei Metalurgice. Mă refer în mod deosebit la unele aspecte ale fundamentării cheltuielilor de producție și ale indicelui productivității muncii De asemenea. Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să acorde mai mult sprijin în contractarea produselor la export, întrucît pînă la această oră desfacerea este asigurată numai în proporție de 75 la sută. Totodată, trebuie să arătăm că și în acest an întreprinderea mecanică Roman se a- flă într-a situație dificilă privind a- provizionarea cu moto'are și panouri electrice, în sensul că furnizorii — uzinele de motoare electrice din Pitești și Timișoara și uzina „Automa- tica“-București — nu respectă ritmicitatea în livrări. So'-otim de aceea că este de datoria Ministerului Construcțiilor de Mașini de a interveni mai prompt și eficient, în spiritul legii contractelor aprobate de Marea Adunare Națională, ca să se îmbunătățească rapid aprovizionarea acestei întreprinderi.Complexitatea și amploarea sarcinilor planului pe anul 1970 ridică în fața comitetului județean sarcina de a acționa pe un front cît mai larg, de a pătrunde în profunzimea, realităților. de a conferi muncii de partid un conținut calitativ superior. Este cunoscut, de exemplu, locul pe care

ziua" sau „cum mai merge treaba ?" nu sporesc competențele organelor locale de stat, nu se îmbunătățesc stilul și metodele lor de muncă. In- ’ spectorii consiliului județean trec, și ei în goană de la o comună la alta. Ca- urmare, multe consilii populare comunale desfășoară o activitate slabă, sînt în deficit de spirit gospodăresc. Să dăm numai un exemplu, care ni se pare caracteristic pentru mai multe localități din județ. La ultima sesiune a consiliului popular din Braloștița. care a luat în discuție cîteva probleme de gospodărie comunală, unii deputați au fost înștiințați de ordinea, de zi abia în a- nici o pro- impulsionareajun. N-a reieșit ptinere pentru treburilor obștești din comună, deși pe acest tărîm se simte acut lipsa de . inițiativă : iarna venise și la școală sobele nu funcționau, ulițele nu fuseseră reparate de ani îndelungați, la C.A.P. animalele stăteau în frig, sub un acoperiș șubred. Aceste neajunsuri nu pot fi explicate numai prin calitățile și simțul de răspundere scăzut ale primarului C. Hantea, ci, în aceeași măsură, și prin controlul fugitiv, prin lipsa de stimulare a inițiativei gospodărești de către forul județean.Se manifestă la comitetul executiv al consiliului popular județean o tendință remarcată de mulți dintre interlocutorii noștri, de a concentra rezolvarea treburilor orașelor și județ. La au cerut în repetate o brutărie și unele ateliere prestatoare de servicii. S-au găsit — așa cum ne informa primarul Ion. Paz- dîrcă — și meșteri brutari, gata să-și înceapă treaba. Prin comună au'tre- cut, în cursul anului si în renetate rînduri, funcționari ai U.J.C.C., au trecut și tovarășii A. Băluță și C. Fulga membri ai comitetului executiv județean. De fiecare dată, di* riguitorii comunei, au primit același răspuns stereotip : ,.N>i s-a rezolvat încă problema la județ 1".Ce s-ar putea întreprinde pentru înlăturarea unor astfel de neajunsuri ? Printre altele, ar trebui folosite mai bine propriile observații critice ale membrilor comitetului e- xecutiv. Iată cîteva dintre ele :Tov. P. Gigea, primul vicepreședinte al consiliului popular județean : „îmbunătățirea. în continuare, a muncii comitetului executiv necesită o repartizare mai judicioasă a sarcinilor între președinte, vicepreședinți și ceilalți membri ai comitetului executiv, avîndu-se în vedere pregătirea de specialitate și experiența fiecăruia dintre ei. paralel cu întărirea răspunderii personale în munca acestora pentru soluționarea cu o- perativitate a diverselor și multiplelor probleme ridicate de viața economică și socială".Alți membri ai comitetului executiv, printre care vicepreședintele I. Ciupagea, secretarul comitetului executiv, P Poroîneanu, Al. Marcovici. C. Fulga au insistat asupra ridicării eficacității dezbaterilor în comitetul executiv și în s".șiimile consiliului popular, a simplificării sistemului informațional etc S-a subliniat că deputății folosesc încă cu timiditate dreptul de a interpela. Dr. AI. Cos- tescu a combătut practica comitetului executiv de a lucra excesiv „în campanii".Un rol important în perfecționarea activității consiliilor nonulhre revine comitetului județean de partid. In exercitarea rolului său de conducător, comitetul județean urmărește dezvoltarea și stimularea inițiativei comuniștilor care lucrează In» organele locale, de stat si a răsounderii lor. La Comitetul județean de partid Dolj s-a inițiat măsura ca hotărlri importante să fie dezbătute și adoptate în comun de comitetul județean și comitetul executiv al consiliului popular județean. Această inițiativă bună, care a stimulat activitatea consiliului popular, începe însă să fie dată uitării.Uneori apar și fenomene de paralelism, pentru că. membrii comitetu
județul Neamț 11 ocupa in economia forestieră a țării. In anul trecut, organizațiile de partid din unitățile forestiere au . întreprins, cu sprijinul comitetului județean de partid, acțiuni eficiente în sprijinul producției. De pildă, pentru fasonarea lemnului provenit în urma doborîturilor de vînt s-a trecut la redistribuirea operativă, după necesități, a forței de muncă, mecanismelor și u

Dinamismul organizației

tilajelor, s-au stabilit grafice de producție pe decade și zile, sarcini precise pe fiecare compartiment, iar realizarea lor este urmărită de un colectiv coordonator la nivelul județului în momentul de față, însă, preocuparea noastră se îndreaptă în a- cest domeniu spre luarea unor măsuri mai eficiente, care să ducă, în principal, la creșterea productivității muncii în aceste zile, comisia economică a comitetului județean întreprinde o analiză amplă privind măsurile ce se impun pentru folosirea rațională a forței de muncă, creșterea gradului de mecanizare, menținerea personalului în corelație strictă cu necesitățile reale ale producției. Scopul acestor st.udii este, în același timp, sprijinirea organizațiilor de partid din economia forestieră, a- cordarea unui ajutor direct, nemij- 

lui și ai biroului comitetului județean de partid scapă din vedere că este necesară o coordonare atentă și o repartizare judicioasă, după competențe și responsabilități, a diverselor probleme propuse dezbaterilor forurilor județene. Unele aspecte ale aprovizionării populației au fost analizate în paralel atît de comitetul executiv, în sesiunile consiliului popular, cît și în ședințele comitetului județean de partid, fără ca. din păcate, hotărîrile luate pe ambele planuri să aibă eficiența scontată.Paralelismul duce uneori și la substituire. Au fost cazuri, la Craiova, cind comisia economică a comitetului județean de partid și-a luat sarcina de a repartiza muncitori pe șantierele de construcții, deși treaba asta trebuia făcută, evident, de direcțiile consiliului popular județeanUn cuvînt trebuie adresat și Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, precum și altor organe centrale de stat. Marea majoritate a interlocutorilor noștri, deputați ai consiliilor populare din județul Dolj, ne-au relatat că în locul unor îndrumări practice, la fața locului. G.S.E.A.L. cheamă pe mem- • brii comitetului executiv la București, pune în mișcare un mare număr de adrese și circulari, care solicită consiliului popular, aparatului de specialitate al acestuia un prețios timp cu întocmirea unor situații, informări etc. Este concludent faptul că la Consiliul popular județean Dolj se întocmesc anual nu mai puțin de 356 de situații pentru C.S.E.A.L. și alte organe centrale.într-o concluzie care nu are pretenția de a fi atotcuprinzătoare trebuie să, subliniem că :-perfecționarea muncii consiliului populăr județean, a comitetului său executiv cere, în primul rînd. un efort susținut pentru autoperfecționare. Inlăturînd metodele de muncă depășite de viață activitatea consiliului popular jude-. țean să devină mai dinamică, mai receptivă la cerințele populației. A- cest complex proces de autoperfecționare nu este o preocupare de moment, ci un imperativ permanent îp activitatea consiliilor populare.
A. MUNTEANU

locit, perfecționării stilului și metodelor lor de muncă.Plenara Comitetului Central al P.C.R. din decembrie anul trecut a indicat un complex întreg de măsuri care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți activitatea de investiții și construcții. în acest spirit, comitetul județean de partid a dat sarcină unităților de construcții și sucursalei Băncii de Investiții să facă o analiză 

amănunțită, pe fiecare lucrare, a posibilităților și măsurilor care se impun pentru impulsionarea ritmului lucrărilor, reducerea consumului de metal, lemn, ciment* și alte materiale de construcții, creșterea gradului de prefabricare și de industrializare a construcțiilor _ La comitetul județean de partid, la ’comitetele municipale Roman și Piatra Neamț s-a încetățenit practica de -a 'analiza la fața locului, pe fiecare obiectiv. împreună cu toți factorii, problemele ce se ridică și măsurile care se impun pentru bunul mers al lucrărilor Această metodă ne-a permis ca în anul ce a trecut să punem în funcțiune la termen, și chiar înainte de termen, toate obiectivele industriale.Pentru 1970 avem însă cîteva probleme nerezolvate. Unele ministere

VA 
INTERESEAZĂ 

O GARNITURĂ 
COMPLEXĂ 

! „ILVA"?
Mobilarea unei camere de 

zi, pentru a întruni — în ace
lași timp — și condițiile func
ționale ale unui dormitor, ră- 
mîne, desigur, la latitudinea 
celor interesați. Printre garni
turile cele mai solicitate de 
cumpărători și care pot răs
punde preferințelor amintite se 
numără camera „Ilva" ; ea se 
remarcă prin însușirile sale 
funcționale și estetice deose
bite. O asemenea garnitură 
include un dulap cu trei uși, 
un divan-studio cu ladă sepaf 
rată pentru așternut (cu capa
cul tapisat și cu deschiderea 
către interior, ceea ce permite 
utilizarea capacului acesteia 
pentru instalarea unei veioze), 
toaletă cu oglindă și o măsu
ță fixă. Față de alte garnituri 
similare, furniruite cu nuc și 
finisate cu luciu poliester, ca- 
re-i asigură o mai mare re
zistență și o întreținere ușoa
ră, „Ilva" prezintă avantajul 
că poate fi amplasată și în a- 
partamentele cu confort dife
rențiat. Garnitura „Ilva" este 
realizată de Fabrica de mobi
lă din Vaslui, din cadrul 
C.E.I.L.-Iași; a fost contractată 
în cantități suficiente de repre
zentanții Ministerului Comer
țului Interior.

Pe șantierul bucureștean din 
Piața Bălcescu, lucrările la 
edificiile ce se construiesc aici 
și la pasajul subteran (în foto
grafie) se desfășoară în ritm 

susjinutFoto î M. Cioc

■ '

«te

și centrale industriale măsurile necesare pentru asigurarea documentațiilor, astfel că' din 10 lucrări noi, care trebuie începute în acest an, numai 5 sînt în faza inițială de proiectare. Bunăoară, ia U.F.I.C. Săvinești, pentru trei obiective importante — instalația de ca- prolactamă, instalația de acid sulfuric și unitatea de îngrășăminte de azot 4 —, cu un plan de construcții pe 1970 de aproape 100 milioane de lei, s-au predat proiecte în valoare de numai 25 milioane de lei. Situații de acest fel sînt și la întreprinderea mecanică Roman, pentru o- biectivul turnătorie, întreprinderea mecanică P Neamț, pentru dezvoltarea capacității 'de producție, la Fabrica de ciment Bicaz și în alte întreprinderi Recent, cu prilejul unei analize care a avut loc la comitetul județean de partid, s-au stabilit măsuri și termene pentru rezolvarea acestor probleme. Considerăm însă că, avînd și asigurat sprijinul activ al ministerelor, vom lichida întîrzie- rile în asigurarea proiectelor pentru toate lucrările de investiții.Bilanțul îndeplinirii planului pe prima lună a anului ilustrează spiritul de răspundere cu care organizațiile de partid, colectivele de întreprinderi acționează pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, realismul angajamentelor pe care hi le-am luat în întrecerea socialistă dintre organizațiile județene de partid : toate unitățile economice din județ și-au îndeplinit integral principalii indicatori ai planului de stat pe luna ianuarie, reușind să dea importante produse suplimentare peste plan. ’Este semnificativă în acest sens depășirea cu 21 milioane lei a planului producției marfă. Comitetul județean de partid este hotărît să militeze pentru creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, convins că dinamismul organizației dc partid determină dinamica activității productive.

O scrisoare sosită nu de mult la redacție dezvăluia fapte cu totul ieșite din comun, de gravitate extremă. „Vă rugăm să analizați această abatere de la disciplina de partid, spre a se lua măsurile cuvenite" — își încheie scrisoarea tovarășul Vasile Savu, secretarul organizației de partid de la întreprinderea de construcții și reparații Pantelimon.Luînd legătura cu forurile de resort, am. aflat că un colectiv cuprin- zînd tovarăși din partea comitetului de partid al sectorului 3. a corpului de control al primarului general a! Capitalei, a direcției generale de resort se'.și găsea la fața locului examinînd cele petrecute.Iată. în cîteva cuvinte, relatarea incidentului propriu-zis. La o recentă ședință cu cadrele de bază tehnico- administrative, cînd secretarul organizației de partid din întreprindere (respectiv, Vasile Savu) a cerut cuvîntul, directorul I.C.R., ing. Bi- bică Cazangiu, a refuzat să i-1 acorde pe motiv că. întrucît a hotărît să-i rezilieze contractul de muncă că șef al serviciului personal-adminis- trativ... nu îl mai recunoaște ca secretar al organizației de bază. Ca să nu rămînă dator, acesta a replicat că. tn aceste condiții, nici el... nu îl mai recunoaște ca director (replică pe care, în scrisoarea adresată ziarului, V. S. a omis s-o amintească). Neîndoielnic, faptul în sine depășește cadrul unui conflict oarecare intre două cadre cu funcții de răspundere ■ este vorba de încălcarea grosolană a unor principii și norme bine definite ale vieții interne de partid., ale demo-- orației socialiste.Spre. edificare facem cîteva precizări referitoare la momentele care au precedat incidentul. Ca să dea, cît de cît, un suport măsurii arbitrare pe care o punea la cale, directorul a adunat în zilele premergătoare ședinței cîteva declarații referitoare la activitatea lui V. S. Apoi, ca să lase impresia că rezilierea contractului de muncă 'ar fi o măsură adoptată pe baza principiului conducerii colective, ș-a consultat chipurile cu inginerul șef și contabilul șef al întreprinderii, ne- ezitînd. spre a obține acordul lor, să-i dezinformeze, dîndu-Ie a înțelege că a și obținut consimță- mîntul comitetului de partid al sectorului (însăși această mistificare dezvăluie că este vorba nu de o oarecare greșeală, ci de un abuz premeditat):Cu o asemenea „acoperire", directorul a trecut la acțiune: „Cu dumneata nu mai pot lucra I" — i-a spus lui V Savu. Și după ce i-a înșirat o serie de deficiențe (multe, de altfel. reale) privind activitatea sa în cadrul serviciului personal-adminis- trativ a conchis i „începînd de azi îți desfac contractul de muncă" A doua zi a apărut decizia. A treia zi. ședința cu episodul amintit. A patra zi — colectivul de anchetă, urmat de ordinul nr. 11 al Direcției generale de gospodărie locativă, prin care se anulează decizia directorului I.C:R Pantelimon • ..... desfacerea contractului de muncă al tovarășului Vasile Savu urmează a fi considerată ilegală"tnainte de a încerca să descifrăm resorturile care au staț. la baza a- cestui caz, să aruncăm o privire asupra unității unde s-au petrecut faptele relatate In Capitală, numele întreprinderii amintite este de tristă notorietate publică. Tergiversarea lucrărilor prestate cîrpăcelile, indisciplina cronică, frecvența „ciubucului", efectuarea de lucrări „particulare" în timpul orelor de ■ program, înstrăinarea de materiale sau proasta lor gospodărire (și toate a- cestea în condiții cînd la trei muncitori revine un salariat din personalul tehnico-administrativ) — iată o „carte de vizită" care nu face o- noare. , Or, în loc ca timpul și energia cadrelor de conducere să fie concentrate spre înlăturarea cît mai grabnică a acestor neajunsuri, ele sînt irosite în dispute neprincipiale, care atestă lipsa de răspundere, o- pacitatea civică a acelora care au datoria să se situeze în fruntea acțiunilor de îmbunătățire a activității.Discutăm cu mai mulți salariațl Toți se arată surprinși : „Neînțelegerile. conflictele dintre director și secretar au izbucnit brusc. Pînă cu cîteva săptămîni în urmă se înțelegeau de minune".Cum se explică faptul că aceste relații de „armonie desăvîrșită" s-au destrămat peste noapte ?Directorul afirmă că. sub presiunea criticilor repetate ale presei, s-a văzut nevoit să ia măsuri hotărîte spre a înlătura deficiențele din activitatea întreprinderii Intenție lăudabilă. Bineînțeles, cu condiția ca

O NOUA „FAMILIE"

DE... ARAGAZURI
SATU MARE (co

respondentul .„Scîn
teii"). — La între
prinderea „1 Septem
brie" din Satu Mare 
a intrat în fabricație 
o nouă și modernă 
serie de mașini de 
gătit cu gaze — de
numite aragaze din 
familia „G". De cu- 
rînd au și început să 
iasă de pe banda de 
montaj primele două 

tipuri din această se
rie : G-322 și G-423, 
unul cu trei ochiuri, 
iar al doilea cu pa
tru. Spre deosebire 
de mașinile de gătit 
din seria „Carpați". 
noile produse sînt 
mai ușoare (cu 12 kg 
fiecare aragaz), au 
un arzător de plită 
cu o încărcare termi
că cu peste 40 la su
tă mai mare, iar cup

măsurile adoptate față de V. S. (în- cercînd de a-1 prezenta drept- unicul vinovat pentru toate deficiențele din activitatea întreprinderii) să nu slujească drept perdea de fum care să permită directorului și altor cadre de conducere să se eschiveze de la propria lor răspundere pentru situația existentă. Cercetarea împrejurărilor care au facilitat incidentul a scos la iveală faptul că', luni în șir, atît directorul. cît și secretarul s-au menajat reciproc au închis fiecare ochii la lipsurile celuilalt. Dintr-o dată, cînd a trebuit să se treacă efectiv la înlăturarea deficiențelor existente în activitatea întreprinderii, fiecare a început să arunce vina asupra celuilalt, prezentînd -drept dovezi fapte de mult cunoscute, dar, în mod tacit, cocoloșite. Directorului i s-a semnalat, în septembrie anul trecut, de către organele C.F.l. ale Consiliului popular al municipiului București, un șir de nereguli, unele vizînd direct ■activitatea șefului serviciului perso- nal-administrativ ; acesta a permis angajarea, în posturi cu gestiune, a unor elemente cu antecedente penale, care, la scurtă vreme, au pricinuit pagube serioase avutului obștesc. Procesul verbal al celor constatate a fost ținut sub cheie. V. S. nu a fost criticat, după cum ar fi meritat, nici în adunările de partid, care nu o dată au analizat aspecte ale respectării disciplinei de partid și de stat. Dimpotrivă, menajat, i s-au trecut cu vederea și neglijențele manifestate în administrarea căminelor muncitorești, în evidența salaria- ților ș. a. Apoi, clintr-o dată, i se anunță... desfacerea contractului de muncă. Răs- punzînd cu a- eeeași monedă, S. V. socotește că a venit momentul să dezvălne metodele de muri- că greșite ale directorului.Indiscutabil, a- semenea relații neprincipiale, caracterizate prin concesii cecipioce urmate de răfuieli personale, s-au putut dezvolta doar în condițiile unui climat străin principiilor eticii comuniste. „Sînt lucruri care nu mă privesc și în care nu mă amestec. îmi văd de problemele mele" — declară îngi- nertil-șef, Geoig? Antonescu. Poziția struțului e a- doptată și de con-tabilul-șef, Dumitru Neață : „Stau eu să iau atitudine în toate problemele? Nu am timp. Știți cite probleme sînt aici ?“. Nu e de mirare că asemenea atitudini de „neintervenție", de „neutralitate", în fapt de indiferență față de cel? ce se-petrec în jur, au avut efecte molipsitoare și asupra altora, împiedicînd redresarea activității.In concluzie, revenind la punctul de pornire, nimeni nu contestă dreptul directorului de a desface contractul de muncă celor care nu își îndeplinesc obligațiile profesionale / (bineînțeles, nu prin „metode" ca cele amintite), dar nimeni nu-1 dă dreptul să hotărască, după bunul său plac, asupra mandatului încredințat de organizația de partid celor aleși să facă parte din organele sale de conducere. Nesocotind normele democrației interne și ale disciplinei de partid, arogîndu-și atribuții care revin exclusiv organizației de bază, directorul a dat dovadă nu de „lipsă de tact" sau de .pripeală", cum încearcă unii să-i califice actul, ci a lezat însuși rolul de conducător al organizației de bază.Faptul în sine duce la concluzia că organizația de bază nu și-a exercitat cu fermitate acest rol nu a reușit să se afirme ca forța dinamică a colectivului respectiv. în absența unui control exigent, sistematic, multe din hotărîrile organizației în problemele întăririi disciplinei, ale educației partinice organizării muncii au rămas în stadiul discuțiilor sau în cel al planurilor îndosariate. S-a ajuns la o asemenea situație și pentru că, igno- rînd principiul conducerii colective, atît în activitatea biroului organizației de bază, cît și în cea a comitetului de direcție, secretarul organizației de bază și directorul acționau de unul singur, deschizînd astfel drumul unor măsuri subiective, arbitrare.
Constantin MORARUP. S. Comitetul de partid a) sectorului 3 ne informează : zilele trecute. Direcția generală de gospodărie lo- catjvă a destituit din funcția de director pe ing. Bibică Cazangiu ; biroul organizației de bază de la I.C.K. Pantelimon I-a desărcinat pe Vasile Savu din funcția de secretar al organizației de bază. Criticîndu-le sever abaterile, adunarea generală ■ organizației de bază i-a sancționat pe amîndoi potrivit normelor statutare.

torul realizează un 
consum de gaz mai 
redus cu 7 kilocalo- 
rii pe oră. In cursul 
acestei luni va mai 
intra în fabricația de 
serie un nou produs 
de uz casnic : încăl
zitorul instantaneu de 
apă „Litoral", cu un 
debit de apă caldă 
de 5—11 litri pe mi
nut.
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O idee s-a desprins dar din adunarea

salariaților de ia „Danubiana"

IN A
I1C8

VALOAREA SA REALA
Desfășurată patru ani consecutiv sub semnul permanent al rezultatelor de prestigiu, în anul trecut activitatea productivă a UZINEI DE AN- . VELOPE „DANUBIANA" DIN CA- . < PITALA a înregistrat momente de nereușită care au culminat cu nc- realizarea integrală a planului la doi indicatori de bază: productivitatea muncii și reducerea prețului de cost. Sînt laturi ale activității economice care n-au fost trecute cu vederea în cadrul adunării generale a reprezentanților salariați- lor, ci, dimpotrivă, au fost examinate cu răspundere și exigență, subliniin- du-se că, prin măsuri riguroase de prevenire sau lichidare, promptă • a unor neajunsuri de natură tehnică sau organizatorică, bilanțul realizărilor putea să indice, fără excepție, la fiecare capitol al planului, depășiri substanțiale (așa cum s-a întîmplat, de altfel, la producția fizică, unde s-a consemnat un plus de 27 000 bucăți de anvelope și la producția globală, o valoare suplimentară de peste 50 milioane lei).De fapt, departe de a căuta justificări facile și vulnerabile, chiar darea de seamă prezentată în fața adunării de ing. Ion Pria, președintele comitetului de direcție al uzinei, după ce a relevat ceea ce a fost pozitiv in activitatea colectivului, a înfățișat detaliat, pe fundalul unei argumentații temeinice, sincere și clare — principalele neajunsuri care mai stăruie în activitatea întreprinderii, ca și factorii ce se fac răspunzători de tolerarea deficiențelor. Ca atare, darea de seamă a creat, prin problematica ridicată, o bază largă de discuții, declanșînd dezbateri vii și antrenante, transformind adunarea îh- tr-o adevărată ședință de lucru, de analiză profundă și deschisă a lipsurilor și, totodată, de definire a modalităților și mijloacelor de perfecționare a activității economice.Ca un leit-motiv, în cadrul dezbaterilor au revenit întrebările : există garanția că situația din anul precedent nu se va mai repeta ? Care sînt temeiurile ritmului înalt de creștere a producției și a beneficiului în acest an (cînd producția marfă sporește

față de anul trecut cu circa 20 la sută, iar beneficiul cu 24 la sută) ?Demonstrînd legătura directă ce există între disciplina de producție, privită în sensul ei larg, și rezultatele economice obținute, numeroși vorbitori au subliniat, cu un înalt spirit critic și; autocritic, că în acest domeniu a existat o stare de lucruri deficitară. în cele 55 000 om-ore pierdute anul trecut din cauza absențelor — ca să ne oprim doar asupra unui singur exemplu — s-ar fii realizat, după calculul făcut de Nicolae. 
Acheană, președintele comitetului sindicatului, 11 000 anvelope, ceea ce e- ehivalează cu producția pe un an de zile a circa, 15 muncitori. Și asta fă'ră sS-.se ia în socoteală zecile de minute irosite zilnic, în timpul programului, anumite goluri intervenite în apro- . vizionarea cu materiale. Nu întîmnlă- tor, deci, s-a subliniat de către un si; de salariați, printre care Ion Mari- 
nică, maistru la atelierul de amestecare, operatorul chimist Teodor Bol 
boș, maistrul Marin Buzoianu și inginerul Petre Oprea, că disciplina în muncă poate și trebuie să fie îmbunătățită radical, că aceasta este o cerință imperioasă de care 'depinde valorificarea unor importante . rezerve de creștere a productivității muncii.— Este. indiscutabil că, înainte de toate, fiecare dintre noi trebuie să respecte riguros program.pl de. lucru — preciza pe bună dreptate lăcătușul Constantin Enescu. Dar nu numai atit. Concomitent trebuie să acționam hotărît și pentru întărirea , disciplinei tehnologice. Sș nu uit'jm că în secția noastră, de pildă, rebuturile se ridică la 1,26 la sută, atin- gînd recordul pe fabrică. Or. rebuturile influențează negativ' .nivelul productivității muncii și „umflă" prețul de cost. Cred că. a sosit timpul să se treacă cu mai multă hotărîre In sancționarea^ materială a celor vați. Deocamdată, se face prea în această privință.în raport direct cu întărireaplinei și a răspunderii in muncă, au fost dezbătute o serie de probleme legate de stabilizarea cadrelor, îmbunătățirea transporturilor interne, asigurarea unor întrețineri și repa-

vino- puțindisci-

amoniac sînt vagi. De ce ? Pentru că respectiva instalație este dotată cu compresoare care nu funcționează in condiții optime și consumă cantități foarte mari de ulei. Revine specialiștilor ' de la „Tehnofrig" — care le-au construit — sarcina să perfecționeze neîntîrziat. propriile compresoare, să le ridice performanțele la nivelul celor similare din străinătate.Cauzele pierderilor, ale depășirii consumurilor specifice se află, însă, și în combinat. Mulți chimiști de aici depun mari eforturi și multă rîvnă pentru a-și îndeplini sarcinile, dar alții nu dovedesc responsabilitate în muncă. La fabrica de azotat de amoniu, de exemplu, o bună parte din pierderile de amoniac la coșul final puteau fi evitate dacă s-ar fi urmărit parametrii tehnologici și s-ar fi asigurat o perfectă dozare a reactanților. Or, lucrătorii de la laborator nu au efectuat un control riguros, jar conducerea fabricii nu a întărit asistența tehnică în schimburile 2. și 3. Și nu întîmplător, din moment ce însuși șeful acestei fabrici, ing. Claudiu Soare, se află într-un îndărătnic „război" cu disciplina, este departe de a fi un exemplu personal pentru celelalte cadre de conducere. La fel stau lucrurile și la fabrica de uree ; colectivul de aici, gata oricînd să se lupte cu neajunsurile care stânjenesc bunul mers al producției în secție, trebuie să aibă în frunte o conducere hotărîtă, sigură, exigentă.Demarajul din acest an, rezultatele din prima lună, măsurile luate de organele locale de partid, de conducerea combinatului îndreptățesc speranța că, în 1970, „recordmanul" din Turnu Măgurele nu va mai cîștiga... cursa pierderilor. Ca un singur om, colectivul combinatului este ferm hotărît să nu-și precupețească eforturile pentru a face tot ce depinde de el în vederea redresării situației e- conomice. Este nevoie, însă, de sprijinul direct, efectiv, eficient al ministerului de resort și al altor organe centrale ; lor le revine îndatorirea să analizeze cu discernămînt nevoile combinatului, să renunțe la practica de a trimite zeci de comisii și de delegați, care își rezumă adeseori activitatea la a le constata și raporta „mai sus".

— întîmpinăm mări necazuri din cauza lipsei unor piese de schimb, ne spunea ing. Leonida Costea. Numai oprirea unei pompe de carbamat — mai mult de 24 ore — ne pune în imposibilitatea de a preveni pierderea a circa 15 tone amoniac. Avem nevoie pentru această pompă de piese de schimb, ca supape, plungere, garnituri de etanșare de calitate corespunzătoare, dar industria nu le-a asimilat încă. Ele se aduc din import, de oameni care — uneori — se

slabă calitate, să se piardă cele 200 tone uree, să se plătească mari sume, tot în valută, beneficiarilor externi cărora nu li se onorează la termen contractele. La fel stau lucrurile și în cazul altor piese de schimb — bucșe și segmenți — pentru compresoarele de bioxid de carbon. Timp de 5 zile, cît a fost oprit un astfel de compresor, s-a pierdut o producție de 1 500 tone ufee. produs destinat și exportului. Renunțarea fără discernămînt la importul

M De cîțiva ani, Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu-Mă- gurele tinde să bată toate „recordurile" în domeniul pierderilor, cîști- gîndu-și un trist renume. în mod paradoxal, în ciuda promisiunilor, fă; cute de forul de resort, a voinței colectivului de chimiști de aici, a muncii și eforturilor, „hemoragia" de fonduri materiale și bănești nu poate fi oprită. Cauza principală a pierderilor constă în depășirea consumurilor specifice. Anul trecut s-au consumat peste normele prevăzute în proiect mari cantități de pirită, apatită, amoniac acid sulfuric ș.a.Ce anume a generat această maro risipă? Cînd va reuși colectivul combinatului să obțină rezultatele economice și financiare scontate, să asigure rambursarea către stat a fondurilor investite ? Tov. ing. Virgil Nogea, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., aprecia că depășirea flagrantă a consumurilor specifice se datorează opririlor neprogramate în funcționarea instalațiilor, care, pe lîngă faptul că au dus la nerealizarea producției planificate, au impus, în cea mai mare parte, golirea totală a instalațiilor. încărcătura respectivă s-a pierdut; sute _de tone de materie primă — acid sulfuric, amoniac și altele — nu au mai putut fi utilizate Reținem, deci, că , încălcarea normelor de consum din proiect a fost determinată în mare măsură de opririle accidentale apărute în exploatarea instalațiilor. A- ceastă cauză devine însă un efect al altor neajunsuri, de ordin obiectiv și subiectiv. Pentru a le depista, discutat cu operatori chimiști, maiștri și ingineri, cu dr. ing. Ilie Mo- rariu, directorul general al combinatului, Dumitru Vilău, secretarul comitetului de partid, Leonida Costea, inginer-șef al grupului azot I.Din discuții a reieșit că un prim neajuns întîmpinat la fabricarea acidului sulfuric ar consta în calitatea necorespunzătoare a piritei primite de la Leșul Ursului. Aceasta are’ o slabă concentrație în sulf și are o umiditate mare ; ca atare, foarte des s-au blocat cuptoarele de prăjire pentru remedierea defecțiunilor, ..s-a consumat timp, materia primă fiind irosită. Tot aici, la fabrica de acid sulfuric, datorită lipsei serpentinelor de recuperare a căldurii — care nu au fost livrate la timp de uzina „Grivița roșie" din București — reparațiile capitale nu au putut fi efectuațe la timpul respectiv, nece- sitînd, ulterior o nouă întrerupere a procesului de producție.

NU LĂSAȚI

însă un efect alam

RECORDMANUL'

rații de' bună calitate a agregatelor și instalațiilor, probleme ridicate și cu alte prilejuri de către salariați în fața comitetului de direcție, fără ca acesta să intervină cu promptitudine și prin măsuri eficiente. De altfel, din întreaga desfășurare a dezbaterilor s-a detașat dorința sinceră a salariaților de a lichida neajunsurile, înalta lor responsabilitate față de propriile sarcini și ale întregului colectiv, hotărîrea lor de a face totul pentru perfecționarea procesului de producție. „Am reținut din darea de seamă — arăta tov. Constantin Tur- 
batu, inginer șef mecanic, că pierderile de producție datorită utilizării incomplete a utilajelor echivalează cu 12 000 bucăți anvelope. Cauze ? Modul necorespunzător în care ele au. fost exploatate, întreținute și reparate. Ca atare, trebuie să trecem, începînd cu acest an, la o programare realistă a tuturor lucrărilor de întreținere- și reparații și să nu mai admitem nici un fel de amînare a termenelor stabilite".S-a desprins ca o concluzie esențială din cuvîntul participanților la dezbateri că sarcinile de plan pe acest an. vor fi realizate și depășite. Planul de măsuri tehnico-organizato- rice — complex, precis și cu răspunderi certe — constituie, în acest sens, un sintetic și convingător argument. Tocmai pornind de la acest plan bine gîndit, ce va f; completat cu propunerile valoroase fă- ’ cute în dezbateri. -------- "modalități 'concrete• caro a rezervelor, producției și productivității muncii, de reducere 3 prețului de cost, diferiți vorbitori, printre care maistrul 
Vacile Manciuc și Constantin Anrjhe- 
liha, economistul șef al uzihei. au subliniat - in mod .convingător — necestiațeâ creșterii spiritului de răspundere al fiecărui salariat, indife- renl de locul pe care îl ocupă în ierarhia întreprinderii, atit pentru rezultatele propriei munci, cit și pentru îmbunătățirea generală a activității întregii uzine, pentru ridicarea continuă a eficienței economice, de ca're în mod nemijlocit' depind ă.tît retribuția imediată cît și perspectiva bunăstării fiecăruia. „Trebuie să știm să ne apropiem de oamenii din subordine, să știm să Ie cerem, să fim exigențî cu ei, să învățăm să-i ajutăm — spunea maistru] Manciuc. Muncitorii din secția asamblare, unde lucrez, zilnic se interesează de ceea ce e nou, de sarcinile urgente pe care le avem, ei vin. cu propuneri interesante în ședințele de producție. Trebuie însă ca toate măsurile ce se stabilesc să fie duse pînă la capăt. Din propria experiență n-am convins că aceasta stimulează puternic inițiativa muncitorilor, interesul lor pentru bunul mers al treburilor întreprinderii".Se poate aprecia că adunarea generală a reprezentanților salariaților de la „Danubiana" și-a atins scopul, jalonind- direcțiile precise în care se va acționa pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii și a angajamentelor asumate pe acest an.

scumpesc la târîțe, cum se spune, pe exemplu, garniturile de etanșare din teflon. Dacă ele tot sînt procurate din import, atunci să fie aduse -cele mai bune Opt ore de staționare, din lipsa uriei garnituri, înseamnă pierderea unei producții de 200 tone uree, ceea ce echivalează cu valoarea unor garnituri de calitate superioară, suficiente pentru 4 luni.Desigur, tovarășii din Ministerul Industriei Chimice și organele de comerț exterior trebuie să țină seama de aceste calcule. Este mult mai favorabil să se achiziționeze din import piese de schimb de calitate, chiar dacă ele costă mai scump, decît să se irosească valuta pentru teflonul de

unor astfel de piese de schimb, tărăgănarea în privința procurării lor lovesc direct în interesele economiei naționale, chiar dacă autorii acestor practici cred că fac economii de valută.La fabrica de acid azotic, pierderile de amoniac se datoresc unei erori din proiect j practic, nu s-au prevăzut serpentine de răcire în coloanele de absorbție a oxizilor de a- dacă proiectantul — i recunoscut greșeala proiectului iniția] răcire cu amoniac, execuție, speranțele
zot. Chiar i IPRAN' - și-a și a adăugat o instalație de aflată acum în că aceasta va înlătura pierderile de Alexandru BRAD 
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Viorel SĂLĂGEAN
Blocul cu cinci nivele (20 apartamente) de pe strada Cuza Vodă din BrașovFoto : Gh. Vințilă

ÎN INTIMPINAREA
a.

peste plan

a fost găsită

„Explorare geologică la din Borzești", publicată rubrica „Contraste", se

„ZILEI CEFERISTULUI
transport fiind depășit ne obținute în anul cu 27 la sută. Totoda- trecut, 368 de ceferiști tă, staționarea vagoa- au fost confirmați re- nelor pentru încărcări- cent fruntași în între- descărcări a fost re- __ ______ __  _______ dusă. în prima lună a plus, peste 51 000 tone anului, cu 15 la sută, de mărfuri, planul de Pentru rezultatele bu-

Lucrătorii feroviari din Simeria întîmpi- nă „Ziua ceferistului" cu importante realizări. De la începutul anului și- pînă acum, au fost expedjate, în cerea socialistă, iar 73 de formații de lucru au primit diplome.(Agerpres)

La Borzești 
se topește muntele 

de hexacloran

„explorat" de factori; responsabili de la Grupul industrial de petrochimie Borzești. Aceștia promit că în scurtă vreme el va fi înlăturat, iar produsul va fi livrat beneficiarilor.
în nota „muntele" recent la critica faptul că la Grupul industrial de petrochimie din Borzești există mari cantități de hexaclo- ran nelivrate, care erau depozitate sub cerul liber pe o importantă su-' prafață de teren. în răspunsul trimis ziarului, semnat de directorul general al grupului, ing. Petre Bu- nc-a, se spune : „Cu toate preocupările noastre de a evita această sttjye de lucruri, trebuie să recunoaștem că situația prezentată în articol. este reală".După o analiză minuțioasă a cauzelor,. u-risoarea conchide : „Menționăm ca aceasta situație va fi lichidată total în cursul _ trimestrului I 1970, prin condiționarea produsului și livrarea lui unităților din agricultură. Vă mai informăm că .actualmente producția curentă de hexacloran este stocată 

Sn depozite acoperite".Așadar, „muntele" de hexacloran de pe Valea Trotușului a fost

Așteptăm 
rezultatele

xistente aici s-a întocmit un plan de măsuri, aflat în curs de aplicare. Totodată, se duc tratative cu firmele furnizoare de utilaje, spre a le determina să ia măsurile necesare pentru ca instalațiile livrate să-și atingă parametrii garantați . prin contracte.Ziarul este gata să consemneze mai repede efectele favorabile acestor măsuri, ale interven- ministerului de resort.în legătură cu problemele ridțcate în articolul „Calitatea și competenta asistenței tehnice a ministerului se verifică în întreprinderi", Ministerul Industriei Lemnului ne-a comunicat următoarele : „Referitor la deficiențele semnalate la Combinatul de celuloză și hîrtie Dej, au fost luate o serie de: măsuri în vederea perfecționării, activității a- 'cestuia. Ca urmare a acestor mă-, suri, s-a îmbunătățit calitatea producției și ritmul livrărilor la export. Pe . linia reducerii consumurilor specifice, s-au luat măsuri în . vederea,eliminării pierderilor pe întreg circuitul tehnologic, în special la săruri sodice" (...) •In privința Complexului de celuloză și hîrtie din Suceava, din scrisoarea Ministerului Industriei Lemnului am reținut că pentru rezolvarea tuturor problemelor e-

eît ale

-Referitor la articolul Întitulat „Leafă este, producție va fi", publicat în coloanele ziarului, întreprinderea de servicii tehnice și livrări de instalații complexe, din Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, ne-a trimis un amplu răspuns.„Problemele dezbătute au făcut obiectul unei exigente analize din partea organelor de resort ministerul nostru din se spune i în scrisoarea primită la redacție Articolul . respectiv a atras atenția a- supra unor lipsuri în recrutarea și folosirea cadrelor pentru noile o-

biective de investiții, a căror înlăturare pe viitor va fi în atenția noastră. In acest sens, indicatorii de plan de muncă și salarii pe anul 1970 repartizați unităților noi au fost stabiliți în concordanță cu termenele de efectuare a probelor tehnologice și de punere în funcțiune și s-a dispus ca angajările de personal să > se facă pe baza unui grafic corelat cu desfășurarea investițiilor respective.în legătură cu unele deficiențe în utilizarea cadrelor la Fabrica de geamuri trase și speciale Buzău, semnalate în articol, vă precizăm că o parte dintre, ele s-au datorat și unor greutăți obiective în obținerea la termen a instalațiilor complexe din import, motiv pentru care termenele de punere în funcțiune au fost decalate în trimestrele II—IV 1970. în această situație, au apărut unele necorelări între data încheierii cursurilor de către absolvenții pregătiți pentru această fabrică, corespunzător termenelor inițiale de . plan, și data cînd stadiul lucrărilor a permis folosirea deplină a acestora. în momentul de față; ca urmare a stadiului avansat al investiției, deficiențele .semnalate au fost înlăturate/ cadrele existente la această fabrică fiind repartizate și primind sarcini corespunzătoare pregătirii lor"

și economii 
de cocs

Hunedoara (corespondentul „Scînteii") : Colectivul Combinatului siderurgic din Hunedoara desfășoară o vastă activitate în două direcții principale ; pe de o parte, se străduiește să dea cît mai multă fontă, oțel și laminate peste plan — și recent, a realizat cea de-a 5000-a tonă oțel în mod suplimentar ; pe de altă parte, măsurile întreprinse în acest îndeput de an vizează economisirea materiilor prime și materialelor, în special a cocsului metalurgic. In această privință, rezultatele din noul an sînt demne de remarcat. I'urna- cir- pe main de
liștii au elaborat, zilnic, cu ca 100 kg mai multă fontă metru cub de volum util la rile agregate automatizate, timp ce consumul specificcocs a fost diminuat cu 7 kg pe fiecare tonă de fontă. Ca urmare, în luna ianuarie — la sectorul furnalelor automatizate — s-a economisit o cantitate de cocs cu care se pot elabora circa 600 tone fontă.

strada Cuza 
Vodă din Brașov a 
apărut, nu de mult.. 
un bloc de locuințe 
cu cinci nivele și 20 
apartamente. Spu
nem a apărut, deoa
rece blocul a fost 
construit într-un timp 
record, de numai 40 
de zile, cu fundații 
cu tot. Ca arhitectu
ră, blocul de care 
vorbim nu are ni
mic spectaculos ; în 
schimb, el se indivi
dualizează prin solu
ția de execuție folo- 
sită, o veritabilă 
„premieră" în dome
niul construcțiilor.

— Noutatea acestei 
soluții constă în fap
tul că toate elemen
tele blocului, inclu
siv finisările și' in
stalațiile, se pot e- 
xecuta în ateliere și 
nu pe șantier, ne 
spunea ing. Ioan 
Borș, șeful atelieru
lui de proiectare al 
I.C.M.I. Brașov, unul 
din autorij metodei. 
Ea are la bază folo
sirea elementelor 
spațiale din beton 
armat. Un element 
este format dintr-un 
perete continuu, pe 
patru laturi, traver
sat de cadre închise 
și nervuri 
zare.

Desigur, 
folosiți de 
lierului de proiecta
re sînt rigizi, ca ori
ce termeni tehnici; 
iată însă că pe pla
nul eficienței econo
mice, avantajele uti
lizării acestor ele
mente spațiale apar 
pregnant. Bunăoară, 
dimensiunile unui e- 
lement sînt de 5 me
tri lungime, 3,20 me-

de rigidi-

termenii 
șeful ate-

tri lățime ți 3,5 cm 
grosime, 
lui fiind de
8—9 tone. Ca atare, 
și greutatea 
bloc ajunge să fie cu 
45—50 la sută' mai 
mică decît a altuia- 
similar, construit 
prin metode clasice.

în scopul lărgirii 
gamei de utilizare a 
noii soluții s-au 
creat două tipuri de 
elemente spațiale. IJ- 
nul pentru construc
ții cu caracter defi
nitiv : blocuri de lo
cuințe pentru fami
liști și nefamiliști, 
hoteluri, moteluri, 
case de odihnă, ga
raje ; iar celălalt tip 
pentru lucrări de or
ganizare de șantier: 
dormitoare, birouri, 
cantine, magazii. E- 
lementele spațiale se 
realizează într-un a- 
gregat rotitor, for
mat din tipare me
talice. Ce alte avan
taje oferă noua teh
nologie ?

— în primul rînd, 
aprecia ing. George 
Velcu, un alt mem
bru al colectivului de 
autori, se asigură ri
dicarea gradului de 
industrializare a con
strucțiilor ; apoi, în 
timp ce la glisare se 
folosesc mai multe 
utilaje, la blocurile 
executate din ele
mente spațiale se 
utilizează doar o 
macara ; în fine, ne
cesarul de muncitori 
este de trei ori mai 
mic decît în cazul 
glisării.

Am cerut și pă
rerea unor factori 
competenți care nu 
fac parte din colec- . 
tivul ce a elaborat

metoda. Ing. Mircea 
Suman, directorul 
D.S.A.P.C. Brașov, 
ne-a relatat: „Este 
o inițiativă valoroa
să, care ne-a atras 
atenția. Desigur, nu 
se poate trage o con
cluzie definitivă, de
oarece soluția se află 
în experimentare. 
Cert este că ea ofe
ră premise pentru a 
asigura un grad de 
industrializare supe
rior celor 
zurile în 
utilizează panourile 
mări și glisarea. In
tenționăm să pre
luăm ideea pentru a 
proiecta locuințe, în 
special de vacanță, 
care să fie ampla
sate pe pantele dea
lurilor din zona Bra
șovului". Iar ing. 
Gheorghe Haizea, 
vicepreședinte al 
Consiliului popular 
județean Brașov, a 

_ apreciat că soluția 
merită să fie gene
ralizată. „Nu ne în
doim că I.C.M.I. o va 
pune la punct, pen
tru ca rezultatele, 
sub aspectul consu
murilor specifice, al 
prețului de cost, al 
dimensiunilor, să fie 
cît mai bune", ne-a 
spus interlocutorul.

O soluție nouă, o 
inițiativă deosebită, 
care trebuie să fie 
sprijinită. Perfecțio
nată, ea va fi de 
natură să îmbună
tățească substanțial 
tehnica în construc
ții, precum și rezul
tatele pe tărîmul e- 
ficienței economice.

Nicolae MOCANI) 
corespondentul 
„Scînteii"''

Modernizarea „porții aeriene"

Lucrările de modernizare a aeroportului Sibiu: se află într-un stadiu avansat. Șantierele specializate ■ ale Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene își concentrează . în prezent preocupările spre amenajarea pistei de aterizare și decolare și a platformelor de îmbarcare-de- . barcare. Peste puțin timp, urmează a se1 instala un modern sistem de iluminare a zonei aerodromului pe timpul nopții. Constructorii s-au angajat să termine această lucrare cu

două luni mai devreme față de termenul inițial.Modernizarea noii porți aeriene a Sibiului va contribui la dezvoltarea traficului de călători intern și extern, .spre numeroase localități și puncte turistice din Munții Făgărașului și ; Cibinului. ■ Aici, vor putea fi primit.e turbopropulsoare și turbo-, reactoare de mare capacitate și viteză cum ar fi 1L-18, BAC-11L AN-24, IL-62 și Caravelle.■ ■ * . (Agerpres)
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liricii românești, să reverbereze adinei ale vieții, fi captate decît

pline (|e tensiune ne introduce în existenței".
Mereu tînărul Alecsandri prilejuiește studenților anului al IV-lea (clasa prof. 
Radu Penciulescu) un original și alert spectacol cu „Piatra din casă". Re

gia spectacolului este semnată de studenta Marina EmandiFoto i Agerpres
Mereu tînărul Alecsandri prilejuiește studenților anului al IV-lea (clasa prof. 
Radu Penciulescu) un original și alert spectacol cu „Piatra din casă". Re

gia spectacolului este semnată de studenta Marina EmandiFoto i Agerpres

SCÂNTEIA—miercuri 11 februarie 1970

SPRE ESENȚA

Creația poetică este, fără îndoială, unul dintre procesele cele mai complexe ale, spiritului uman. Analiza ei este extrem de dificilă din pricina elementelor multiple ce participă la desfășurarea sa, a modului lor concret de manifestare, a varia- țiunilor individuale pe care Ie comportă. A vorbi despre creația lirică, aspect fundamental al creației artistice, presupune o apropiere plină de înțelegere față de valorile infinit nuanțate ale artei, care nu se pot supune unei interpretări rigide, uniformizatoare. Nu mai puțin e posibilă și chiar necesară extragerea unor principii de valabilitate generală, care să integreze fenomenele particulare, oricît de diverse. Astfel,, în cadrul oricărei creații poetice autentice putem distinge doi poli, unul afectiv și altul rațional, în jurul cărora se structurează, materia sensibilă a acesteia. Dacă punctul de plecare al operei e complex, situat în adîncurile ființei, ea urcă treptat spre luminile conștiinței, valorificîn- du-se în funcție de criteriile acesteia. Nu e cu putință o creație care să nu se împlinească din aliajul celor doi factori esențiali ai personalității artistului. Nici haosul lipsit de orice semnificație;nici construcția___ ___exclusiv rațională, extorcată de sevele emotive, nu rezistă examenului suprem : sensibilitatea estetică a cititorului. Pornind din două izvoare diferite, produsul de artă reprezintă o sinteză, un tot armonios, menit a comunica o experiență spirituală transmisibilă. In ultimă instanță, conștiința, este cea care sancționează reușita, care proclamă existența ca atare a unei opere de artă.Evident, există diferențe însemnate între diversele categorii de poeți. Creatorul inspirat-Vizionar va folosi mai multă materie magmatică, mai multă substanță primară decît cel laborios, dedicat potrivirii cuvintelor, din al căror sunet savant decantat în laborator poezia ' țîșnește ca' un miracol domesticit. între Blaga și Arghezi se întinde un cîmp vast de posibilități ale liricii romă- - nești, care se mișcă în cadrele tipologice ilustrate, cu maximă pregnanță, de cei doi mari poeți. Dar după cum\ autorul „Florilor de mucigai" nu he apare nici pe departe ca un exponent al lirismului hiper- Intelectualizat, cu tot caracterul violent înnoitor, chibzuit în detaliu; al stilului . său, tot astfel nici autorul „Laudei somnului" nu ni se înfățișează ca un produs al lipsei de semnificație, al unei inspirații tulburi, dezorganizate, al unei degringolade de imagini. Ambii poeți manifestă a- ceeași demnitate intelectuală, sub zodia căreia au putut înflori operele lor exemplare.Nu ne propunem în nici un caz să diminuăm rolul inspirației. Practica oricărui artist cunoaște momente de clarificare interioară, de concentrare a spiritului, în care o puternică presiune afectivă, un simțămînt ai spontaneității și al necesității dictează parcă fără nici un efort formula mult așteptată a creației. Pregătirea anterioară, asiduă și chinuitoare, așa cum atestă mărturiile a numeroși creatori, s.e rezolvă într-o explozie de lumină. Dar rodul inspirației nu e decît rareori definitiv. Ceea ce pare un dar al clipei se dezvoltă, se transformă în etapele ulterioare ale elaborării operei, care e supusă unei tot mai concentrate manifestări a forțelor conștiente și logice.Să reamintim acum în ce'constau fa.ctorii raționali de bază ai unei creații lirice. Manevrînd cuvîntul, care e un instrument al rațiunii, poezia nu se poate rupe total, oricît temerară ar fi, de fondul de

ficații unanim acceptate pe care implică lexicul. Ea pleacă de la intenționalitate, de la impulsul expresie poetică, inerent, după cum arată esteticienii. Poetul recurge în mod inevitabil la o sumă de procedee, la o anume tehnică necesară pentru a-și incorpora și fixa viziunea. Luind naștere dintr-un imbold de comunicare activă, expresia poetică trebuie să răspundă criteriilor aeesteia, să capete, cu ori- cîte restricții ar statua notele de originalitate a scriiturii sau dificultățile legate de însăși materia ei, un caracter public. O poezie absolut închisă, incomunicabilă este un nonsens. Și, în fine, poezia trebuie să se supună unei operații interpretative, deci să fie pînă la un punct rațio- nalizabilă. Fără a se putea echivala în întregime cu limbajul intelectual al criticii, căci altminteri ar fi înlocuibilă cu aceasta și deci inutilă, poezia trebuie să i să i se „mărturisească" proba consistența.La unii dintre tinerii se observă o teamă exagerată față de aspectul „rațional" al dusă în transcrierea fări ținere a delirului poeziei, tra- •ă nici o re- metaforizant, în incifrarea și ob- scurizarea cu orice chip a limbii. E' de văzut aici o reacție la o poezie discursivă, plată, dar și o neîncredere în forțele proprii, legată de o greșită înțelegere a unor probleme de estetică. Intelectul, ca și sentimentul, nu este o facultate antipoetică, după cum nu e. nici o facultate poetică în sine. El se constituie însă într-un factor indispensabil oricărui act de comunicare lirică. Creația poetică nu implică respingerea rațiunii, ci numai a conceptului mecanizat, uzat prin prea deasa folosire, a formulelor ste- reotipe, a poncifului. Căutînd să sterilizăm poezia de orice preocupare intelectuală, de orice organizare, o ucidem, o lăsăm pradă platitudinilor extravagante, unui ton grandilocvent, se ajunge în impasul pulverizării •»- lefrientelor unui peisaj. liric unitar, al unui fals mister al incoerenței, la teribilism.La extrema cealaltă se situează poeții ce se vor, pe urmele mai ales ale lui Ion Barbu, „Cerebrali", La fel de incoerenți. ei adoptă un limbaj prețios „intelectual", prevăzut cu termeni ce simulează gîndirea a- dîncă. De fapt, e vorba de un joc verbal fără nici o acoperire de substanță, care constă în a proiecta formele ideii absente. E aici într-un chip paradoxal aceeași spaimă de caracterul rațional al poeziei, mimat cu frenezie. De regulă, crisparea in- telectuaiizantă coexistă cu revărsarea delirului.Desigur, poeziei nu i se pot prescrie rețete. Ea își urmează drumurile în funcție de talentul și de conștiința celor ce o cultivă, înca- drîndu-se în ample procese istori- co-sociale, cu limbajul său propriu, însă pentru a o sluji se cere o dăruire umană completă, din cadrul căreia lumina rațiunii nu poate .lipsi. Ceea ce.și atestă multe din volumele de poezie ale unor autori din noile generații ale Poezia trebuie sensurile cele mal sensuri ce nu pot cu mijloacele de comunicare gene- ral-umane, singurele capabile a-i a- sigura eficiența și perenitatea. Adică așa cum arăta profesorul Liviu Rusu, în „Estetica poeziei lirice", „atmosfera lirică nu este altceva decît determinarea cu mijloace raționale a unei stări și vibrație, care fondul esențial al

Transferînd ma largă a genu concluzia unei recente anchete despre șan- sonetă, aș spune că înțelegerea muzicii u- șoare ca fenomen social este un mod de a ne apropia de înțelegerea contemporaneității însăși. Căci muzica nouă a luat proporțiile pe care le-a luat, dintr-o necesitate obiectivă, ca o plăcută replică sonoră, a- proape general acceptată, la tensiunile, ritmurile și 'solicitările epocii, ca o expresie a unei puternice dragoste de viață. Trubadurii secolului XX vorbesc cu convingere și cîntă. cu sensibilitate romantică. Cum spunea Jean Jacques Rousseau : „E o mare și frumoasă problemă de rezolvat — a termina pînă la punct poți face să te graiul și să bească muzica".Iată marea și moașa problemă care și-o pun și organizatorii festivalului internațional al cîntecului de la Brașov, căruia începutul lunii martie îi rezervă și în acest an aproape o săptămînă. O echipă promițătoare de con- curenți și soliști români, concurenți din aproape toate țările europene, zece vedete pentru recitaluri (Connie Francis, Josephine Baker, Slim, dana' MarieDemarczik, Nougaro, Ewa Pilaro- va, Raphael) și formațiile acompaniatoare vor participa la de- săvîrșirea celor 18 ore de concert, cît va însuma pțogramul( televizat al festivalului.Sperăm ca ediția a treia a „Cerbului de aur" să depășească tot ce a fost foarte bun în edițiile anterioare. Firește, ' publicul și specialiștii au calitatea să aprecieze rezul-, țațele muncii depuse de Radioteleviziunea v română în colaborare cu Uniunea Compozitorilor, cu Conservatorul „Ciprian Porum- bescu" și cu 1 . ția muzicală a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Avem convingerea că festivalul se va bucura de succes și ne considerăm îndreptățiți în speranța noastră de prezența masivă și de înaltă clasă a celor mai diverse talente și stiluri de care dispune muzica ușoară la o- 4-a actuală, de repertoriul care se arată a fi impresionant (aproape . 150 de titluri) prin, valoarea sa muzicală și poetică, prin varietatea și noutatea sa.Rațiunea de a fi a Concursului și Festivalului „Cerbul de aur" este nu numai de a mijloci contactul direct al minunatului nostru public, prieten statornic al

televiziunii, cu melodiile lumii, dar, ceea ce este la fel de important, de a deschide cîntecului românesc o poartă către scenele de peste hotare.Conducerea UniuniiCompozitorilor a a-sigurat editarea Șidifuzarea unui ex-celent caiet cu a-

la Brașov. Și această speranță ne este dată de experiența edițiilor ’ > rnăsu- de special și în mod de cercuri

(Urmare din pag. I)siderente de ordin financiar. Numai nevoia realizării unui anumit indicator de plan îi determină pe unii organizatori de spectacole să „coboare" în rîn- durile tineretului. Și în a- cest caz, prea puțin se manifestă o reală preocupare pentru valorificarea sensurilor educative ale spectacolului în rîndul tineretului școlar.Pentru ca drumul elevului spre teatru să devină o obișnuință, iar formarea sa ca adevărat -spectator, cu discernămînt critic, cu un sigur gust, estetic șă se realizeze cu un procent de reușită maxim, este nevoie ca, reciproc, teatrul și școala să depună eforturi substanțiale, să acționeze fiecare eficient, cu mijloacele tsale specifice.în ’ce privește teatrul — după cum opinau și interlocutorii noștri — condiția principală pentru a determina o creștere a interesului elevilor pentru spectacolul dramatic o constituie alcătuirea unui rener- tnriii echilibrat, care să includă tot ce are mai bun dramaturgia clasică și contemporană, românească • și universală. Numai astfel, prin substanța de idei, nrin măiestria realizării artistice, instituțiile teatrale vor putea să-i ajute ne spectatori și, în primul rînd. pe tineri, să-și desăvîrsească educația estetică, să-și contureze un drum propriu, ca

partieipanți activi la marele efort constructiv ăl societății noastre.In această direcție sînt multe de făcut, dar totul trebuie să înceapă cu în- a să cua
lăturarea formalismului, acțiunilor menite doar poleiască dezinteresul, susținerea consecventă

de- ce cîn- vor-tru
pe

Memphis Nicoletta, Bog- Karadoceva, Laforet, Ewa Claude

Direc-
/

proape o sută de melodii românești, în care vechile șlagăre ale lui Ion Vasiiescu și Gherase Dendrino se întîlnesc cu melodiile cele mai noi ale lui Radu Roman, zescu multeversurile lui Eminescu, Blaga sau Marin So- rescu.Revine tinerilor și talentaților interpreți

Șerban, Elly Paul Urmu- sau Bogardo, dintre ele pe

de experiența precedente, de rile pregătitoare, ■interesul proclamat frecvent largi de specialiști și iubitori de muzica din străinătate.Ediția de acum a „Cerbului de aur" va fi onorată de prezența a numeroase personalități desemnate în juriul internațional al festivalului, al cărui președinte va fi scriitorul loan Grigorescu, vicepreședinte al Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, reprezentanți ai unor mari festivaluri europene sau ai unor mari ziare și reviste.înnobilat de numele

CERBUL
DE AUR
a a treia

ediție
Valeriu POP

președintele Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune

Anastasiu și Similea, care reprezenta în precum și so-
Dorin Angela ne vor concurs, liștilor pentru recita- . luri : Luminița Do- brescu, Mihaela Mihai (probabil va mai fi un solist sau o formație) misiunea de onoare de a fi purtători ai melosului românesc. în ve- - derea confruntărilor de la Brașov, ții de într-o pregătire intensă, sub supravegherea profesorului Jeah Bă- nescu și a specialiștilor. muzicali ai Radio- televiziunii.De fapt, aproape toți cîntăreții partieipanți la festival vor introduce în repertoriul lor melodii românești, concurenții, conform regulamentului, una din piesele prevăzute de caiet, iar. vedetele, avînd latitudinea să opteze pentru includerea în recitaluri a u- nora dintre aceste melodii.Credem în succesul muzicii și poeziei românești la festivalul de

concuren- români se află mai multe luni

/

fermecătoarei sale gazde — orașul Brașov — festivalul „Cerbul de aur" deșteaptă pretutindeni gînduri și atracții dintre mai agreabile la adresa spiritului și frumuseților românești. A- devărată limbă universală, muzica va demonstra și în acest în-. ceput de primăvară forța de expresie a artei în dialogul dintre oameni. La acest lucru se referea și cotidianul „Le Monde" în co- mentariul publicat a- nul trecut, după ediția a Il-a a „Cerbului" s „Este îmbucurător că festivalul de la Brașov încă din al doilea an de existență constituie o reușită și că el nu are nimic de invidiat, de exemplu, la concursul Euroviziti- nii".Iată, așadar, că un mare festival de muzică ușoară poate fi mai mult decît o simplă paradă de cîntece și cîntăreți.El înseamnă, înainte de toate, artă, artă a- devărată, care are ce

cele

va de spus, de transmis și în care iubitorul de muzică să descopere un univers de i- dei și sentimente dintre cele mai alese.Muzica, și nu numai ea, întreaga ambianță, cadrul distins, academic, asigurat de eleganta sală a teatrului brașovean, ținuta elevată a programelor și a interpretărilor vor însemna o contribuție a festivalului la opera educativă îndrumată cu atîta grijă, e- xigență și solicitudine de către partid, la e- fortul artei românești în general de a cultiva gustul ales, sensibilitatea la realele frumuseți și valori spirituale. Credem în ceea ce spunea odată un mare scriitor că „gustul se cultivă la fel de bine ca și spiritul" și știm că inima, mintea, sensibilitatea deosebită ale tineretului nostru vor primi cu satisfacție mesajul artistic al Brașovului.Festivalul internațional de la Brașov înseamnă totodată o a- firmare a dorinței noastre de a căuta mereu și a menține dialog continuu toate popoarele, toate țările și instituțiile doritoare să întrețină acest dialog atît de pozitiv și de uman al prieteniei.Au mai rămas puține săptămîni pînă la 3 martie, cînd, sub bagheta maestrului Sile Dinicu, orchestra Rari iotelevizi unii va trimite pe rețeaua națională, precum și pe rețeaua Interviziunii > și Euroviziunii, cunoscutul semnal al festivalului. Mecanismul complicat și complex a! acestei mari competiții care se numește festivalul „Cerbul de aur" a fost pus în funcțiune. De perfecta lui funcționare se vor îngriji cu toată răspunderea colegiu) Radioteleviziunii și comitetul de organizare al festivalului, o puternică și competentă echipă de regizori, redactori, scenografi, operatori de i- magine, maeștri de sunet și lumini, Ingineri și tehnicieni, ma- șiniști, realizatori de film și, bineînțeles, reprezentanții organelor județene și ai municipalității Brașov — gazda de aur a „Cerbului".Facem totul ca ediția a IlI-a a festivalului internațional „Cerbul de aur" să fie o reușită deplină. Nici nu poate fi altfel. Festivalul nu mai este doar un experiment, el a devenit în calendarul artei românești o certitudine.Sperăm deci ca și a- ceastă ediție să-și găsească un loc cît mal durabil în ceea ce revista „Secolul XX" numea atît de frumos „arhiva noastră sentimentală".

„Prea mic 
pentru un război 
atît de mare"

Lucrare de debut a regizorului Radu Ga- brea, ca și a principalului său colaborator de platou — operatorul Dinu Năstase, filmul Prea mic pentru un război atît de mare se refuză aprecierilor condescendente la care îndeamnă, adeseori, realizările unor începători. Aceasta nu pentru că noua producție a studioului „București" ar fi o creație unitară; dimpotrivă, filmul are, cum vom vedea, limite deloc neglijabile. Dar In același timp, el are o ținută profesională și poartă amprenta unei sensibilități artistice care depășesc cadrul simplelor promisiuni și justifică, socotim, a- tenția exigentă și receptivă a criticii, ca și a spectatorilor.Filmul evocă participarea Armatei române la războiul antihitlerist, dar nu este propriu-zis un „film de război". Frontul, încleștarea dramatică și eroismul luptei sînt ddar sugerate, ca un fundal. Scenariul a- parținînd scriitorului Dumitru Radu Popescu (pe o idee de col. Aurel Petri) își propune să reconstituie aceste realități cunoscute, din unghiul de vedere al unui copil — un copil de trupă pe care hazardul îl face să însoțească un grup de ostași pe itinerarul plin de neprevăzut și pîn- dit de surprize, al războiului. Privite cu o- chii ostașului de-o șchioapă, întîmplă- rile și sensurile,lor sînt, uneori,redimensionate pe e- cran. Amănuntele do- bîndesc semnificații neașteptate; războiul și jertfele sale devin prilejul unei meditații poetice despre viață și despre oameni, despre idealul de pace și de libertate al poporului nostru simbolizat, de pildă, în gestul firesc al țăranului, interpretat de Ernest Maftei, care — după ce fixează zdravăn în glie un stîlp de hotar — se așează la umbra lui și frămintă în palmă, visător, un bulgăre de pămînt...

18,00 — Ex-Terra '70 — emisiune 
concurs pentru pionieri și șco
lari : „Să ne facem un robot". 
18,30 — Soli ai artei populare : 
Ansamblul „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,20 — Actualitatea In 
economie. 19,30 — Fantezie și
ritm — emisiune, de muzică u- 
șoară. 19,50 — Reportaj anchetă : 
De ce ați fost împotrivă 7 — B- 
misiune despre inovații și Ino
vatori de Alexandru Starck. 
20,15 — Anunțuri—Publicitate
20,20 — Tele-cinemateca : Filmul 
artistic „Minciuna" cu Bette Da
vis, Claude Rains și Paul Hen- 
rled. 22,10 — Telejurnalul de
noapte. 22,20 — Salonul literar al 
televiziunii : Amfitrion : Tlberiu 
Utan — Literatura pentru copii 
și adolescenți — gen minor 7 
23,00 — închiderea emisiunii.

Am amintit acest caz deoarece se obișnuiește adesea să se spună „publicul nu se naște, ci se formează". Pornind de la acest a- devăr, teatrele noastre ar trebui să întreprindă mult mai mult pentru formarea noilor spectatori, a.sigurînd. astfel un public continuu, o
sa

oraș ca Bucureștiul, unde există cîteva sute de actori și zeci de mii de elevi, astfel de acțiuni sînt atît de rare incit conducerile liceelor le prezintă cu adevărat ca pe niște evenimente ; cu totul insuficient dacă, la sondajele făcute in unele școli din provincie.
ss

turale care dau, poate, do-, vadă de comoditate.Ni se pare utilă sugestia organizării în fiecare județ, încă din acea perioadă cînd încep să se contureze, repertoriile teatrelor, a u- nor consfătuiri la care să participe conducerile școlilor din localitate, profe-

ro'ul activ al raporturile sale

Teatrul si școala
99

inițiativelor. Iată un caz semnificativ : conducereateatrului din Petroșani ne-a informat că la mijlo- a de dat poe-cui stagiunii trecute luat naștere „teatrul miercuri" unde și-au întîlnire recitalurile tice, piesele scurte, dansul, pantomima, muzica. Inițiativa, efupă felul cum ne era prezentată, ni s-a părut excelentă. De la conducerea liceului nr. 1 aflăm, însă, că lucrurile nu stau chiar așa. „Teatrul de miercuri" ar fi putut reprezenta o modalitate originală de cîș- tigare a tinerilor pentru teatru dacă inițiativa n-ar fi fost aban.donată și dacă acțiunile ar fi fost concepute în primul rînd pentru tineret.

permanentă primenire a generațiilor care să le frecventeze cu maximum de interes. A prezenta pur și simplu un spectacol la dare, în sală, sînt și cîteva zeci de elevi nu este suficient pentru a declanșa a- cel resort sensibil care-1 va face pe tînăr să-și reînnoiască vizita.Ce fac teatrele noastre pențru noile generații de spectatori 7 Destul de rar discuții sau simpozioane pe marginea unor spectacole, întîlniri cu actori și regizori și aproape deloc recitaluri poetice sau conferințe experimentale, de genul celor ținute cu ani în urmă, de Ion Marin Sadoveanu pe scena „Naționalului" bucu- reștean. Extrem de puțin — dacă ne gîndim că într-un

am întîlnit elevi în clasele mari care nu-și titlul ultimei tru văzute.După cum arătam, fiind vorba de un ciprocitate, și școlile au datoria să întreprindă mult mai mult, pentru a facilita drumul elevilor spre înțelegerea adevăratelor valori ale dramaturgiei. De fapt, în acest caz, considerăm că este necesară o reevaluare totală a actualului sistem folosit în școli : așteptarea unor bilete de la organizatorii de spectacole pentru a le difuza pe clase. Mai mult decît atît, școala ar trebui să reprezinte principala sursă a inițiativelor, să determine acțiuni concrete, dacă este cazul, din partea acelor instituții cul-

aminteau piese de tea-raport de re-
sori de limba română, delegați ai inspectoratului școlar, precum și reprezentanți ai teatrului (director, regizori, secretar literar, actori). Acesta ar reprezenta cadrul cel mai propice discutării măsurilor ce se pot dovedi, în timp, cu a- devărat eficace, în vederea trezirii și stimulării interesului elevilor pentru spectacol. Indicarea anumitor lucrări, care, jucate pe scena teatrului, ar putea veni în completarea programei analitice, discutarea spectacolelor curente prin prisma rolului lor educativ, alegerea-unora dintre ele în vederea unor acțiuni complexe, pe grupe de vîrstă — iată doar cîteva direcții în care s-ar putea

manifesta școlii, în cu teatrul.In momentul de față, cadrele didactice ca și conducătorii instituțiilor . artistice vizitate sînt de acord în a recunoaște (cei puțin teoretic) importanța problemelor discutate ca și necesitatea rezolvării lor urgente. De asemenea, ei au formulat numeroase propuneri interesante, ne-au dezvăluit o serie de proiecte în această direcție. Din păcate, și cu alte ocazii asemănătoare promisiunile optimiste nu au lipsit, dar totul a fost repede dat uitării. De pildă, în urmă cu aproape un an, într-un articol publicat în ziarul nostru (vezi „Scînteia" nr. 8 063) Teatrul Național „I. L. Caragiale" anunța reluarea in această stagiune . a conferințelor sale experimentale. Un proiect similar exista și la Teatrul „Bulan- dra". Lunile au trecut și nu putem consemna încă vreun rezultat concret. De cu- rînd, în Capitală a avut loc o întîlnire la care au participat , conducerile unor teatre, actori, regizori și reprezentanți ai U.T.C. Din nou, toți participanții s-au declarat de acord că relația teatru-școală trebuie privită cu cea mai mare răspundere, din nou s-au făcut propuneri concrete și promisiuni reciproce. Așteptăm de aceea prilejul unui următor articol pentru a consemna primele rezultate.

Pentru a porni, după 
o clipă, mai departe și a se avînta în lupta de eliberare a unor pâ- mînturi străine.Regizorul pune în valoare multe din sugestiile scenariului, dozînd cu grijă insolitul pe care-1 implică optica specială a narațiunii și alegînd cu un gust mai totdeauna sigur mijloacele adecvate păstrării echilibrului între planul real al întîmplănlor și ecoul acestora în imaginația copilului care le este martor. Poate fi a- mintit, aici, relieful pe care-1 dobîndește imaginea satului proaspăt eliberat de către trupele române, cu bucuria pașnică a oamenilor, cu fanfara aceea alcătuită din bătrîni, — elemente care revin în închipuirea micului erou. într-un contrapunct tragic, după ce prietenul său (soldatul bărbos întruchi-

cronica 

filmului

—pat cu remarcabilă simplitate de Mircea 'Albulescu) este ucis pe la spate de un hitle- rist. Filmul înmănunchează, de altminteri, multe momente vii, mărturisind o permanentă subtilitate a observației. Atmosfera de campanie este evocată cu un ascuțit simț al observației (ca în episodul în care actorul Ștefan Radof creează, într-un concludent debut pe ecran, tipul brutarului), peisajul uman și îndeosebi ostașii au o autenticitate deosebită, individualitățile sînt conturate pregnant, chiar dacă destinele nu sînt urmărite cu egală consecvență. Este lăudabilă alcătuirea distribuției, și în acest sens menționăm în primul rînd descoperirea unui interpret admirabil al micului ostaș — copilul Mihai Filip. Fără a ne propune a intra în amănunte privind calita

tea jocului actoricesc, menționăm din bogata distribuție a acestui film, pe lîngă actorii citați, pe Dan Nuțu. Gheorghe Dinică. Gheorghe Cozorici, 1- leana Popovici, Jean Constantin, Ovidiu Schumacher, creatori ai unor roluri diferite ca întindere, dar slujite cu egală pasiune.Absorbit de cizelarea fiecărui episod (trebuie consemnată, fie și în treacăt, prețioasa contribuție a scenografului Giulio Tincu si a compozitorului Corneliu Cezar), Radu Gabrea e mai puțin preocupat de inegalitățile bazei literare și de problemele închegării diferitelor întîm- plări într-un întreg u- nitar. Așa se explică, poate, și faptul că regizorul îl pierde din vedere ca personaj pe micul său erou, redus,, adeseori, la rolul de „liant" convențional al unor episoade. Este vorba despre acea participare directă a copilului la acțiune, sugerată în dialog și care ar fi fost, credem, de natură să completeze imaginea războiului antihitlerist creată pe ecran, pu- nînd în lumină cu mai multă pregnanță sensul, însemnătatea dureroaselor sacrificii u- mane pe care filmul Ie evocă uneori unilateral. O atitudine mai selectivă a regizorului s-ar fi putut, de altfel, solda cu eliminarea unor detalii parazitare (goana după gî.ște, de pildă) și, e- ventuăl, chiar cu reconsiderarea unor secvențe de efect, dar care lungesc filmul artificial, creîndu-se astfel spațiul material pe care eventual l-ar fi necesitat rezolvarea problemelor cu implicații de fond amintite mai înainte. „Prea mic , pentru un război atît de mare- certifică însă calitățile unui regizor și ale unui operator de la care sîntem îndreptățiți să așteptăm realizări mai Izbutite, mai concludente. pe măsura aptitudinilor și disponibilităților lor. Bineînțeles, cu sprijinul producătorului, respectiv al studioului „București".
D. COSTIN

FAVORIT —
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15,30;

dumneata domnule
9,30—17 în

Sturdza 
str. Alex. 
ureche — 
Nottara"

„M“ - 20.
Mic : Primarul lunii șl 
— 20.
Giulești : Geamandura

cinema

I

I

I

I
I
I
I
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jCind se arată cucuveaua
TRIA \
21,15, FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
• Prea mic pentru un război atît
de mare : CENTRAL — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Ce s-a întîmplat cu Baby 
Jane ?: CAPITOL — 9,45; 12,30.
• Călugărița: CAPITOL — 16,15;
19.45.
• Stăpîn pe situație: BUCU
REȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, SALA PALATULUI — 
15,30 (seria de bilete — 3 150);
18.15 (seria de bilete — 3 155); 21 
(seria de bilete — 3156), REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15
• Cine ești
Sorge?: LUMINA 
continuare; 20.
• My fair lady:
10; 15,30; 19,30.
• ' Anchetatorul din
TIVAL - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, TOMIS — 9—15 în continuare; 
18; 20,15.
• Program pentru copii:
NA — 9; 10.
• Intr-o seară, un tren...: 
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15
• Tarzan, omul junglei:
PURI NOI — 9—15 în continuare.
• Program de scurt metraje pre
miate la diferite festivaluri: 
TIMPURI NOI — 17—21 în con
tinuare.
© Cînd tu nu ești : CINEMA
TECA' (sala Union) - 10; 12; 14.
• Păcatul dragostei: VICTORIA
— 8,45; 11; 13,30, 16; 18,30; 20,45, 
FLOREASCA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Simpaticul domn R: EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FEROVIAR — 8.30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21.
e Profesioniștii: GRIVIȚA —
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20.30. 
@ Omul care valora miliarde: 
ÎNFRĂȚIREA între popoare
— 15,15; 17,45; 20.
• Blow-up: BUZEȘTI 
18; 20,30.
• Băieții în haine de piele: DA
CIA — 8,30—20,30 în continuare.
• Taina leului: BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30.
• Orașul visurilor: UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
• Bătălia pentru Roma: LIRA — 
15,30; 19, VITAN - 15,30; 19, 
PROGRESUL - 15,30.
• La nord prin nord-vest: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19.
• Valea păpușilor: COTROCENI 
15,30; 18.
• Calabuch: COTROCENI

9; 11,30; 14; 16

21.

DOI-

TIM-

• Urmărirea: MELODIA
11; 13,30; 1&; 18,30; 21, AURORA 
9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Dragă Brigitte: VOLGA
9,30—16 în continuare; 18, 
20,30.
O Via Mala: GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Winnetou în Valea Morții: 
MOȘILOR — 15,30; 18, DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Marșul asupra Romei: MOȘI
LOR — 20,30.
• Corabia nebunilor: POPULAR
— 15,30; 19.
• Beru și comisarul San Anto
nio: MUNCA — 16; 18; 20.
• Vă place Brahms?: FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.
• Testamentul doctorului 
buse: RAHOVA — 15,30; 18.
• A fost chemată și clasa a 
V-a: RAHOVA — 20,30.
• Mărturia: FERENTARI
15,30; 18; 20,15.
• Războiul domnițelor: PACEA 
15,45; 18; 20,15.
• Șoarecele din America: VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,30.
• Prieteni fără grai: COSMOS — 
15,30; 18; 20,15,

® Filarmonica de stat „George E- 
nescu“ (la Ateneul Român) : Re
cital de pian susținut de Radu 
Lupu — 20. Program-Beethoven.
• Opera Română : Traviata 

. 19,30.
• Teatrul de operetă : My 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. 
ragiale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 19,30 ; (sala Studio) : Al 
patrulea anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia 
landrâ" (sala din 
hia) : Puricele în 
© Teatrul „C. I.
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 î (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă
• Teatrul 
iubita sa
• Teatrul
— 19.30.
© Teatrul ,, 
șelul neascultător
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Miul Cobiul 
17.
e Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță... la Tănase — 
19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasiiescu" : Floare de cactus
- 19.30.
© Circul de stat : Mirajele 
cului

„Ion Creangă" : Coco- 
16.
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I. „Vino la «Mistre
țul", câ am gâsit un 
client"Suceava, seara. în semiobscuritatea unui restaurant de mina a doua, patru oameni stau în fața unui obișnuit pahar cu vin. La un moment dat, la un semn numai de ei știut, doi se ridică de la masă și ies afară, unde, în spatele unei barăci, unul din ei scoate din buzunar un teanc de bancnote și le oferă celuilalt care le numără grijuliu. Apoi, adu- \ nați din nou în jurul mesei, devin cu toții veseli și puși pe chef. Un observator mai atent ar putea să audă urările care însoțesc ciocnirea paharelor: „Hai noroc și bine-ai venit în mijlocul nostru. De mîi- ne poți. începe lucrul !“Cine sînt eroii acestei scene care, de la o vreme, se repeta aproape zilnic în cotloanele diverselor localuri din Suceava ?1. Ion Pintilie. în februarie 1968, acest individ reușește, ' prin slugărnicie și alte tertipuri, să cîști- ge încrederea conducerii Fabricii de încălțăminte din Suceava, devenind astfel șeful biroului de personal și învățămînt.2—3. Gheorghe Muscalu șl loan Sapic. Amîndoi sînt foști salariați ai fabricii și... vechi cunoscuți ai organelor judiciare.4. „Clientul". De la caz la caz, de la seară la seară el îmbracă alt chip și alt nume.Ce reprezenta scena descrisă la început? Ion Pintilie declară textual : „Au existat perioade cînd am recurs la a pretinde și primi diverse sume de bani de la persoanele care solicitau angajarea". Tîrgul avea loc la o masă de restaurant, după ce „recru- torii" Muscalu și Sapic descopereau amatori „serioși".„După ce găseam omul, dădeam un telefon lui Pintilie spunîndu-i i Șefule, vino la bufetul „Mistrețul" c-am mai găsit un client — consemnează într-o declarație Gh. Muscalu. Și astfel, Pintilie se prezenta la locul indicat de „colaboratorii" săi pentru a încasa suma. Prețul varia între 1 000 șL 2 000 lei, în funcție de pretențiile de salarizare ale viitorului angajat. Iată cum, pe statele de plată ale fabricii începeau să apară sala

riați fără decizie' de încadrare și .fără ’repartiție de la biroul Forțelor de muncă. Pînă în prezent Mu fost identificate cîteva zeci de asemenea cazuri.
II. Reacția în lanț a 
infracțiuniiAcest tîrg murdar, acest sistem de... angajare la tarabă, se numește, în lim

de manifestare a nocivității sale. Fenomenul apare cu atît mai evident și mai primejdios în acest caz, cu cit infracțiunea, „exemplul" escrocheriei, pornea tocmai de Ia un om investit cu răspunderi importante și precise tocmai in zona legalității și a moralității, un om dator să a-i precieze nivelul profesional și etic a) viitorilor salariați ai fabricii. Cum era cunoscut acest individ de către proaspeții angajați,

ția îl îndemna la furt. A- dică, trebuia să-și cumpere cursuri, caiete, creioaț ne, să se ducă la examene.; trebuia să „sacrifice" din „bugetul" prevăzut pentru coniac și chefuri. Dar, în definitiv, de ce se pregătea să devină filozof? Ca să încalce cu mai multă... competență îndatoririle morale la care îl obligau funcția și pregătirea sa ?în loc de răspuns, I. Pintilie încheie cu un aforism

CREDITUL
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AL NEGUȚĂTORULUI

DE SLUJBE
anchetă socială

bajul legilor, luare de mită și abuz de funcție. Sînt infracțiuni grave; pedepsite exemplar. Dar, așa cum se întîmplă de multe ori, actele antisociale ale lui Pintilie nu au rămas izolate, ele au creat și a- limentat un climat imoral propice altor infracțiuni. Astfel, la o percheziție făcută în casa lui Gh. Muscalu s-au găsit 16 piei de bovine sustrase .din fabrică, în vreme ce I. Sapic își deschisese un atelier propriu cu multe materiale furate din întreprindere. îtv același timp, o parte dintre cei angajați, potrivit sistemului „licitației", au început să comită acte de indisciplină (întîrzieri, absențe- nemotivate etc) și chiar furturi.Nu este pentru prima oară cînd relatăm astfel de întîmplări în care o infracțiune nedescoperită și nesancționată la timp proliferează ca un virus, con- taminînd și alte persoane, lărgind, cu timpul, cercul

—r Cînd ne năpădesc lucrările, e vai de șef.
— ? ?
— Nu are cu cine schimba o vorbă...

(Desen de V. TIMOC)

în majoritatea lor țărani din jurul orașului ? Ca un hoț care șantaja dorința lor de a se califica și munci într-o întreprindere de stat. Pornind de la un atare „exemplu", avînd conștiința că însuși actul lor de încadrare a fost un act ilegal, unii din aceștia au crezut că pot comite, la rîndul lor, fel de fel de matrapazlîcuri.
III. Portretul indivi
dului fără... - bani ILa ora de față Ion Pintilie se află sub stare de arest, în așteptarea procesului și a pedepsei aspre pe care o merită.— îmi trebuiau bani — ne spune. Eram într-o situație precară, începe el cu tonul unui om abătut, împovărat de griji.— Dar cîți bani cîștigai lunar, împreună cu soția ?— Aproape 4 000 de lei. Dar nu erau suficienți. mai ales că am și un copil...Așadar. 4 000 de lei pentru întreținerea a trei oameni erau puțini 1 De unde această impresie, de unde această-pornire spre huzur ?— Cu timpul m-am luat de băutură și nu mai puteam duce tot salariul a- casă. De aici, interminabile certuri în familie.— Cum, adică, familia te-a obligat să iei mită, să comiți abuzuri, să transformi angajările în fabrică într-un talcioc ?în parte, da. Din cauza băuturii îmi creasem atîtea obligații bănești în- cît nu mai găseam scăpare. Pentru a Ie acoperi pe cele vechi contractam alte obligații noi care se ridică, în prezent, la 34 000 lei (!) Viciul băuturii începuse să pună stăpînire pe mine. în plus, eram și student în anul V la filozofie. la fără frecvență.Asta-i culmea 1 Din cele relatate de acest individ reiese că pînă și... studen

(curat filozofic I) i „Ce să-i faci. Am greșit, s-a în- tîmplat. Oameni sîntem". Cum mai poate invoca a- cest individ omenia?Acesta este, deci, profilul moral al inculpatului, pe care foștii colegi de muncă îl completează astfel : absențe repetate de la serviciu, bătăi în familie, venirea la lucru în stare de ebrietate, acoperirea furturilor comise de cei pe care îi angajase prinț luare de mită........ Ce mai,a fost un escroc care a a- dus mari pagube întreprinderii, știrbind onoarea colectivului nostru", conchide unul dintre muncitorii fabricii. Cu alte cuvinte, cel puțin o parte din aceste trăsături erau cunoscute. Și atunci ? Mai mult decît atît. la angajarea sa în întreprindere I.P- se prezenta cu o „carte de vizită" destul de deo- chiată. Cu ani în urmă el a fost îndepărtat dintr-un alt loc de muncă pentru că își pierduse... ținerea de minte. Adică. împrumuta bani de la unul și de la altul 'și „uita" să-i înapoieze. Nu era suficientă o asemenea carență morală pentru ca I.P. să nu fie admis tocmai într-un post de înaltă răspundere etică ? 1
[IV. Regretele tardi
ve nu pot justifica 
„încrederea oarba"]în mod firesc se pune întrebarea : cum de a fost posibil ca asemenea fapte să treacă neobservate a- proape doi ani de zile,? Oare efectele acestor mă- trapazlîcuri nu s-au făcut simțite în viața întreprinderii ? Iată ce ne declară în acest sens tov. Nicanor Strugaru, membru în comisia economică a Comitetului județean Suceava al P.C.R. :— Dincolo de implicațiile etice pe care le-a pus țn evidență cazul Pintilie, abuzurile săvîrșite de el au

avut o influență negativă și asupra activității econo- mico-financiare a întreprinderii. Astfel, faptul că făcea angajări fără decizii de încadrare, peste capul conducerii fabricii, a 1 dus la o creștere 'exagerată, artificială, a numărului scriptic de salariați. în consecință, productivitatea muncii se menținea la un nivel scăzut afectînd astfel și cîștigul muncitorilor calificați. De asemenea, cei aduși In fabrică prin sistemul „licitației" au fost, în general, oameni necalificați, mulți din ei certați cu disciplina. Se înțelege de la sine că prezența lor a influențat calitatea unor produse și, tot7 odată, climatul de muncă, favorizînd apariția unor acte de indisciplină. E greu de stabilit cu exactitate contabilă care sînt prejudiciile materiale aduse fabricii, dar se poate afirma că ele sînt importante.— Puteau fi evitate a- ceste prejudicii ?— Desigur. Dacă conducerea întreprinderii ar fi dat dovadă de exigență și nu ar fi acordat credit, cu atîta lipsă de răspundere, unui individ care avea trăsături imorale cunoscute, sau, în orice caz, destul de ușor de descoperit.Deci i 1) un om a fost angajat pe un post de mare încredere, printr-o crasă neglijență, prin eludarea instrucțiunilor riguroase prevăzute în astfel de _ si- ’ tuații ; 2) greșeala fiind comisă, individul a trecut la acțiune. Ei bine, era nevoie de lupa lui Sherlock Holmes pentru a fi descoperite din timp faptele sale ? Nu, era suficient un contabil priceput care, a- plecîndu-se cu răspundere și atenție asupra problemelor financiare, să ajungă, pe bază de cifre, la firul abuzurilor lui I.P. Cît despre alte efecte ale infracțiunilor, ele erau vizibile. ca să spunem așa, „cu ochiul liber".Mai mult decît atît, aflăm de la tov. Vasile Rusu, de la biroul Forțelor de muncă, următoarele :— Pintilie nu angaja niciodată pe cei repartizați de noi, sub pretext că nu corespund, deși erau oameni de meserie care ar fi fost utili bunului mers al producției.Oare nimeni n-a sesizat acest „amănunt" ?— Cum vă explicați a- pariția unor asemenea practici ilegale în întreprinderea dv ? — l-am întrebat pe tov. Vasile Lența, inginer-șef al fabricii.— Am avut o încredere oarbă în Pintilie. Cînd ancheta judiciară ne-a pus In față faptele am rămas pur și simplu stupefiați. Regretăm...E rîndul nostru să rămî- nem stupefiați în fața unui astfel de răspuns 1 Și să pe întrebăm dacă nu cumva, prin ochelarii ce- țoși ai unor oameni din conducerea întreprinderii, Pintilie era văzut ca un îngeraș. Altminteri, de unde atîta încredere în el și atîta uimire în fața faptelor sale ?Cazul de la Fabrica de încălțărninte din Suceava aduce din nou în discuție, ■ cu acuitate, problema răspunderii falță de interesele materiale, față de atmosfera morală a unui colectiv de muncă. Responsabilitatea înțeleasă în adevăratul său sens, în sensul ' impus de legile scrise și nescrise ale societății socialiste, a fost în acest caz grav știrbită. Explicațiile, stupefacțiile și regretele nu sînt decît vorbe, vorbe, vorbe...
Paul DIACONESCU 
Ion MANEA

Copilul le păta
biografia...

Ideea acestui articol mi-a fost sugerată de scrisoarea unui copil, asistatul Casei de copii din Tîrgoviște, care-și caută unchii din partea mamei și a tatălui. M-a impresionat puternic această scrisoare cu atît mai mult cu cît dorința copilului, din Tîrgoviște era similară cu a lui M A. din Casa de copii a cărei directoare sînt. Zi de zi acest micuț mă întreba dacă am găsit-o pe cea care-i este mamă. Mînată de dorința de a satisface rugămintea, unui copil traumatizat sufletește de faptul că nu-și cunoaște mama, am început s-o caut și am găsit-o. Iată cum s-au petrecut faptele iEra în primăvara anului 1967. Printr-o adresă cerusem Consiliului popular al orașului R. relații în legătură cu mama copilului, care, printr-o declarație dată la naștere, a fost de acord ca minorul să fie dat spre înfiere. Prea mult despre această mamă nu știam, doar că trebuie să fie destul de tînără. judecind după yîrsta de 18 ani la care născuse copilul.Așa cum era de așteptat, ni s-au trimis datele cerute de noi. Din a- dresă reieșea că mama lui M.A. era fiică de intelectuali : tatăl — farmacist. mama — medic veterinar ; ea însăși — studentă la medițină. în anul al^VI-lea, căsătorită. Dar, în contrast cu poziția socială a bunicilor și a mamei, autoritatea tutelară constata : „Familia nu vrea să recunoască copilul ți nu vrea să știe

de el. Mama a renunțat la el prin notariat".După cea de-a doua intervenție a noastră pe lîngă consiliul popular, s-a prezentat bunica. O femeie nu prea bătrînă, dar pe fața căreia se puteau citi îndîrjirea. hotărîrea neînduplecată de a nu permite ca un „intrus" să modifice cumva viața familială a fiicei sale care, bineînțeles, era întemeiată pe nesinceri- tate. Am stat de vorbă cu această biînică două ore, încercînd să-i trezesc sentimente umane față, de nepotul pe care l-a crezut mort și refuza acum cu îndîrjire să-l vadă, căutînd să mă convingă de „nenorocirea" pe care el — copilul nevinovat ! — a adus-o în familie.în acest timp, cînd în birou domnea o atmosferă grea, apăsătoare, cînd bunica hotărîse să meargă la minister pentru a cere aprobarea ca elevul să rămînă în continuare la noi, ușa se deschise și în cadrul ei apăru un copil cu fruntea înaltă, cu ochi negri, migdalați, care spuse respectuos „bună ziua" și întrebă pentru ce a fost chemat. Am rostit intenționat numele întreg al copilului și m-am uitat la bunică,. cre- zînd că voi observa vreo tresărire. Aceeași răceală și pornire o stăpî- neau, dădea doar semne de nerăbdare și lăsa ochii în jos cînd o fixau privirile copilului, cu toate că el nici nu știa că-i este bunică. După cîțe- va replici l-am întrebat pe băiat dacă mai dorește să-i găsesc mama. M.A. tresare și-mi spune că tare ar

fi fericit s-o vadă pe mama — pe care și-o închipuie tînără, frumoasă, bună și căreia îi găsește scuze că nu vine să-l vadă, fiind bolnavă.E greu de exprimat în cuvinte, oricît de meșteșugite, ce am simțit eu în acel moment. Bunica a rămas însă, în continuare, stană de' piatră. N-a impresionat-o nici faptul că nepotul :își -închipuie mama, deci pe fiică ei, frumoasă și bună, și nici faptul că dorește din toată inima s-o vadă sau să știe, cel puțin, că 
există.Au trecut mai multe săptămîni pînă într-o zi. cînd, în cadrul aceleiași uși apăru o tînără așa cum și-o închipuise M.A. : frumoasă, cu ochi negri, migdalați, și cu aceeași frunte înaltă. Era R., mama băiatului, care, într-unâ din nopți fusese impresionată — după cum avea să-mi declare — de apariția neașteptată. în vis, a celui pe care-1 •crezuse de multă vreme mort, din spusele mamei sale. Dar, îrf locul remușcărilor. mi-a relatat în cîteva fraze tot ceea ce credea dînsa că ar putea să-i dea cîștig de cauză într-o eventuală analiză socială sau etică.— Ce specialitate urmați la medicină ? am întrebat-o. Răspunsul a venit cu întîrziere și abia șoptit :— Urmez facultatea,de pediatrie și vreau să mă specializez în neuropsi- hiatria infantilă /De ce mi-a răspuns așa de tîrziu și în șoaptă ? Și-a dat oare seama că specialitatea pe care o face este
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fost capabil să vegheze conștiinței sociale a

Tinerețe și „tinerețe"Am citit în pagina „Omul față în față cu el Însuși..." articolul „Cine e prietenul copilului dumneavoastră ?" și lectura lui a trezit în mine amintiri...La vîrsta tînărului Bebe — care a ajuns, din copil răsfățat, infractor — frămîntam lutul pe Șantierul național Bumbești-Livezeni ca să pun și eu o cărămidă la temelia României socialiste. Iar cît despre anii 1945—46 — își mai aduc aminte de ei foștii mei colegi, studenții clujeni ; pe scurt, vă spun doar atît : mulți dintre noi nu aveam unde locui și nu aveam ce mînca. Salvarea noastră. în timpurile acelea grele, a venit de la muncitorii fabricii „Dermata" care au hotârît să-și rupă de la gură din puținul lor și au dat studențimii. la cantina fabricii, în fiecare zi la prînz, o porție de mămăligă cu marmeladă.In douăzecișicinci de ani s-au schimbat multe, tineretul are condiții de viață și de studiu cum n-am visat noi în acea vreme. Nu pot. pur și simplu, nu pot înțelege, ce vor cei care calcă legile ; oricît de greu am trăit, nici unuia dintre noi nu i-a trecut prin cap să fure.Apoi 1 nu pot înțelege cum de un părinte Ii dă odraslei sale 10 lei de cheltuială pe zi ; pentru ce ? Și cum de i-a admis tînărului hippy să-l terorizeze? Oare nu acest părinte este prietenul nociv căutat ? Din rîndurile articolului înțeleg că nici acum. în . ceasul al doisprezecelea, cînd Bebe a ajuns la pușcărie, părinții lui nu sînt în stare să vadă cît de mult au greșit. Consider că opinia ,publică are dreptul să-l tragă la răspundere pe acest prieten nociv, părintele, care nu a- la formarea și dezvoltarea fiului său.

.Dobinda neomeniei la moș- în mine indignare. Pen-
ei copiiCopiii au șiLectura articolului „1 tenirea „păpată" a stîrnit tru un părinte este foarte duieros cînd propriii săi copii nu sînt în stare să-1 îngrijească. Bătrînul Ni- colae Matei nu are deloc diat !, Fiul cel mare. Gh, o soartă demnă de invi- . ............  Matei, este un element descompus, afacerist; un om care n-a vrut să urmeze exemplul tatălui său. să lucreze într-o mare uzină, cu tradiții revoluționare, și s-a apucat să producă obiecte pentru vînzătorii ambulanți. De la el, probabil, au luat exemplu și frații săi mat mici, acaparatori ai bunurilor bătrînului părinte. Dar nici ei nu pot fi scutiți de răspundere, doar nu mai sînt la vîrsta. copilăriei .Aceste exemple de avariție, de afacerism trebuie curmate din rădăcină Și mă întreb t ce vor spune copiii acestor copii despre felul cum ei și-au îngrijit părintele ? Nu cumva vor proceda și ei la fel cu tații și mamele lor ? Să sperăm că nu...
Alexandru REZEA
Rîmnicu Vîlcea

Cu aproape patru decenii în urmă se întrebuința pentru prima dată expresia de orologiu chimic pentru a denumi procesul fiziologic care condiționează simțul timpului, în funcție de influența exercitată asupra a- cestuia de temperatura corpului. Se recunoaște, în general, că timpul subiectiv pare a fi accelerat cu viteza reacțiilor chimice produse de ridicarea nivelului termic al organismului. Pornind de aici, se vorbește mult, în ultima vreme, despre un ceas interior, adică de un mecanism fiziologic, încă necunoscut într-o măsură mulțumitoare, care ar da unor antropoide și păsări un simț intern al orei, ce le permite să se orienteze în raport cu direcția razelor solare în fiecare moment al zilei.Emoționanta descoperire ne obligă să ne gîndim puțin la posibilitățile o- mului de a se orienta în timp. Și fiind vorba de om, care are la îndemînă atît.ea aparate de măsu-, rat timpul, nu ne intere-’ sează aici numai posibilitatea- lui de a se orienta în coordonatele timpului astronomic, ci mai cu seamă în timpul istoric, prin care omul își măsoară, îri ultimă instanță, sensurile propriei sale existențe. Din păcate, [simțul orientării în timpul istoric lipsește aproape cu desăvîrșire unor oameni și de. aici apar o serie de consecințe negative, de anacronisme stranii pe planul gîndirii filozofice, al eticii, al portului și comportării în societate. Sînt unii care — cum zice vorba de demult — trăiesc parcă pe altă lume; pe alt fus al vremii și din pricina aceasta își păstrează mentalitatea ca pe o fosilă spirituală complet diferită de gîndirea contemporanilor. Dacă unul dintre aceștia e învestit cu oarecare putere — undeva, să zicem — el se crede stă- pîn ca pe o moșie personală, dar numai în ceea ce privește drepturile, nu și obligațiile. Și, deși trăiește în atmosfera u- nei morale noi, el o calcă nepăsător cu tălpile mari, greoaie, ale propriului interes. Decide arbitrar, manifestă un exclusivism feroce, stabilește anapoda ierarhii de valori și vrea să le impună cu forța, cu amenințarea și altora — sub blinda mască a libertății gustului individual— uitînd însă că și alții au dreptul să-și manifeste gusturile proprii.Nu 1. un asemenea om nu trăiește în sfera timpului istoric și nu ține seama de nimic, țipînd, însă, tot timpul, că e persecutat în exercitarea meseriei sale sau cerșind mieros să se țină seama de el. Lipsindu-!e ceasornicul psihic pe care

am văzut că-1 au pînă și păsările, unii dintre ă- cești contemporani — desigur rara avis — nu pol atinge temperatura morală a epocii, absolut necesară pentru a se sincroniza cu mersul firesc al lucrurilor și reacționează anapoda, într-un contratimp handicapant, și-apoi se vaită că ar fi neînțeleși. Ei pun întotdeauna interesul individual deasupra celui colectiv și vor să transforme totul fără ca să schimbe ceva, Se plîng că nu au destulă forță ca să facă o ordine a lor, dar nimeni nu-1 de vină, căci natura a cunoscut probabil firea asinului de nu i-a dat coarne și a păcătoasei pisici de nu i-a dat aripi — dacă le-ar fi a- vut ar fi făcut să dispară de pe lume neamul păsărilor. Și așa, în mica lor ogradă și sferă de acțiune, asemenea oameni trăiesc în contratimp cu morala epocii. Ga să ai simțul timpului istoric în care trăiești, ca om și ca cetățean, e nevoie să îți ridici sufletul la temperatura gîndurilor și sentimentelor celor mai înalte și mai umane care încălzesc, ca razele de soare, pe toți compatrioții tăi.însingurat în răceala e- goismului tău vei avea sentimentul trist al unui rătăcitor prin timp fără ca să-i cunoști măsura — și pierzînd măsura timpului, îți pierzi sensul propriei existențe.Dacă numai se pare că nivelul termic al organismului dă antropoidelor posibilitatea de a se o- rienta în timp pe baza u- nui ceasornic chimic, în schimb, am certitudinea că pentru a ne orienta în timpul istoric, pentru a putea fi oamenii vremii noastre e nevoie să trăim la nivelul termic al sufletului celor mai înaintați contemporani. E nevoie să participăm cinstit, cu devotament și spirit de răspundere la înfăptuirea idealurilor epocii noastre socialiste și să nu profităm de ele în interese strict personale.Printr-un egoism absolut surprinzător pentru această perioadă istorică, temperatura sufletească a unor oameni tinde. parcă, să scadă pînă la „zero absolut", nîvel- limită demonstrat numai pe cale matematică. în zona acestei temperaturi încetează orice fel de viață și se modifică fun-> damental pînă și materia anorganică,. obiectele își pierd elasticitatea, devin casante și se drămuiesc în cioburi și centișă. Ce interesant ar fi un roman fantastico-științific cu un om atît de egoist, atît de rece și indiferent față de semenii săi, a cărui temperatură psihică scăzînd la zero absolut să-i aducă dispariția fatală.

Desen de Eugen TARU'

incompatibilă cu fapta sa ? O fră- mînta gîndul că mamele, dacă vor afla’ de fapta ei, nu vor. mai avea încredere în ea. că nu-și vor mai da copiii pe mîna unei mame care, fără remușcări, și-a părăsit copilul ? Sau, poate, se gîndea la faptul că și-a ales ca specialitate lecuirea traumelor sufletești pe care tocmai ea le provoacă propriului său copil ? Oare ce diagnostic ar fi pus dacă însuși băiețelul ei i s-ar fi prezentat la consult? Pe moment nti mi-am dat seama care-i cauza acestei tul

burări. Azi, însă, după toate cele în- tîmplate. știu : teama de a nu-și jtierde „căminul" închegat pe minciuni, teama de a nu fi judecată după merit de cei din jur. Apoi, tot așa de timid îmi dezvălui și cine este tatăl copilului : „Se numește Alexandru V. și este militar".Știind cine este tată! și unde lucrează am pregătit o discuție între cei doi pentru a hotărî soarta copilului. Alexandru V nu a așteptat Insă pînă la ziua fixată pentru discuție, ci 4 venit chiar a doua zi la

cămin. Venise hu pentru a-și îmbrățișa copilul, ci pentru a ști dacă la dosarul lui există vreun document, care l-ar „compromite", așa cum pretindea dînsul. Indignată de atitudinea lui, i-am spus că nu contează ce este la dosarul copilului, ci faptul că tatăl există, că l-am găsit și că am cu cine sta de vorbă. „Nu-i copilul meu", a sunat metalic vocea acestui om. „Bine, dacă nu-i copilul dumneavoastră, atunci pentru ce ați mai venit aici și ce importanță ar avea o hîrtie scrisă la dosarul lui, pe care cu mai multă ușurință o puteți respinge decît o ființă căreia i-ați dat viață și vă seamănă?". Răspunsul primit hîrtia nu-1 rabdă. E o mostră a egoismului de care a fost stăpînit din momentul în care a cunoscut-o pe mama copilului.Nu după mult timp sosește și ziua discuției. Prima vine la noi R., încărcată cu tot felul de bunătăți, dar nu pentru fiul său, aflat în școala noastră, ci pentru cel de-al doilea, aflat acasă, în noua familie pe care și-a înjghebat-o. Convorbirea telefonică purtată din biroul meu cu Alexandru V. nu prevestea nimic bun, deoarece dînsul refuza categoric să vină și să discute cu fosta lui soție în instituția noastră, ci prefera în altă parte „la orice colț de stradă". La îndemnul meu, mama copilului refuză să discute în asemenea condiții, spunîndu-i că-1 așteaptă aici. Cu toate că bărbatul și-a repetat refuzul, eram convinsă că nu va absenta. Un om care tremură pentru poziția lui nu face acte „necugetate". Intr-adevăr, la ora fixată a sosit.Nu am talent pentru a reda cum merită această penibilă reîntîlnire: ea, care l-a iubit și în numele acestei iubiri, la 18 ani, a trecut peste orice prejudecăți familiale, și el, care în numele chiverniselii, a călcat în picioare tot ceea ce iubirea sinceră a fetei îi oferea. Momentul a fost dramatic: discuția dintre ei, mai bine zis tocmeala (cine să-i plă

tească contribuția bănească, că de o- ferit căldura unui cămin părintesc — nici vorbă I) a fost dureroasă, sfîșietoare. Spectatorul străin de subiect ar fi avut impresia că sînt doi negustori care tranșează actul de „vînzare-cumpărare" a unei mărfi. Indiferența, răceala, lipsa de afecțiune, nervozitatea, acuzațiile reciproce au dominat toată această tîr- guială. Am încercat să le reamintesc că sînt oameni și că discută soarta unui copil.Venise și copilul... Dacă în locul lui în birou ar fi apărut un obiect deosebit, poate că le-ar fi atras a- tenția. Alexandru cel mic, însă, nu. Credeam că ochii sfredelitori, ca ai mamei, rîsul în cascade, ca al tatălui,1 le-ar putea picura în suflet lumina adevărului și a iubirii, le-ar aminti că este copilul lor. Credeam că le-ar putea trezi, în ultimă instanță, conștiința că sînt membri ai unei societăți în care fiecare om este responsabil de faptele sale și răspunde de ele în fața tuturor.Dar nimic nu i-a scos din carapacea lor de gheață. Fiecare a plecat cu sufletul „împăcat" că și-a făcut datoria de părinte, insistînd ca băiețelul să rămînă tot la casa de copii, unde condițiile create de statul nostru pentru ocrotirea lor sînt excepționale. cu angajamentul ca amîndoi să contribuie cu bani. Iar micul Alexandru a rămas tot cu dorința neîmplinită, a rămas orfan cu părinți în viață IAcestea sînt faptele, exact cum s-au petrecut. Aceștia sînt oamenii, așa cum sînt. Pun sub ochii opiniei publice această faptă a lor cu speranța că, recunoscîndu-se,. vor înțelege măcar acum, vor ieși din carapacea egoismului și vor porni în, căutarea sentimentelor pe care le-au pierdut. Pe cînd, oare, răspunsul lor în fapte ?
Prof. Cristina GOGA
directoarea Casei de copii 
școlari nr. 2 București
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CONTRACTUL ȘTIINȚEI
CU PRODUCȚIA

PUTERNICĂ

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ • ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ^

Angajamentele institutelorde cercetări
INSTITUTUL DE CERCETĂRI Șl PROIECTĂRI 
MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE BUCUREȘTI 

(I.C.P.M.U.A.)

Totodată, institutul „Chimigaz" se angajează ca în anul 1970 să-și desfășoare întreaga activitate pe bază de autofinanțare prin încheierea de contracte cu unitățile economice.In lumina obiectivelor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din luna decembrie 1969, activitatea institutului va fi îndreptată spre crearea unor mașini-unelte la nivelul tehnicii moderne, capabile să mărească productivitatea muncii, să diminueze eforturile de import în acest domeniu și să mărească ponderea produselor de înaltă tehnicitate în exportul țării. în acest scop, colectivul institutului se angajează să realizeze următoarele obiective :— Prin proiectarea mașinilor-unelte grele în variante constructive-de complexitate gradată se va asigura utilizarea rațională a acestora în producție, redueîndu-se în medie cu 10 la sută greutatea mașinilor destinate unor operații tehnologice pentru care pînă acum erau utilizate mașini de complexitate maximă (mașini standard) ;— Prin ridicarea gradului de automatizare a mașinilor proiectate se va asigura creșterea productivității acestora în exploatare cu 10 la sută. Acest deziderat va fi realizat în special prin extinderea comenzii numerice la noi tipuri de mașini-unelte, ca de exemplu i centrul de prelucrare cu comandă numerică,-strungul paralel cu diametrul de 630 mm cu comandă numerică liniară, strungul revolver SR-100 NC cu comandă numerică, mașina de frezat verticală FV-500 NC cu ■ comandă numerică, mașina de frezat verticală cu comandă numerică de conturare etc ;— în anul 1970, institutul va proiecta un numai- de 30 mașini speciale și mașini agregate destinate întreprinderilor producătoare, mașini care vgr reduce eforturile de import cu circa 10 milioane ■ lei. Dintre acestea menționăm i mașini de prelucrat armături pentru uzinele din Bacău, Zalău, Tîrgoviște j mașini pentru prelucrat trefle la laminoare pentru' U.M.G. București ț mașini pentru prelucrat piese componente ale bunurilor de consum pentru uzina „1 Septembrie" Satu-Mare;— Realizarea de economii la prețul de cost al lucrărilor de cercetare și proiectare — prin reducerea timpului de proiectare ca urmare a utilizării proiectelor-tip — cu 47 000 ore medii convenționale ! ' •— Scurtarea termenelor de predare a lucrărilor de cer- eetare-proiectare cu 800 zile.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU
INDUSTRIA LEMNULUICa urmare a muncii desfășurate în anul 1969, în Institutul de cercetări pentru industria lemnului au fost îndepli- nite integral și depășite sarcinile de pian și angajamentele.Pentru anul 1970, în vederea valorificării superioare a resurselor de material lemnos, colectivul institutului se angajează să realizeze integral și să depășească sarcinile de plan, iar întreaga activitate să se desfășoare pe bază de autofinanțare prin încheierea de contracte. Printr-o mai bună organizare a activității, prin valorificarea cercetărilor realizate și o mai strînsă conlucrare între cercetare și producție se vor realiza peste plan i— îmbunătățirea tehnologiei pentru producerea plăcilor fibrolemnoase, în așa fel incit în anul 1970 să se obțină o producție de 33 000 tone cu o valoare de 49 milioane lei ;— Organizarea producției și adaptarea -instalației de impregnat de la U.I.L. Bocancea și Fabrica de impregnat Tileagd, pentru o capacitate de impregnare de 14 000 mc pe an, ceea ce va contribui la reducerea consumului de lemn de rușinoase, prin prelungirea duratei de utilizare, echiva- 'lînd cu economii de 800 000 lei în anul 1970 ;— Economii de 5 milioane lei la cheltuielile de transport, prin optimizarea planurilor de repartiție a materialului

și proiectări : în scopul valorificării 
complexe' șl în condiții 
economice avantajoase 
a substanțelor minerale 
pe care le pun în evi
dență lucrările geologi
ce, specialiștii -Institutu
lui de geologie din 
București fac cercetări 
privind stabilirea posi
bilităților de utilizare a 
șisturilor pirofilitice de 
la Viezuroi pentru indus
tria aluminiului. Cerce
tările au arătat că prin 
aplicarea metodei „sin
tetizării cu calcar și ex
tracție cu soluție alca
lină" din aceste șisturi 
se poate obține alumi
nă, ceea ce lărgește ba
za de materii prime pen
tru industria aluminiului.

în cadrul aceluiași in
stitut au mai fost efec
tuate cercetări care au 
contribuit la valorifica
rea tehnologică a unor 
substanțe minerale evi
dențiate recent ca : mi
nereul de sulfuri com
plexe de la Băiuț, mine
reul complex de, la Al- 
mașul Mare, roca cu sulf 
din zăcămîntul Gura 
Haitii, bauxita de la O- 
haba Ponor etc.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI MINIERE 
(ICEMIN)Cercetătorii, inginerii, tehnicienii, întregul colectiv al institutului, muncind cu însuflețire pentru transpunerea în viață a hotărîrilor luate de partid și de stat, și-au în-, deplinit și depășit atît sarcinile ..de plan ale anului 1969, cit și angajamentele luate,-ca urmare a chemării lansate in anul 1969 de institutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București.In vederea orientării și în viitor a întregului potențial rle cercetare. al „ICEMIN" spre rezolvarea nevoilor majore ale industriei miniere, colectivul institutului se angajează să realizeze în anul 1970 :— Experimentarea metodelor de exploatare pentru valorificarea minereului cuprifer din perimetru] Fagul Cetății de la Bălan și continuarea cercetărilor pentru definitivarea metodelor de exploatare de productivitate sporită, pentru zăcămintele de minereu de la Leșul Ursului și Moldova Nouă ;— Realizarea, pentru prima, dată în țară, a prototipului de susținere mecanizată pentru abatajele cu front lung, in minele de lignit;— Modernizarea uzinelor de. preparare prin asimilarea și construirea de prototipuri de utilaje pentru liniile de mare capacitate de preparare a minereurilor ;— Elaborarea studiilor și proiectelor de execuție a prototipurilor pentru asimilarea mașinilor de extracție tip MEB și 2 T 2 000, a transportoarelor de mare capacitate pentru carierele de lignit, a cuplajelor hidrodinamice pentru acționarea utilajelor miniere,'a platformei de săpat suitori etc ;— Definitivarea tehnologiei- originale de prelucrare pentru toate sorturile de minereuri din zăcămîntul Leșul Ursului ; .— încheierea, în fază de laborator, 'a cercetărilor pentru extragerea aluminiului din cenușile șisturilor bituminoase de la Anina ;— Lărgirea . în continuare a gamei de substanțe nemetalifere înnobilate, în vederea reducerii importului și creării unor disponibilități la. export;In ceea ce privește valorificarea cercetărilor încheiate, în anul 1970 se vor aplica i prelucrarea unor zguri din cadrul C.M.M.N. Baia Mare, valorificarea superioară a minereului complex de la zăcămîntul Leșul Ursului și a bentonitei din Valea. Chioarului, obținerea talcului tratat chimic pentru industria electrotehnică. De asemenea, prin aplicarea unor cercetări încheiate se vor reduce cheltuielile de asecare la lucrările miniere în subteran și cheltuielile de producție, cu aproximativ 5 milioane lei pe an, la abatajele cu front lung, ia minele de lignit.Angajamentele prevăd totodată realizarea suplimentară a următoarelor obiective 1 valorificarea a 9 teme de cercetare și scurtarea termenelor de încheiere la 14 teme de cercetare ; realizarea a cel puțin 20 de teme în valoare de circa . 3,5 milioane lei, pe bază de contract;. depășirea cu 5 la sută a beneficiilor planificate pe institut.

lemnos ;— înlocuirea importului de lacuri mate în valoare de 1 milion lei în 1970, prin definitivarea cercetărilor referitoare la asimilarea acestor tipuri de materiale și introducerea lor în producția de serie la finisarea mobilei ;— înlocuirea rășinilor melaminice cu rășini sintetice fabricate în țară la obținerea filmelor pentru înnobilarea P.F.L. și H.D.S. la C.I.L.-Pipera, ceea ce va conduce la obținerea unor economii în valoare de 2 milioane lei în anul 1970 ;— Introducerea în producția de mobilă a rezultatelor cercetărilor privind utilizarea furnirelor de 0,4—0,5 mm. grosime și obținerea în acest fel a unor economii de 1 milion lei în anul 1970 ;— Introducerea tehnologiilor de lucru cu mijloace mecanizate la întreținerea și repararea drumurilor forestiere prin realizarea și utilizarea unor unelte de lucru cu productivitate sporită. Prin aplicarea acestor tehnologii se va obține reducerea costului lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor forestiere, în 1970, cu 2 milioane lei ;— Acordarea asistenței tehnice necesare executării producției de serie a funicularelor F.P.U.-500 concepute de , .I.C.E..I.L., Pțfn expprtul a 7 funiculare.se va, pbținp un acord de valută in valoare de 350 000 Jei în ariul 1970^
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 

PENTRU VITICULTURĂ SI VINIFICATIE 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU CHIM! 
ZAREA GAZULUI METAN 

„CHIMIGAZ"-MEDIAȘ

Colectivul Institutului de cercetări pentru viticultură și viniflcație Valea Călugărească și-a încheiat activitatea pe anul 1969, obținînd realizarea și depășirea sarcinilor cuprinse în planul de cercetare și de producție, îndeplinind în totalitate angajamentele luate în cursul anului trecut.Colectivul. institutului se angajează să realizeze în anul 1970 următoarele obiective :— Prin aplicarea lucrărilor de selecție și prin organizarea procesului de înmulțire a viței de vie, institutul și stațiunile experimentale viticole vor produce un material săditor cu valoare biologică superioară, asigurînd în primul rînd înmulțirea soiurilor valoroase nou create;— Se va asigura generalizarea în producție a tehnologiei moderne de producere a materialului săditor viticol, prin care se realizează creșterea randamentului de vițe altoite, reducerea cheltuielilor de producție și obținerea unui venit de 25 mii lei la hectar ;— Se va elabora o tehnologie nouă de păstrare a materialului săditor. viticol pe timpul iernii, prin care se realizează reducerea cu 15—20 la sută a pierderilor determinate de deprecierea materialului, și se vor stabili recomandările de aplicare a acestei metode ;— Pe linia rolului ce revine viticulturii de a valorifica terenurile neproductive, institutul va stabili tehnologia de înființare a plantațiilor de vii pe prundișurile din albia majoră a rîurilor din partea de sud a țării, indicînd o soluție care va aduce în circuitul economic suprafețe însemnate. Se va putea realiza în acest mod un venit total de 20—25 mii lei la hectar;— Se vor sintetiza toate rezultatele obținute în cercetare în problema aplicării îngrășămintelor în plantațiile viticole pe diferite zone și se vor elabora recomandări privind cultura viței de vie în forma înalțe, executarea tăierilor și fertilizarea ;— în domeniul vinificației se vor elabora metode de analiză și de control a calității vinurilor și se va efectua ac-est control asupra vinurilor destinate exportului pe întreaga țară.Pe lingă aceste angajamente, colectivul institutului își propune să realizeze următoarele obiective legate de activitatea sectorului de producție : depășirea planului de-pro- ducție cu 5 la sută, corespunzînd unei creșteri a venitului cu 3 milioane lei ; îmbunătățirea calității producției de struguri și realizarea pe această cale a unui beneficiu suplimentar de 2 milioane lei ; realizarea unor economii la prețul’de cost de 2.5 milioane lei.

La granița
dintre medicină

«

și energia nucleară
Medicina este unul dintre domeniile care beneficiază, într-o tot mai mare măsură, de aplicațiile energiei atomice. Concomitent cu participarea din ce în ce mai frecventă a fizicienilor atomiști la rezolvarea unor probleme de cercetare, la diagnosticul și tratamentul medical, s-a conturat și o nouă disciplină de graniță — medicina nucleară. în legătură cu acest aspect, am avut convorbirea care urmează.— Ce reprezintă medicina nucleară ? Spre ce direcții sînt o- rientate, în principal, cercetările ei, în momentul de față ?— Intrarea în funcțiune, în ultimii ani ,a unui număr din ce în ce mai mare de reactoare nucleare, sporirea și diversificarea surselor radioactive folosite în tot mai multe domenii de activitate au impus intensificarea studierii influențelor exercitate de acești noi agenți (substanțele radioactive) asupra omului. Caracterul complex al acestor influențe a presupus însă aportul susținut al unui mare număr de ramuri științifice —/'de la matematică la medicină, trecînd prin fizică, electronică, chimie, biologie — ducînd la dezvoltarea rapidă a două noi discipline : radioprotecția și medicina nucleară. Prima se o- . cupă cu măsurile și mijloacele fizice de prevenire a iradierii organismului, reducînd expunerea lui sub un nivel considerat maximum permisibil.Medicina nucleară studiază măsurile și mijloacele necesare pentru a depista, diagnostica și trata alterările sănătății provocate surse sau radiații nucleare și special utilizarea acestor surse folosul medicinii. în prezent, atenția cercetătorilor din acest sector

Convorbire cu dr. docent 
Decebal NICULESCU-ZINCA

Consilier în Comitetul de stat 
pentru energia nucleară

este îndreptată predominant spre inițierea de cercetări menite să asigure un progres vizînd princi- domeniului — aparatura fiziologia, aceea, deo-palele aspecte ale do. substanțele radioactive, specifică, biochimia și Tematica este axată, de . potrivă, pe îmbogățirea continuă a bagajului de cunoștințe (biochimice și fiziologice) asupra substanțelor radioactive și pe- sporirea gamei de medicamente realizate cu astfel de substanțe (așa-numitele radio- medicamente, ce conțin în formulele lor chimice izotopi radioactivi). O pondere apreciabilă capătă și acele cercetări urmărind construcția unor aparaturi specifice, tot mai complexe, de diagnosticare și tratament. Unele cercetări au și dus la rezultate valoroase : realizarea de substanțe ce permit „vizualizarea" unor organe interne, sănătoase sau afectate de vreo maladie, tehnică numită scintîgrafie. Aceasta oferă printre altele chirurgului din zilele noastre posibilitatea de a interveni cu un plus de siguranță și eficacitate etc.— Vă rugăm să ne vorbiți despre avantajele pe care le prezintă, pentru activitatea medicală,, teoretică și practică, aceste r.ezultate.— Sub aspect științific, cred că trebuie menționată și lărgirea posibilităților de intervenție efectivă a

Urmînd linia trasată de cel de-al IX-lea Congra» al P.C.R. privind dezvoltarea industriei chimice, în special pe bază de cercetări proprii,. Institutul de cercetări pentru <-himiz.area gazului natural „Chimigaz" din Mediaș și-a realizat angajamentele luate în întrecerea pe anul 1969.Ca urmare a lucrărilor de cercetări efectuate, au fost puse în funcțiune instalațiile de colină — biostimulator de mare eficiență — Ia Combinatul petrochimic Pitești, instalația de metil-etil-piridină la Combinatul petrochimie Craiova. S-au realizat documentațiile pentru instalațiile de derivați clorofluorurați ai metanului și pentru complexul de derivați acrilici, folosiți ca auxiliari în industria textilă și de pielărie.Răspunzind la chemarea colectivelor celor trei institute de cercetări, colectivul institutului „Chimigaz" își propune să contribuie în măsură mai mare la valorificarea superioară și eficientă a rezervelor naturale ale țării, la reducerea importului de licențe și produse străine, la scurtarea perioadei de cercetări și a transpunerii cercetărilor în industrie. în acest scop se angajează ca, pe baza cercetărilor sale, să realizeze în 1970 : , . •— Complexul de derivați acrilici auxiliari pentru industria textilă, pielărie, hîrtie etc, de la uzina „Colorom" Codlea — unitatea Rîșnov ;— Instalația de acid f.luorhidric anhidru și produși clorofluorurați ai metanului, cu o capacitate totală de 400 tone pe an .'a Uzinele chimice. Turda, care va produce agenți frigorifici de mare eficiență și siguranță în exploatare, precum și. agenți jîropulsor; :— Va asigura prm eforturi proprii necesarul de auxiliari pentru apretarea covoarelor la Combinatul textil Cisnă- die, înlocuind produsele din import;— Va asigura parțial, prin , eforturi proprii, necesarul de catalizatori utilizați la producerea gazului protector pen
tru tratamente termice în industria metalurgică constructoare de mașini, înlocuind catalizatorii din import;— în colaborare cu Combinatul petrochimic Pitești și uzina „Policolor", va realiza într-un singur an cercetarea și producerea industrială a unui nou sortiment de negru de fum de calitate superioară pentru lacuri, vopsele și poligrafie.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
Șl PROIECTĂRI SILVICEColectivul de cercetători și proiectanți din Institutul de cercetări și proiectări silvice, conștient de răspunderea ce-î revine în extinderea progresului tehnic și sporirea aportului cercetării științifice în producție, se angajează ca în anul 1970 să realizeze, printre altele :— Stabilirea tehnologiei și a condițiilor pentru extinderea în cultură a rășinoaselor, astfel ca proporția acestora în fondul forestier să crească în perspectivă de la 26 la sută, la 40 la sută, în vederea sporirii surselor de masă lemnoasă și în special a lemnului pentru celuloză ;— Stabilirea de soluții silvo-tehnice pentru refacerea arboretelor cu randamente scăzute, în vederea sporirii resurselor de masă lemnoasă, cu rezultate care urmează să- se aplice treptat pe o suprafață totală de 680 000 ha ;— Crearea de noi clone valoroase de specii repede crescătoare, în special plopi și sălcii, care urmează să fie introduse în cultură pe o suprafață de 23 000 ha în scopul satisfacerii în termen scurt a cerințelor de lemn ale economiei naționale ;— Perfecționarea metodelor de organizare a biopro- ducției forestiere și întocmirea în acest scop de studii și documentații de proiectare privind reamenajarea a- n.uală a unei suprafețe, de 680 000 ha din fond 1 forestier.Beneficiind de organizarea în cadrul aceluiași institut a activității de cercetare și de proiectare, valorificarea rezultatelor' cercetărilor științifice se va face în ‘principal prin proiectare, asigurîndu-se astfel scurtarea termenelor de introducere în producție, îmbunătățindu-se so- ■ luțiile tehnice și mărind eficiența lor economică Ca urmare, în anul 1970 se va asigura o depășire a planului de cercetare prin aplicarea în producție, cu un an înainte de termenul planificat, a rezultatelor cercetărilor privind creșterea, producția și productivitatea pădurilor de tei și de salcie, prin scurtarea ciclurilor de cercetare, prin- tr-o mai rațională desfășurare a fazelor de lucru.

MINIATURIZAREA

Există fabri- tehnică active,

prof. dr. ing. Vasile CĂTUNEANU 
decan al Facultății de electronică și telecomunicații 

din Institutul politehnic-București

Un nou tip de laser cu bioxid de carbon intrat în dotarea Institutului Politehnic din TimișoaraFoto i Agerprei

medicinii, în sensul că aceste procedee și tehnici permit și abordarea unor fenomene maladive, mai greu sau imposibil de realizat cu mijloacele clasice (cum este cazul tiroidei, ficatului, ce nu se pot vizualiza cu alte metode). Se pot studia de pildă, maladii ale sînge- lui sau ale circulației acestuia, bolile ficatului, tiroidiene, gastroin- testinale etc., se pot efectua cercetări asupra unor aspecte funcționale, cum sînt funcțiunile complexa ale metabolismului. Un loc important îl ocupă și tratamentul unor tumori maligne.Avantajele se referă și la operativitatea și siguranța sporite pe care le asigură aceste mijloace noi în apărarea sănătății omului. Totodată, specialiștii subliniază și caracterul în genere mai economic al investigațiilor și tratamentelor ,-de acest gen — evident, cu condiția ca ele să fie preluate și extinse rapid în practica spitalelor, dispensarelor, clinicilor. Un alt element important : aceste procedee și tehnici sînt de obicei nedureroase, utilizarea lor . încadrîridu-se în ceea ce am putea denumi tendința de „u- manizare" a mijloacelor medicinii.— Spre ce obiective concrete sînt îndreptate în prezent eforturile cercetătorilor noștri din acest domeniu ?— Prin anumite cercetări referitoare la afecțiunile metabolismului, ale glandei tiroide ne situăm la niveluri comparabile cu. cele existente astăzi pe plan mondial. Cred, totuși, că este imperios necesar ca aceste rezultate utile, apreciate și de specialiștii- americani, participanți la Simpozionul de medicină nucleară româno-ame- rican, găzduit de țara noastră . să fie definitivate cit mai grabnic pentru a putea .fi aplicate și generalizate în practica rețelei medico- sanitare.In prezent, s-a creat un cadru superior de evoluție acestor cercetări și prin inițierea primului Program nuclear național,, care favorizează progresul rapid al aplicațiilor pașnice ale enerjgiei atomice, inclusiv cele din domeniul medicinii..După părerea mea, mai aleș în acest domeniu, ce presupune o specializare complexă șl de înalt nivel, precum și o aparatură extrem de perfecționată, devine indispensabilă o reorganizare și reevaluare a ' rezervelor interne ce. s-au dovedit valoroase in manifestările in- ternaționale. De asemenea, este necesară o cooperare ’ tehnico-știirițl- fică din ce în ce mai largă între ■" țări. Aceasta va permite introducerea de tehnici noi în diagnostic și terapie, prin utilizarea computerelor și a izotopilor de viață scurtă. Schimbul de idei și rezultate, valoros și în sine, se poate solda cu conturarea unor concluzii practice prețioase. în legătură cu combaterea tumorilor canceroase, de pildă, s-a evidențiat că aparatele care conțin cantități mari de radio- izotopi sau cele care generează raze de particule grele, iradiind organismul din afară, pot distruge acest fel de tumori măi bine și mai economic decît obișnuitele a- parate de radioterapie.Indiscutabil, atari constatări scutesc de eforturi inutile, de înaintări pe căi lăturalnice și contribuie la orientarea mai judicioasă a cercetărilor. Este un domeniu în care colaborarea internațională permite specialiștilor din fiecare țară să-și facă cunoscute și să-și verifice, o- perativ și comparativ, propriile rezultate și cercetări, aruneînd totodată o privire mai sigură în viitori
Teodor CAZACU

In prezentarea problemelor microelectronicii, spațiul restrîns pe care îl poate oferi un cotidian constituie un handicap greu de trecut. De aceea, voi încerca să definesc obiectivul propus nu atît prin elementele lui specifice, cit mai ales prin precizarea importanței și locului său în evoluția electronicii.Civilizația . contemporană se caracterizează prin prelucrarea și vehicularea unei imense cantități de informație, operații posibile numai cu ajutorul electronicii, căreia îi este proprie o gamă largă de mijloace — de la dispozitive simple, pînă la ordinatoarele gigant. Acestea din urmă —. sisteme extrem de complicate, de foarte mari dimensiuni, adevărate „ma- crosisteme" — nu dădeau satisfacțiile scontate în ceea ce privește costul, eficacitatea sau siguranța în lucru. Astfel s-a ajuns la elaborarea unor tehnologii capabile să realizeze componente electronice din ce ' în ce mai mici și mai perfecționate, mai ieftine și cu o funcționare mai certă. O dată cu introducerea în uzul curent a acestor piese și dispozitive, au apărut și noi metode de asamblare, * creîndu-se tehnica circuitelor imprimate (pe un material izolant se depune . o folie metalică, pe care se desenează legăturile dorite ; prin corodarea părților ne- - desenate se obține circuitul) și a construcțiilor modulare (se montează fnono- litic mai multe piese ce. pot realiza o anume funcție) îmbunătățirea tranzistoarelor, perfecționările a- duse tuburilor electronice și miniaturizarea pieselor pasive au avut drept rezultat creșterea gradului de compactizare a aparaturii electronice. Centrul de

convergență al acestor e- forturi a fost creșterea numărului de piese pe unitatea de volum. Elementele au devenit atît de mici, în- cît, paradoxal, manevrarea lor devine incomodă. In a- cest sens, miniaturizarea componentelor. electronice, cel puțin ca elemente discrete, pare să fi ajuns a- proape de punctul în care

etc.). Al doilea — tridimensional — folosește proprietățile specifice semiconductoarelor și, recurgînd la tehnologia tranzistoarelor, realizează într-un singur bloc semiconductor funcțiunile pieselor pasive (rezistențe, condensatori) și active (de tip tranzistor-diocig).Sistemul bidimensional oferă posibilitatea de a-

ză sub formă de capsule sau pachete brute, după care întreg circuitul încapsulat într-un samblu.Aceste inconveniente ordin tehnologic nu semnalează în cazul cultelor integrate monolitice (cu substrat semiconductor), dar persistă dificultatea de a realiza pre-

este an-d« se cir-

direcție a electronicii 
contemporane

dezavantajele depășesc a- vantajele. La această situație răspund însă noile tehnici ale microelectronicii, care „promit" o nouă creștere a densității pieselor. ■In industrie se folosesc, în prezent, două tehnologii principale, corespunzînd principalelor sisteme d<- miniaturizări. Primul, cel bidimensional, se bazează pe controlul de precizie a) structurii, grosimii și compoziției chimice ale unor pelicule subțiri, de natură metalică, izolatoare sau semiconductoare, prin diverse procedee (evaporarea în vid

realiza într-un singur lot — și utilizînd un număr mic de materiale — un lot mare de componente și de conexiuni de calitate superioară. în cadrul acestui sistem, remarcăm îndeosebi memoriile magnetice peliculare, peliculele crio- genice cu vaste aplicații în tehnica de calcul. - ■ — însă dificultăți în carea prin această a dispozitivelor (tranzistor, diodă etc.) ca parte a aceleiași structuri. De aceea, componentele active de circuit se atașea-

cizia și siguranța în funcționare specifice pieselor pasive fabricate prin alte procedee. In țara noastră, la Institutul de fizicâ- București și la Institutul politehnic (catedra de tuburi și tranzistori și catedra de fizică 1) ' există preocupări privind micro- circuitele peliculare și monolitice. Dotarea institutului nostru cu o • instalație de depunere în vid permite cadrelor didactice să întreprindă utile și interesante cercetări în aceste domenii.Dezvoltarea microelectronicii va deschide drum

așa-ziselor funcționale", în acest caz, se utilizează posibilitatea realizării func- ' țiunilor. de circuit electronic, prin folosirea proprietăților solidelor, fără a se recurge la cepțiile clasice de utilizare a elementelor de / .Se creează astfel condițiile pentru descoperirea și dezvoltarea unor dispozitive fizice singulare, simple, care să ^înlocuiască circuitele conținînd un număr impresionant de elemente clasice. Desigur, afirmarea plenară a sistemului dispozitivelor funcționale esta esențial condiționată de rezultatele teoretice, apte să genereze, metodele de sinteză a unor funcții dinainte date.Pătrunderea pe un front tot mai larg a microelectronicii în cele mai divers» domenii de activitate exercită o profundă înrîu- rire asupra întregului edificiu al concepției de investigație în electronică, în special, și în științele conexe, în general. Multitudinea noilor procedee furnizează posibilități atrăgă- toate de micșorare a dimensiunilor și a prețului de cost și de creștere a fiabilității (siguranța în funcționare). Un atare cadru impune însă cu stringență schimbări fundamentale în optica proiectantului, cercetătorului și fabricantului. Paralel cu preocuparea d® a găsi noi modalități tehnologice, ei trebuie să facă efortul de a pătrunde In domeniile electronicii corpului solid. •.Desigur, în realizările vH- toare, electronica va trebui să asigure îndeplinirea unor funcții tot mai complexe, în condiții optima, in care miniaturizarea va fi, foarte probabil, condiția comună și necesară succesului.

introducerii '„dispozitive
direct, con-circuit. I

i

A

Ă

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 4

ț

funiculare.se


I

SCINTEIA— miercuri 11 februarie 1970 PAGINA 7

CURIER
întilnirea reprezentanților

grupurilor parlamentare

Cronica zilei
TELEGRAME SPORT

JUDEȚEAN din unele țări socialiste

CARAȘ- 
SEVERIN*

Un „arbore"

în zilele de 9 și 10 februarie a.c. a avut loc. la Palatul Marii .Adunări Naționale, întîlhirea reprezentanților grupurilor parlamentare din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Democrată Germană, Republica Populară Mongolă, Republica Populară Polonă, Republica. Socialis-

tă România, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Participanții la întîlnire s-au Informat eu privire la activitatea grupurilor parlamentare din țările, respective și au făcut un schimb de păreri asupra unor probleme rare prezintă interes reciproc. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat ministrului de externe al Republicii Niger, Courmo Barcourgnâ, o telegramă de felicitare cu prilejul numirii sale în a- ceastă funcție.în răspunsul său, ministrul afacerilor externe al Republicii Niger a transmis mulțumiri pentru mesajul primit.
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

La Lima, într-un meci amical de fotbal

PERU ROMANIA 1-1 (0-1)

gigant
Executat de Uzina construc

toare de mașini din Reșița, pri
mul arbore de turbină, încărcat 
intr-un vagon special pe zece o- 
sii, a luat drumul Uzinei de ma
șini grele din București, unde va 
fi supus unui tratament de nor
malizare, după care va porni 
către Porțile de Fier. In secția 
mecanică a uzinei reșițene — 
care lucrează aproape în exclu
sivitate pentru Porțile 
Fier — se află intr-un 
diu avansat prelucrările 
letelor rotor pentru cea 
doua turbină — prima fiind cu
noscută de la „EREN ROMA- 
NIA-1969" — și sînt în faza fi
nală de prelucrare subansamble- 
le pentru cel de-al doilea apa
rat director, care reglează de
bitul de apă prin turbine.

de 
sta- 
pa- 

de-a

y BRĂILA

Curs de instruire 
agrotehnică

La l.A.S. Insula Mare a Brăi
lei s-a deschis cursul de instruire 
a tehnicienilor agronomi, din ce
le 40 de ferme ale întreprinderii. 
Cursul își propune să împrospă
teze cunoștințele participanților, 
în special cu privire la metode-
le de folosire judicioasa, pe sca- Ș ră largă, a ierbicidelor. In ulti- Și .
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ma parte a cursului, tehnicienii 
agronomi vor efectua aplicații 
practice, deoarece numai anul a- 
cesta au în plan folosirea ierbi
cidelor pe circa 40 000, hectare 
teren arabil.

'•ti

în dealul
Mera-Popești

Cu mai bine de un an în 
mă, un grup de geologi a desco
perit in hotarul comunelor Me
ra-Popești, de lingă Cluj, im
portante zăcăminte de nisip, cu 
un ridicat conținut de caolin. In 
acest an, după cercetările ele la
borator, se va trece la experi
mentări în stația pilot, în vede
rea determinării valorii și a mo
lului de utilizare a acestor nisi

puri în industria sticlei și cera
micii.

UT-

1 Marți, 10 februarie, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a primit în audiență pe Miroslav Su- lek, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de în calitate do ambasador nar și plenipotențiar al Socialiste Cehoslovace în Socialistă România.
acreditare extraordi- Republicii Republica
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CONFERINȚA DE PRESA 

CU PRILEJUL APROPIATEI 
DESCHIDERI A TÎRGULUI 

DE LA LEIPZIG

CONSTANȚA

Pajiști submarine
Cercetătorii de la sectorul de 

biologie marină din Constanța, 
aparținînd Institutului de biolo
gie „Traian Săvulescu", au în
cheiat primele lucrări de cartare 
a rezervelor de alge din apele 
românești ale Mării Negre. Alge
le roșii, cunoscute de specialiști 
sub numele de Phyllophora) 
grupate in zona gurilor Dunării 
și de-a lungul litoralului — între 
Capul Midia și Mangalia — pe 
o suprafață de aproape 11 000 km 
pătrați, formează cea mai mare 
aglomerare de acest fel din lu
me. Ele constituie adevărate 
„Pajiști" submarine și sînt. eva
luate la 5,6 milioane tone, pre
zentând un mare interes econo
mic. Din ele șe pot extrage iod 
șt mai ales agaroidul (un fel de 
gelatină vegetală), care-și găsește 
o largă întrebuințare in indus
tria alimentară, textilă și de 
medicamente. Dintr-o tonă de 
alge folosite ca mediu de cul
tură se obțin peste 130 kg drojdii 
uscate, iar cu un gram de aga- 
roid se poate solidifica o jumă
tate de litru de apă.

4' PRAHOVA

Arfa plastică 
la sat

Artiștii plastici prahoveni Vin- 
țllă Făcăianu, Petru Popovici, 
Irina Borovschi și-au reunit ci- 
teva din cele mai recente lucrări 
în cadrul unei expoziții de pic
tură și grafică deschisă la că
minul cultural din Lipănești. Lu
crările expuse abordează o te
matică variată, fiind prezen
tate aspecte cotidiene de viață, 
portrete, peisae. Căminul cul
tural din Lipănești și-a făcut un 
bun obicei din a găzdui periodic 
expoziții ale unor artiști plas
tici prahoveni.

SATU MARE

Hotel turistic
In municipiul Satu-Mare se a- 

flă in plină construcție un hotel 
turistic (corpul principal are 8 
etaje), cu o capacitate de peste 
209 paturi dispuse in 132 came
re confortabile. Parterul hotelu
lui este destinat unui restaurant 
cu 100 locuri, unui bar de zi 
unei săli de recepție, alături 
care își va avea noul sediu 
genția O.N.T. din localitate.

și 
de 
a-

DE IA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEIi"

IJ

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, marți seara a avut loc, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală, un simpozion. Despre „Conceptul leninist al raportului general-particular în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România" au vorbit prof. dr. docent Pavel Apostol, prof. dr. ing. Ni- colae Racoveanu și Mihai Căpătă, director în Comitetul ’ ' ' 'ficârii.Manifestarea s-a program de filme dedicate activității lui Lenin.
★O seară literară închinată gînditor revoluționar și conducător

de Stat al Plani-încheiat cu un vieții și
marelui

al primului stat socialist din lume. Vladimir Ilici Lenin, a avut loc marți tn sala Dalles, -sub auspiciile Universității populare București. (în prezența unui numeros public, artistul poporului Costache Antoniu a citit două povestiri despre Lenin, iar actorul Dumitru Furdui a recitat poemul „Vladimir Ilici Lenin" de Maiakovskiîn continuare, Carmen Stănescu, artistă emerită. Emil Liptac, Traian Stănescu și Armand Stambuliu, actori de la Teatrul Național din Capitală. au interpretat fragmente din piesele „Omul cu arma" și „A treia, patetica" de N. Pogodin.Seara s-a încheiat prin prezentarea filmului „Lenin în Polonia".(Agerpres)

Cu prilejul apropiatei deschideri a Tîrgului de primăvară de la Leipzig, ediția 1970, consilierul comercial al Ambasadei R. D. Germane la București, Giinther Șchreiter, a organizat marți o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, al agenției de presă „Agerpres", Radioteleviziu- nii, ai unor publicații economice de specialitate, precum și corespondenți ai presei străine. Despre această manifestare a vorbit' Otto Meinhardt, director general adjunct al Oficiului de tîrguri din Leipzig.(Agerpres)
PRONOSPORT

Tranzacții comerciale externe
Pe baza unor noi contracte încheiate, întreprinderea de comerț exterior „Chimimport“ va livra unor întreprinderi din Ungaria însemnate cantități de bicarbonat de sodiu. Au fost, de asemenea, perfectate alte tranzacții comerciale cu firme din Danemarca și Finlanda. Ele prevăd exportul a sute de tone de policlo- rură de vinii.

întreprinderea „Me-La rîndu] ei, întreprinderea „Me- talimport” va livra în Elveția 1 200 tone țevi pentru instalații si în R F, a Germaniei 5 000 tone țevi fără sudură. Totodată, întreprinderea „Pe- trolexport’’ va expedia unor firme din R. F a Germaniei, în baza unui nou contract, o cantitate de circa 11 000 tone toluen.

Premiile concursului nr. 6 
din 8 februarie 1970CATEGORIA I i (13 rezultate) 0,5 variante a 83 268 lei.CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 6,3 variante a 15 860 lei.

(Agerpres) CATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 121.2 variante a 1 237 lei.
LA LOTO:

Premii
in

. a

excursii și bani
Participanții la sistemul de joc 

LOTO obișnuit se pot număra 
în fiecare săptămână printre ciști- 
gătorii de autoturisme „Dacia- 
1 100", „Moskvici-408“ cu 4 fa
ruri și radio, „Skoda-1 000 M.B.“ 
(la alegere) și de excursii în 
U.R.S.S. și în Cuba, precum și ai < 
unor premii consistente în bani. 
Lăsîna în urmă „debutul" de săp- 
tăniîna trecută, noua formulă tehnică se va aplica în continuare la tragerile LOTO obișnuite. 
Fiecare nouă tragere pa consta 
dintr-o primă extragere de 9 nu
mere diferite din 90, după care 
se vor extrage, în continuare, din 
cele 81 de numere rămase după 
efectuarea primei extrageri, alte 7 numere diferite. Participantul 
care joacă la ambele extrageri 
are dreptul de premiere, fie la 
extragerea 1 de 9 numere, fie 
la extragerea a ll-a de 7 nu
mere, fie la ambele extrageri — 
la care se poate cîștiga cu 3 nu
mere din toate cele 16 extrase. 
Taxa de participare este de 2 lei 
pentru prima extragere și de 5 
lei pentru ambele extrageri.

Ieri în iară: Vremea a devenit umedă în jumătatea de nord- vest a țării, unde cerul s-a menținut mai mult acoperit și temporar a plouat. Izolat, în nordul Transilvaniei, ploile s-au transformat în lapoviță și. ninsoare, în rest, vremea s-a menținut călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, din sectorul vestic. Temperatura a înregistrat o ușoară scădere în nordul țării, oscilind la ora 14 între plus I grad la Suceava și plus 17 grade la Turnu-Măgurele. în București : Vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab, pînă la potrivit Temperatura maximă a fost de 14 gradeTimpul probabil pentru zilele de 12, 13 și 14 februarie. In țară: Vreme relativ umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie în sud, iar în rest sub formă de lapoviță și ninsoare Vînt potrivit. Temperatura în scădere în a doua parte a intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între minus 3 și'plus 7 grade, tn București : Vreme relativ umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

(Urmarp din pag. I)

Premiul de categoria I în valoare de 83 268 lei a fost obținut de către participantul GAVRIL VASILE din comuna Negrești, județul Vaslui, pe' un buletin 50 la sută.

în meci drul ...______sud-american, ționata tîlnit luni reprezentativa Perului, pe stadionul național din Lima. . tn prezența a peste 30 000 spectatori. Partida a început în ritm rapid, și chiar în primul minut aripa dreaptă a atacului nostru reușește să creeze o situație periculoasă la poarta adversă, fără rezultat însă. Tentativele de pătrundere se succed insistent, silind gazdele să se concentreze masiv în apărare. Timp de 15 minute păstrăm total inițiativa și, practic, apărătorii ne sînt solicitați de un singur contraatac. Momente de vizibilă derută pentru' adversari. Cu mai multă decizie din partea liniei de atac, scorul s-ar fi putut deschide încă în această fază, în minutul 11, într-o împrejurare de ghinion tipic. Nunweiller își pierde echilibrul la 15 rpetri de poartă,' cînd nu mai avea de- cît să șuteze. cu șanse formidabile. _____ 1.1dem scorul de-abia în minutul 27, cescu, care primește un frumos pas de la Dobrin și apoi reușește să treacă de Chum- pitaz și Gonzales, șutind ușor la mică înălțime. Pînă la sfîrșitul primei reprize . continuăm să dominăm jocul, cu rare pătrunderi ale adversarului, neutralizate mai ales de Mocanu și Sătmă- reanu.în primele momente din a doua repriză se menține încă ritmul anterior. în minutul 3, Neagu încearcă de la distanță poarta adversă. Apoi, imediat, Dumitrache pierde încă o bună ocazie de a

cel de-al cincilea susținut în ca- acțualului turneu selec- noastră a în-

Deschi-prin Lu-

Înscrie, cînd golul era „ca și făcut". Se observă însă dinamizarea atacului gazdelor, prin intrarea doua repriză a jucăto- . rului Soții, grație căruia petate primejdii pentru integritatea porții apărate cu '• Răducanu. survine în zece, cînd Soții, prin- tr-un abil joc personal, reușește să paseze exact lui Cubillas, a- flat în poziție optimă,

în a
se realizează re-calm de Egalarea minutul

CORESPONDENȚA 
DIN LINIA DE LA 

VASILE OROS

• și acesta înscrie impa- rabil A fost un moment de „bîlbîială” din partea apărării hoas- tre, care, surprinsă de viteza pătrunderii, a comis erori de marcaj. Golul egalizator a insuflat peruvienilor un spor de agresivitate, dar apărarea noastră și-a revenit și a anihilat, pe rînd, atacurile partenerilor de întrecere. Ultimul „cartuș” al gazdelor s-a consumat fără rezultat în minutul 39. cînd Cubillas a tras puternic, însă de la o distanță prea mare. Ultima parte a meciului a relevat, pe de o parte, incapacitatea gazdelor de a finaliza acțiunile, iar pe de altă parte, o anumită doză de conformism a liniei noastre de atac. $i în prima repriză, dar mai ales după e- galare, arbitrajul pe- ruvianului Oroz a favorizat pe gazde.Despre desfășurarea jocului, antrenorul Angelo Niculescu mi-a declarat : „Partida s-a

jucat la nivelul exigențelor întîlnirilor internaționale. în cea mai mare parte a meciului noi am avut inițiativa și băieții noștri au demonstrat că știu fotbal de zultatul raportul pe teren, buit, de . .doi la zero pentru noi. Dar am avut de luptat nu numai cu echipa adversă, valoroasă, ci și cu arbitrajul. Consider că în atac nu am contat pe aportul tuturor. Dumitrache s-a prezentat sub nivelul așteptărilor. Am avut apoi momente cînd am fost depășiți la deposedare. Aș evidenția felul cum s-au comportat Dumitru, Mocanu, Sătmă- raanu și Lucescu. Do- brin a făcut și el o partidă bună".La rîndul său, antrenorul gazdelor, Wal- dir Perreira „Didi", opinează : „Cred că rezultatul a fost just. Echipa României ne-a surprins realmente în prima repriză. Lucrurile nu au ieșit cum 'le-am plănuit noi. Românii au demonstrat că știu să joace bine, că au o bună viteză și, . în afară de înalta pregătire fizică, sînt a- bili în manevrarea balonului . A fost o partidă foarte disputată, fiecare din părți putea să cîștige”.Formațiile : România : Răducanu, Săt- măreanu, Hălmăgeanu, Dinu, Mocanu. Dumitru, Nunweiller, Neagu, Dobrin, ......................LucescuPeru :pos, Gonzales, Chum- pitaz, Salinas, Castaneda (Soții), Cruzado. Bayion, Leon. Cubillas, Gallardo.Fotbaliștii români au plecat ieri la Rio de Janeiro.

să facă un calitate. Re- nu reflectă de forțeAr fi fapt, să fiede tre-lup-

Dumitrache, (Domide). Sartor, Cam-

LA UZINA DE PRODUSE SODICE DIN OCNA MUREȘ

Calitate și competitivitate
noile produse secundare oare 
obțin aici se numără bicarbo-

La Ocna Mureș, subsolul dis
pune de imense rezerve de sare 
de o puritate iar întîlnită. Există 
aici, de asemenea, cariere de 
calcar, apa necesară pentru ne
cesitățile industriale și un nod de ■ ră de o bună apreciere pe piața 
cale ferată la Războieni.

' Valorificînd tn mod judicios a- 
ceste resurse, harnicul colectiv al 
Uzinei de produse sodice din 
Ocna Mureș se străduiește să di
versifice continuu gama sorti
mentală, în condițiile ridicării ca
lității produselor.

Ca urmare, pe baza unui pro
iect complex de mărire a capaci
tății de producție, uzina din Ocna 
Mureș fabrică în prezent 22 de 
produse, între care cele mai re
cente sînt sărurile de magneziu 
și silicatul diatomitic. Dezvolta
rea, an de an, a capacităților de 
producție s-a realizat prin mon
tarea de utilaje și instalații noi, 
concomitent cu perfecționarea 
continuă a celor existente. Prin-

tre
se
natul de sodiu rafinat, -ionosilul, 
clorura de calciu și silicatul de 
sodiu — sortimente care se bucu-

mondială. Ionosilul, do exemplu, 
se produce prin finalizarea unei 
Invenții a cărei tehnologie a fost 
concepută în întregime de spe
cialiștii uzinei. Produs cu mate 
capacitate de absorbție a umidi
tății, ionosilul este utilizat, în spe
cial, 
relor

în 
tivul 
ținute pentru realizarea și depă
șirea planului, creșterea rentabi
lității producției și reducerea pre
țului de cost. Față de anul 1965, 
producția globală a crescut cu 
19,6 la sută, iar cheltuielile la 
1 000 de lei au scăzut cu 15,78 la 
sută, în vreme ce beneficiile au

în industria transformatoa- 
electrice de înaltă tensiune, 
anii acestui cincinal, colec- 
uzinei a depus eforturi sus

sporit cu 185,6 la sută. Totodată, 
o atenția deosebită a fost acor
dată ridicării continue a parame
trilor calitativi ai produselor. 
Una dintre problemele studiate a 
vizat, de pildă, îmbunătățirea ca
lității sodei calcinate, prin doza- 

1 rea de polisulfuri în circuitul teh
nologic al sodei amoniacale. Ca 
urmare, conținutul de fier din so
da calcinată a scăzut simțitor, 
oferind astfel posibilitatea desfa
cerii acestui produs în condiții 
competitive, avantajoase, pe pia
ța mondială. De relevat este fap
tul că anul trecut, din totalul pro
ducției realizate, 84,5 la sută a 
fost de calitate extrasuperioară. 
Prin realizarea unei tehnologii ori
ginale s-a obținut sodă caustică 
de calitate superioară, a cărei 
vînzare a adus importante benefi
cii uzinei. Uzina din Ocna Mureș 
exportă produsele sale în 14 țări, 
beneficiarii fiind mulțumiți de ca
litatea lor. (Reportaj publicitar).
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Joi seara, în sala sporturilor de la Floreasca va avea loc o interesantă reuniune de box. Cu acest prilej, e- chipa Steaua va primi replica formației Wismut Gera (R. D. Germană). Gala Va începe la ora 18,30.ÎN CÎTEVARÎNDURICLUBUL DE FOTBAL BENFICA LISABONA a reziliat contractele antrenorilor Olto Gloria și Fernando Cabrita! Această măsură a fost luată în urma înfrîngerii suferite duminică de echipa Benfica în fața modestei formații C. U. F. Pînă la angajarea altui antrenor, pregătirile echipei vor fi dirijate de Jose Augusto.PUGILISTUL MARCEL CERDAN JR. (Franța) a fost desemnat șalanger oficial la titlul național al cat. se- mimijlocii deținut de boxerul Roger Menețrey. Cerdan Jr„ fiul fostului campion mondial decedat într-un accident de avion, este neînvins în cariera sa.UN TRIBUNAL DIN BRUXELLES l-a condamnat pe ciclistul italian Gianni Motta la o amendă de 4 000 franci belgieni. De asemenea, el nu va mai avea voie să participe timp de două luni la cursele cicliste organizate în Be gia. In timpul unei competiții, disputată anul trecut pe velodromul din Anvers, Gianni Motta a fost găsit la controlul antidoping cu analiza pozitivă.CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE BIATLON desfășurat la Oberhof a fost cîștigat de schiorii echipei U.R.S.S., care au realizat timpul de 2h 07’ 32”. Pe locurile următoare s-au clasat' R.D. Germană — 2hl4’52” și Polonia — 2h 17’ 43”. Echipa României a ocupat locul 4 cu 2h 20’ 12”.ANTRENORUL ECHIPEI DE FOTBAL A BRAZILIEI, Joao Saldanha, a anunțat că pentru campionatul mondial va utiliza următoarea forma- ție-tip: Ado — Carlos Alberto, Scalia, .Joel, Everaldo — Wilson Piazza, Gerson — Jairzinho, Tostao, Pele, Edu. Saldanha a declarat că va lucra e- fectiv timp de 2 luni cu această formație pentru sudarea compartimentelor. „Sînt convins — a spus el — că tinerii jucători vor ști să se încadreze alături de veteranii echipei și că vor -da randamentul scontat".COMISIA TEHNICA A FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL întrunită la Bratislava a stabilit prin tragere la sorți jocurile semifinale ale „Cupei campionilor europeni" pentru echipele feminine. Iată ordinea meciurilor : S.K. Leipzig — H.G. Copenhaga; Jalghiris Katinas — Spartak Kiev. întîmirile urmează să se dispute cel mai tîrziu pînă la 22 martie. ' 1ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA BUDAPESTA, după disputarea a două runde conduc Ke- res (U.R.S.S.), Portisch, Szabo (ambii Ungaria) cu cite 2 puncte, urmați de Florin Gheorghiu (România), Barczay (Ungaria) și Ivkov (Iugoslavia) toți cu cite 1,5 puncte etc.în prima rundă, marele maestru român Florin Gheorghiu (cu piesele negre) I-a învins pe maghiarul Szabo, iar în runda a 2-a a remizat cu Barczay (Ungaria). Alte rezultate din runda a 2-a : Holmov (U.R.S.S.) — Szabo (Ungaria) 0—1 ; Kovacs (Ungaria) — Portisch (Ungaria) 0—1 f Suetin (U.R.S.S.) - Keres (U.R.S.S.) 0—1; Radulov (Bulgaria) — Ivkov (Iugoslavia) remiză ; Jansa (Cehoslovacia) — Adorjan (Ungaria) remiză f Csom (Ungaria) — Averbach(U.R.S.S.) remiză.PROBA DE SLALOM URIAȘ, DIN CADRUL CAMPIONATELOR MONDIALE DE SCHI, ce sq desfășoară la Val Gardena, a fost cîștiga- tă de Karl Schranz (Austria), secundat de compatriotul său Werner Bleiner. Karl Schranz, în vîrstă de 32 api, a mai fost campion mondial (de coborîre) în 1962, la Chamonix, olimpic, în 1964, lași vicecampion Innsbruck.ASEARA, pe GALAȚI (unde rile campionatului mondial de hochei — grupa C) s-a disputat partida a- micală dintre selecționata de juniori a României și prima reprezentativă a Franței. întîlnirea s-a încheiat la egalitate : 5—5 (1—0, 2—2, 2—3).
PATINOARUL DIN vor avea loc meciu-

DE PRETUTINDENIimpasul deoarece co
lectivul și-a dovedit 
tăria, coeziunea. Nu 
s-au manifestat ten
dințe de plecare, cum 
se mai întâmplă in a- 
semeneă ocazii. Ciți- 
va, e drept, au încer
cat, sub diferite pre
texte, o asemenea al
ternativă. Dar aflind 
despre intențiile lor, 
am discutat cu fie
care în parte, i-am 
făcut să-și înțeleagă 
datoria față de fabrica 
unde și-au dobindit 
majoratul profesional.

l-am întrebat pe oa
menii fabricii din Vas
lui dacă, prin prisma 
celor întâmplate anul 
trecut, obiectivul ce 
și l-au propus pe 1970, 
de a spori productivi
tatea muncii cu 13,8 
la sută, a fost formu
lat in mod judicios. 
„De astă dată am cîn- 
tărit lucrurile cu toa
tă seriozitatea, 
din toamnă

lacurile mult 
sosesc. A 

deși era re
venit la lu-

bului. Nu lipsit de 
semnificație este și 
amănuntul că, pen
tru a mări familia ci
titorilor, bibliotecara 
și-a făcut un obicei 
din a vizita secțiile 
Cu teancul de cărți 
sub braț. Au fost or
ganizate excursii și 
partide de fotbal, la 
care lua parte „toată 
lumea", de la munci
tor la director.

locuri și medii dife
rite, omogenizarea no
ului colectiv. După 
cum se știe, mai ales 
pentru cei provenlți 
din mediul sătesc, in
trarea in fabrică echi
valează cu schimbarea 
unui mod de viață, a 
unor mentalități și 
deprinderi. La Vaslui, 
unde procentul aces
tora a fost precumpă
nitor, preocupările cu

cupările de „mode
lare" a oamenilor au 
căpătat, o dată cu pu
nerea în funcțiune a 
fabricii, un caracter 
dinamic, avînd drept 
liant principal activi
tatea productivă. Cali
ficarea prin folosirea 
tuturor verigilor — u- 
cenicia la locul de 
muncă, cursuri de per
fecționare, trimiterea 
de elevi la școli profe-

credința! răspunderea 
de adjunct al ingine
rului-șef, cu misiunea 
de a coordona secția 
producție — unul din
tre cele mai pretenți
oase nuclee de muncă 
ale

A 
tiv 
piu 
propriu-zis. 
cu experiență 
puțini, iar dacă 
dintre ei mai avusese
ră de-a face cu lem
nul, in unități ale in
dustriei locale, munca 
la -utilajele complexe 
montate aici necesita 
o autentică recalifi
care. Selecția a fost 
extrem de riguroasă, 
apindu-se in vedere 
— drept criteriu esen
țial — vrednicia și ap
titudinile candidatului. 
S-a alcătuit astfel un

1 prim nucleu, denumit 
și astăzi al „celor 325", 
care a dus în acești 
ani greul bătăliei pen
tru atingerea parame
trilor proiectați. Maiș
trii Dionisie Vespa
sian, Constantin Mahu, 
brigadierul Constantin 
Manta, muncitorii Pe
tru Cucoș, Teodor Sol
dau și mulți . alții 
sînt dintre aceia care, 
prin aportul lor pil
duitor, activ, stimula
tor, și-au pus apăsat 
semnătura pe actul de 
naștere al noii unități.

Bineînțeles că preo- 
9>

fabricii. 
construi 
nu este 
decit a

ura colec- 
mai sim- 

construi 
Lucrători 

erau 
unii

,tă seară, 
așteptate 
dqua zi, 
paus, au 
cru cu toții, muncitori
șt ingineri, din proprie 
inițiativă, fără să fie 
„mobilizați". O parti
cipare semnificativă.

— Trăinicia colec
tivului — îmi spune 
Gh. Chir iac, secreta
rul organizației de ba
ză — a fost verificată

IN BĂTRINUL VASLUI
sionale — a căpătat 
un orizont din ce in ce- 

' mai larg. „Nici un ra
bat pe motiv că sin- 
tem la inceput" ~ 
care a dat un 
sau cel din a 
neglijență s-au 
dus pagube a fost fă
cut imediat răspunză
tor. S-a creat un se
ver curent de opinie 
in favoarea lucrului de 
calitate — fapt de pri
mă însemnătate pen
tru „pulsul" normal 
al întregii activități.

Nu mai puțin difi
cile au fost strădaniile 
privind „legarea" in
timă, afectivă a 
menilor veniți

Cel 
rebut 
cărui 
pro-

oa-. 
din

caracter educativ — 
incepind cu igiena la 
locul de muncă și sti
mularea interesului 
pentru activitățile cul
turale, pină la înce- 
tățenirea sentimentu
lui de responsabilitate 
și disciplină — au fi
gurat permanent pe 
agenda de lucru a or
ganizației de partid.

în acest scop s-a 
urmărit ca toate pir- 
ghiile activităților ob
ștești desfășurate de 
organizația U.T.C. și 

să cnncure 
nolitică și 
de masă.

sindicat 
la munca 
educativă
Merită menționat pro
gramul bogat al clu-

Poate, desprinsă din 
contextul general, fie
care dintre aceste 
te nu reprezintă 
mic „deosebit". Impor
tantă este însă tocmai 
acumularea lor pe fi
rul unei munci tenace 
de plămădire a con
științei înaintate față 
de muncă, de respon
sabilitate față de des
tinul fabricii. Așa, 
de pildă, căpătăm ex
plicația unui „fapt 
divers" ca acesta: la 
un moment dțțt, fabri
ca ducea lipsă de 
lacuri, ceea ce ame
nința îndeplinirea pla
nului de producție. Și 
iată că, într-o timbă-

fap- 
ni-

și cu prilejul unui mo
ment de impas, in 
cursul anului trecut. 
Ne obișnuisem ca toa
te să ne meargă din 
plin, 
tem 
ror 
fără

să credem că pu- 
face față orică- 
sarcini. 
destul simț de 

răspundere, 
ne asigurăm

'condițiile.
ne-am luat 
seamă 
mente.
tervenit, r. ....................
noastră, defecțiuni ne
prevăzute la un utilaj- 
cheie. A fost ca un 
duș rece, care ne-a 
trezit la realitate. Dar 
am reușit să depășim

de
Au 

ș!

Astfel,

fără să 
toate 

necesare, 
pripit o 

angaja- 
mai in- 
din vina

încă 
am luat ■ 

unele măsuri de orga
nizare, cum ar fi a- 
samblarea mobilei 
benzi de montaj, 
ducerea simțitoare

pe 
re- 

a 
manipulărilor de pa
nouri ele. Efectele a- 
cestor schimbări au și început să 
simțite, chiar 
ianuarie".

După cum 
treapta maturității 
fost urcată 
confirmindu-se astfel 
remarcabilul .start in
dustrial.

se facă 
din lunase vede, 

n 
definitiv.

„AVENTURA" LUI 
ANTONIONI I... ,

‘Scotland Yard-ul a anunțat că re
numitul regizor italian Michelan
gelo Antonioni a fost arestat pe un 
aeroport din Londra, deoarece asu
pra lui s-a găsit marijuana. Stupe
fiantele se aflau in bagajele sale ca
re au fost supuse unui control de 
funcționarii vamali

VIDEOMAGNETOFON
Cunoscuta firmă japoneză „Sony" 

a lansat pe piață videomagnetofo- 
nul. un aparat care permite proiec
tarea pe ecranele televizoarelor a 
filmelor înregistrate pe bandă 
magnetică in casete. Prețul noului 
aparat, care lucrează atât in alb- 
negru cit și in culori, este cu 50 la 
sută sub cel al videomagnetofoa- 
nelor existente in prezent. Noul 
produs al firmei „Sony" poate fi 
completat • cu un dispozitiv ce per
mite „conservarea" emisiunilor de 
televiziune dorite.

„FEBRA LASSA"
Ziarul „New York Times" infor

mează că doi cercetători americani 
au reușit recent să izoleze un nou 
virus cu prilejul șederii lor in Ni
geria Este vorba de un virus de

o virulență extraordinară, care pro
voacă o boală pe care cercetătorii 
au botezat-o „febra Lassa", după 
numele satului nigerian unde a 
fost localizat. Potrivit ziarului, 
boala provoacă o temperatură de 
41,6 grade Celsius, ulcerații bucale, 
boli ale pielii cu plăgi hemoragice, 
pneumonie, leziuni renale, dureri 
musculare insuportabile și o infec
ție generalizată care duce la opri
rea inimii. In cursul cercetărilor, 
unul din medicii americani și două 
infirmiere au decedat.

URME ALE OMULUI 
NEANDERTHALIAN

Intr-o peșteră din apropierea 
Budapestei au fost descoperite ose
mintele unui om de tip 'neander- 
tlialian, de felul celor care au trăit 
cu aproximativ 50 000 de ani in 
urmă Cercetările au arătat că acest 
exemplar uman avea o înălțime de 
circa 150—160 de centimetri, umbla 
girbovit și avea fruntea aplatizată. 
Creierul său era insă doar cu pu
țin mai mic decit al omului, din zi
lele noastre. In aceeași peșteră au 
fost descoperite mai înainte fosi
lele unui rinocer. ale unui urs 
și ale altor animale. Intere
sul descoperirii este mărit de exis
tenta citorva unelte de piatră, gă
site o dată cu osemintele omului 
primitiv.



ORAȘE
DEMONSTRAȚII DE AMPLOARE PROIECTATE ÎN NUME 

ROASEWASHINGTON 10 (Agerpres) — In cadrul unei conferințe de presă, ținută la Washington, reprezentanții „Noului comitet de mobilizare pentru încetarea războiului din Vietnam" au anunțat că, începînd din luna’ a- ceasta, noi acțiuni de amploare vor avea loc într-un mare număr de ora- șa ale S.U.A. „Programul acțiunilor da primăvară" ale acestei organizații prevede campanii de mitinguri, demonstrații și instalarea de pichete. După cum a precizat Trudi Young, coordonator al proiectelor „Noului comitet de mobilizare pentru încetarea războiului din Vietnam", manifestațiile din luna februarie vor fi îndreptate împotriva reprimării luptătorilor pentru drepturi civile, în luna martie — împotriva încorporări? lor, iar în luna aprilie — împotriva aspectelor economice ale războiului din Vietnam.
★Comisia politică a Partidului democrat, reunită luni pentru a discuta ,,o largă arie de probleme ale politi-' cii interne și externe", a adoptat o declarație în care cere guvernului S.U.A. să retragă trupele americane din Vietnam într-un termen de 18 luni. Declarația subliniază că încetarea cit mai grabnică a războiului din Vietnam răspunde intereselor naționale ale Statelor Unite și necesității reglementării problemelor interne, apărute ca urmare a războiului. Autorii declarației arată că retragerea trupelor americane din Vietnam nu trebuie să fie subordonată, cum a declarat președintele Nixon, progresului în negocierile de pace de la Paris, desfășurării luptelor și așa-numitei vietnamizări a conflictului, ci, dim. potrivă, trebuie să aibă prioritate în contextul politicii americane.Autorii declarației au cerut, de a- semenea, președintelui Nixon să desemneze un nou șef al delegației a- mericane Ia convorbirile de la Paris, după demisia lui Henry Cabot Lodge.Numeroși observatori politici situează această declarație în contextul actualei campanii electorale în vederea alegerilor legislative din toamna acestui an. Se știe, de asemenea, că

în Statele Unite a luat o amploare deosebită mișcarea antirăzboinică, care a influențat și cercurile guvernamentale și legislative. Observatorii remarcă în legătură cu aceasta faptul că, cu un an în urmă, cînd la conducerea țării se mai aflau încă democrații, aceștia nu aveau printre obiectivele lor politice încetarea războiului din Vietnam trupelor și nici retragerea americane din această țară.FORT— După luni au.minare deschiderii procesului intentat lui William militar american de comiterea, a masacrului din :namez Song My. ‘

BENNING 10 (Agerpres). o întrerupere de 24 de zile, fost reluate audierile preli-
la Calley, principalul învinuit oficial 15 martie 1968, satul sud-viet-

române

PARIS

delegației

P. C. R.
® Raidun ale aviahei israeliene în sectorul sudic al 
Canalului de Suez © Hotârîrile guvernului iordanian

KUWEIT 10 (Agerpres) — Delega- - ția guvernamentală economică română, condusă de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a sosit marți seara într-o vizită oficială in Kuweit, la invitația ministrului industriei și comerțului din Kuweit, șeicul Abdallah Al Jaber Al Sabbah. La sosire, pe aeroport, delegația a fost întîmpina- tă de Abdallah Al Jaber Al Sabbah și de funcționari superiori din Ministerul Comerțului și Industriei al Kuweitului. Au fost prezenți, de asemenea, Ștefan Cleja, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și membri ai secției economice a ambasadei.

CAIRO 10 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar a anunțat la Cairo că avioane cu reacție israe- liene au atacat marți poziții ale trupelor R.A.U., situate în partea sudică a Canalului de Suez. Artileria antiaeriană care a intrat imediat în acțiune a obligat avioanele inamice să se retragă, a precizat purtătorul de cuvînt citat de agenția M.E.N.TEL AVIV 10 (Agerpres). — Avioane israeliene au întreprins marți, două atacuri succesive împotriva unor poziții de artilerie și posturi militare egiptene, situate în sectorul sudic al Canalului de Suez, a anunțat un purtător de cuvînt militar isrâe- lian, relatează agenția France Presse. ■ El a precizat că ambele raiduri au durat aproximativ două ore, după care toate avioanele s-au întors la bazele lor.

adoptate de guvernul Iordaniei sînt interzise schimbul de focuri de armă în interiorul orașului și localităților în orice împrejurări, dreptul de port-armă în capitală și în localurile publice, în afara membrilor organizațiilor de rezistență, stocarea de materiale explozive la Amman sau în alte localități și se stabilește obligativitatea cetățenilor de a purta asupra lor acte 'de identitate. Pe de altă parte, guvernul a hotărît să interzică toate reuniunile și manifestațiile partidelor politice.Ministrul informațiilor, relatează agenția France Presse, a justificat a- ceste măsuri „prin faza critică prin care trece națiunea arabă și marea responsabilitate care revine Iordaniei".

Poliția britanică intervenind pentru a aplana’’un nou conflict izbucnit la 
Londonderry între comunitățile catolică și protestantă

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres) Generalul Odd Bull, șeful grupului de observatori ai O.N.U. din O- rientul Apropiat, a informat Consiliul de Securitate că postul de observatori ai O.N.U. „Pink" de pe malul estic al Canalului de Suz, aflat sub ocupație israeliană, a trebuit să fie temporar închis. El a precizat că a .luat această măsură întrucît în cursul incidentelor de vineri dimineața adăpostul a suferit serioase a- varii.La sediul Națiunilor Unite din New York s-a precizat că cinci posturi ale observatorilor O.N.U. au fost în ultimele luni, din cauza ficării incidentelor din zona lui de Suez. închise, intensi- Canalu-a avutAMMAN. — Ioc o reuniune nian, în cadrul țațe o serie de hotărîri și au fost examinate rezultatele micii reuniuni arabe la nivel înalt, la care a participat și o delegație iordaniană condusă de regele Hussein. Potrivit declarației ministrului informațiilor, Salah Abu-Zeid, transmisă de postul de radio Amman, în baza hotărîrilor

La Amman a guvernului iorda- căreia au fost adop-

Dublu atentat 
pe aeroportul 

din Miinchen-RiemMUNCHEN 10 (Agerpres). — Un dublu atentat a avut loc marți dimineața la aeroportul din Miinchen- Riem asupra unui grup de pasageri care urmau să se îmbarce la bordul unui avion aparținînd companiei israeliene „El Al". In timp ce un autobuz transporta, pe aeroport, 18 persoane către scara avionului, un individ s-a apropiat de mașină Și, so- mînd șoferul să oprească, a aruncat în autobuz mai multe grenade de mînă. Concomitent, alți doi indivizi înarmați cu pistoale și grenade au atacat o sală de așteptare. Exploziile grenadelor au provocat moartea u- nei persoane și rănirea altor 11. A- tentatorii au fost arestați de polițiștii vest-germani, după ce angajaseră un puternic schimb de focuri cu a- ceș.tia.Potrivit unei declarații a prefectului poliției din Miinchen, atentatorii ar fi de origine arabă, iar ținta atacului lor ar fi fost actorul Assaf Dayan, fiul ministrului isra- elian al apărării, Moshe Dayan.

PARIS 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Marți dimineață, la sediul C.C. al 
P.C.F., a avut loc o întîlnire între 
delegația C.C. al Partidului Comu
nist Român, care a participat la 
cel de-al XIX-lea Congres al 
Partidului Comunist Francez și o 
delegație a C.C. al P.C.F.

Din partea română au participat 
tovarășii: Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihail i Florescu, 
membru al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Din partea franceză au partici
pat tovarășii: Andre Vieuguet, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., Raymond 
Guyot, membru al Biroului Politic, 
Jacques Denis, Jean Kanapa și 
Jean Tric'art, membri ai . C.C. al 
P.C.F.

în cursul întîlnirli, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, au fost examinate probleme 
ale securității europene, ale mișcă-

rii comuniste și muncitorești in
ternaționale, ale dezvoltării rela
țiilor între P.C.R. și P.C.F., pre
cum și alte probleme de interes 
comun.

★
In cursul zilei de marți, tovară

șul Paul Niculescu-Mizil s-a în- 
tîlnit cu Alain Savary, secretar 
general al Partidului ’ Socialist. 
Membrii delegației C.C. al P.C1R. 
au avut o convorbire cu tovarășii 
P. Verdier, membru al Comitetu
lui director și secretar al Partidu
lui Socialist, și cu R. Pontillon, 
membru al Comitetului director. In 
cadrul convorbirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, au fost discutate probleme de 
interes comun.

★Delegația C.C. al • P.C.R., care b participat la cel de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist Francez, a părăsit marți seara Parisul. Ea a fost salutată de Andre Vieu- ’guet, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F. Au fost de față Constantin Flitan, ambasadorul Republicii Socialiste România Ls Paris și membri ai ambasadei. (
t

C. din Olanda

Ce ar însemna pentru Anglia
aderarea fa Piața comună
PUBLICAREA UNEI „CĂRȚI ALBE" DE CĂTRE GUVERNUL

BRITANICLONDRA 10 (Agerpres). — Guvernul britanic a dat marți publicității „Cartea albă" cu privire la consecințele financiare ale aderării in perspectivă a Angliei la Piața comună. Potrivit documentului ofi- . cial, prezentat de primul ministru, Harold Wilson, in Camera Comunelor, eventuala intrare a Marii Britanii în C.E.E. se va traduce prin- tr-o creștere de 4—5 la sută a costului vieții. în conformitate cu prevederile comunitare privind importurile de produse agricole din terțe țări, Marea Britanie, care importă

MOSCOVA 10 (Agerpres) — La Moscova s-a deschis marți cea de-a patra consfătuire economică sovieto- japopeză, întîlnire tradițională a reprezentanților cercurilor economice din cele două țări, anunță agenția TASS.Referindu-se la dezvoltarea comerțului sovieto-japonez, Ivan Semi, ceastnov, prim-locțiitor al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice la consfătuiri, a relevat că în anul 1970 a- ceasta va atinge aproximativ 700 milioane dolari. La rîridul său, Shigeo Nagano, președintele Camerei de 'Comerț și Industrie a Japoniei, șeful delegației japoneze, a arătat că în cadrul actualei consfătuiri, se vor discuta, printre altele, probleme legate de modernizarea unor porturi din Extremul Orient sovietic, de exportul de gaze și al unor sortimente de cherestea în Japonia.

mari cantități de produse alimentare din Commonwealth, ar urma să plătească . anual, sub formă de taxe, a-, proximativ 255 milioane lire sterline. In această situație prețurile produselor alimentare pe piața internă a Angliei ar putea crește între 18 și 26 la sută.Documentul guvernamental subliniază că adoptarea de către Anglia a sistemului privind circulația capitaluri s-ar putea solda cu pierdere considerabilă pentru .lanța de plăți.Pe de altă parte, „Cartea consideră că este imposibil stabilite beneficiile pe care Britanie le-ar obține intrînd Piața comună, în afară de faptul că industria britanică ar putea fi stimulată de concurența sporită pe care o oferă o uniune vamală la nivelul a șapte țări cu 300 milioane locuitori. Avantajele economice pe care le-ar putea obține Anglia intrînd în C.E.E. plutesc, deocamdată, în sfera incertitudinilor; în schimb, argumentele politice în vederea aderării au în prezent mai multă greutate, se relevă

de o ba-albă" să fie Marea în

în „Cartea albă".
★Comunelor a aprobat pro- lege prin care se instituieCamera iectul de dreptul la salariu egal al femeilor din Marea Britanie. Măsura urmează să fie aplicată pe mai multe etape. astfel încit, la cinci ani după adoptarea definitivă de către parlament. egalitatea să fie completă.

w

viata iși regăsește

LAGOS 10 (Agerpres) — O atmosferă de liniște și calm începe să cuprindă din hou orașele provinciei estice nigeriene, răvășite de cele peste 30 de luni de război, scrie Victor Effiom, ' corespondentul special în Nigeria al agenției Associated Press. La Aba, Owerri, Umuahia și Orlu, localități care au devenit rînd pe rînd capitale provizorii ale fostei Biafre, mii de locuitori se. reîntorc la casele lor, reluîndu-și viața și preocupările cotidiene. ’în cea mai mare parte a regiunii estice nigeriene, casele distruse de gloanțe și explozii sau mistuite de flăcări au fost reclădite la repezeală, podurile, aruncate în aer de trupele generalului Ojukwu pentru a-și asigura retragerea, au fost refăcute pe loc de unitățile federale care înaintau. în cea mai mare parte, a orașelor din est au reapărut obișnuitele piețe.Acum, una din principalele probleme ale autorităților este asigurarea transportului, spre locuințele’ de baștină ale celor \ refugiați în desișurile junglei. Cea mai mare parte a vehiculelor disponibile sînt destinate transportului de alimente, astfel încît mulți dintre refugiați sînt siliți parcurgă pe jos distanțe imense, puizați de oboseală și de lipsa hrană.
să fids

HAGA 10 (Agerpres) — La Ams
terdam au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al 23-lea Congres al Parti
dului Comunist din Olanda. Parti- 
cipanții au ascultat și dezbătut 
raportul Comitetului Central, pre
cum și un raport financiar al Co
misiei de Control. Congresul a a- 
doptat o rezoluție generală, și prin-

cipalele puncte ale programului cu 
care partidul comunist se va pre
zenta la viitoarele alegeri provin- 

' ciale și pentru consiliile comunale.
Congresul a ales apoi noul Co

mitet Central 
funcția 
Olanda 
stra.

al partidului. în 
de președinte al P.C. din 
a fost reales Henk Hoek-

început anterior în probleme care Schimbul de păreri în problemele

cauze a-

ransmit
Convorbiri între H. Gromîko și E. Bahr. După cum transmite agenția TASS, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut în ultimele zile o serie de întrevederi și (convorbiri cu Egon fiahr, secretar de stat la Cancelaria R. F. a Germaniei. Acesta a sosit la Moscova pentru a participa la schimbul de păreri prezintă interes pentru cele două state, menționate continuă.

Puternice demonstrații 
antiguvemamentete, initîate de organizațiile studențești, au avut loc luni în capitala dominicană. Sutele de demonstranți care au străbătut străzile orașului Santo Domingo au cerut guvernului încetarea represiunilor împotriva elementelor progresiste și promovarea unei politici judicioase în domeniul învățămîntului.

Guvernul canadian a anun- țat că va prelua controlul deplin asupra unui număr de cinci stații meteorologice exploatate pînă acum în. comun de Canada și S.U.A. în zona arctică canadiană. Această hotărîre este interpretată ca reflectînd dorința guvernului de la Ottawa de a-și exercita suveranitatea asupra teritoriului său arctic..
La Moscova a sosii o 

detegalie a Organizației 
Peniru Eliberarea Palesti- condusă de președintele Comitetului executiv al organizației, Yasser Arafat — anunță agenția TASS. A- ceastă vizită se. efectuează la invitația^ Comitetului sovietic de solidaritate cu țările Asiei și Africii.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale, Mitia Ribicici, a .primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice la Belgrad, Ivan Benediktov, la cererea acestuia din urmă — a- nunță agenția Tahiug. Cu • acest prilej ambasadorul sovietic a transmis o invitație din partea președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, de a vizita Uniunea Sovietică în acest an. Agenția precizează că președintele Vecei Executive Federale a acceptat în principiu această invitație, urmînd ca data vizitei ’ să fie stabilită ulterior.

■ RELGRAD 10 
jerpres). — 
poate 
cit și 
clară 
tor
Djani, director al In
stitutului pentru lupta 
contra cancerului, din 
Belgrad. Chirurgul iu
goslav a arătat că un 
mare rol în apărarea 
organismului împotriva 
acestei boli are, intre 
altele, respirarea unul 
aer proaspăt și curat.

(A- 
„Cancerul 

fi atît prevenit, 
vindecat", de- 
profesorul doc- 
Ivo Popovici-

Cancerul pielei, al 
uterului, cavității bu
cale, stomacului, intes
tinului și al sinului 
poate fi vindecat, cu 
condiția să fie desco
perit din vreme. Cel 
mai dificil adversar al 
medicului se dovedește 
cancerul pulmonar, 
căruia bărbații îi cad 
victimă in proporție 
de zece ori mai mare 
decît femeile. In legă
tură cu aceasta, spe-

cialistul iugoslav con
sideră că aerul viciM 
din marile aglomerări 
urbane, poluai de re
ziduurile de origine pe
troliferă și de funin
ginea care se revarsă 
pe coșurile fabricilor, 
constituie
proape exclusive ale 
cancerului pulmonar. 
Cit despre fumat, Po- 
povici-Djani afirmă : 
„Tutunul este un uci
gaș".

0 declarație a ministrului 
de externe al JaponieiTOKIO 10 Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Rolul Japoniei va trebui să fie redefinit pentru ca Tokio să desfășoare în viitor o politică externă independentă — a declarat ministrul de externe al Japoniei, Kiiki Aichi. întrucît această țară și-a îmbunătățit poziția economică în lume, pentru diplomația japoneză a apărut o nouă perspectivă. A venit timpul, a relevat ministrul, ca națiunea niponă să participe la diplomația internațională, exerci- tîndu-și „propria ei vocație" în mod pozitiv și nu la cererea unor țări a- vansate sau în curs de dezvoltare.Referindu-se la tratativele sovie- to-americane privind limitarea armamentului strategic, ministrul japonez a arătat că lumea speră cu sinceritate că aceste tratative vor duce atît la dezarmarea nucleară, cit și la distrugerea armelor clasice. El a subliniat că participarea Franței și R. P Chineze la discutarea acestor probleme este foarte dorită. Aichi a salutat recenta îmbunătățire in relațiile japono-sovietice și a arătat că guvernul japonez va depune eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu R. P. Chineză.

arhipelagul filipinez
Ultimele săptămîni au fost marcate în Filipine de o vie. agitație politică. Capitala țării, Manila, a oferit tabloul unui adevărat cîmp de bătălie : străzi și automobile în flăcări, vitrine și semafoare sparte. Au urmat arestări în masă, închiderea majorității școlilor din capitală.Aceste valuri succesive de manifestații, la care au participat zeci de mii de persoane, nu, au un caracter accidental. Se știe că încă înainte de a fi învestit pentru a doua oară președinte (caz unic _în istoria acestei Marcos zilor siuni pe

țări), Ferdinand a făcut filipine- o seriecare linia 1• de promise înscriau ... _____ revendicărilorpopulare : rechemarea din Vietnam a întregului e- fectiv de soldați, renego- cierea tuturor tratatelor e- conomice și militare încheiate de Filipine cu S.U.A., reconsiderarea poziției față de pactul SEATO, inițierea unor reforme sociale și constituționale. Trecerea la înfăptuirea primei promisiuni, în cursul lunii decembrie. a fost primită cu satisfacție de opinia publi-

decă filipineză, care cere multă vreme încetarea participării Filipinelor la războiul din Vietnam. Această măsură însă n-a dus pînă acum la retragerea întregului corp expediționar filipinez și n-a fost însoțită de alte hotărîri care să vină în întîmpinarea revendicărilor opiniei publice. De la ultimele alegeri prezi- aențiale au trecut aproape trei luni și mai toate promisiunile amintite mai sus au rămas — ca și în alte situații anterioare — doar pe hîrtie. în vreme ce economia țării se afundă în noi dificultăți, numărul șomerilor crește, iar țara este tot mai mult aservită intereselor monopolurilor străine.în fața amplelor acțiuni de masă care au zguduit arhipelagul filipinez, președintele Marcos s-a văzut nevoit să treacă la o remaniere ministerială care a afectat șase portofolii, printre care cel al justiției, apărării și finanțelor. Cu puțin timp înainte și-a prezentat demisia șeful poliției naționale. Observatorii politici interpretează schimbările

survenite în componența cabinetului ca o victorie a recentelor demonstrații ale . populației și în primul rînd ale studenților, care au protestat vehement împotriva acțiunilor brutale de reprimare luate de guvern. Un succes al presiunilor cres- cînde ale elementelor de stînga este considerat și prezentarea în Congresul . filipinez de către lideri ai partidului liberal și de reprezentanți ai partidului de guvernămînt a unui proiect de lege privind ]e- ■ galizarea activității Partidului Comunist din Filipine.De asemenea, mișcarea partizanilor „Huk" s-a intensificat și s-a lărgit, cuprinzînd 14 provincii, aceștia angajînd lupte cu poliția și'unități ale armatei, la numai cîteva zeci de kilometri de Manila. .Dependența economiei naționale -r industria petrolieră și chimic|, extracția de aur, fier și cupru, comerțul exterior — față de societățile americane care controlează, total sau parțial 1200 de întreprinderi, perpetuarea controlului S.U.A. asupra unor întinse terito-
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București

rii filipineze (folosite pentru 36 de baze militare), precum și existența unor proprietăți americane în industria și agricultură țării, în valoare de aproximativ 600 milioane de dolari, au adus Filipinele într-o grea situație economică. Deficitul balanței de plăți a atins proporții deosebit, de grave. Spirala inflației a urcat Ia cel mai înalt nivel de după cel de-al doilea război mondial. Situația grea a e- conomiei filipineze. recunoscută și de actualul guvern, este folosită drept pretext pentru amînarea cu încă un an a promiselor convorbiri cu S.U.A. privind acordurile bilaterale economice și militare. După părerea observatorilor politici, această amî- nare reflectă în fapt, nesiguranța guvernanților fi- lipinezi, dorința de a-și n- sigura un alibi căutînd în continuare sprijinul S.U.A. în fața cative, pentru pentru mă cu-"rațiile

Ministrul spaniol al afa
cerilor externe, Lopez Bravo, a avut marți întrevederi cu oficialități ale guvernului 1 francez. în centrul convorbirilor s-au aflat probleme privind relațiile economice bilaterale, raporturile Spaniei cu Piața comună și problemele mediteraneene. Observatorii politici apreciază că o deosebită atenție a fost ' acordată problemelor bazinului mediteranean, finind seama de punctele de vedere apropiate ale celor două țări în acest domeniu. Potrivit agenției France Presse, marți a fost semnat un contract privind vînzarea a 30 de avioane „Mirage" către Spania.

Președintele Venezuelei, 
Rqfael Caldera, s-a pronun
țai pentru reanalizarea 
asordutai comercial cu 
».LU. pentru mărirea livrărilorde petrol pe piața nord-americană, cu condiția stabilirii unor „prețuri echitabile". Totodată, Sindicatul lucrătorilor petroliști din Venezuela a adoptat un apel în care se cere revizuirea imediată a acordului comercial cu S.U.A., întrucît, în forma sa actuală, . acesta constituie un obstacol serios în calea dezvoltării economice independente a Venezuelei.

mișcărilor revendi- a mișcării populare prefaceri sociale, o politică confor- interesele și aspi- poporului filipinez
C. BUȚURA

„GOSmOS-323". La IO februarie, în U.R.S.S. a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului, „Cos- mos-323“, destinat continuării explorării spațiului cosniic, potrivit programului anunțat, transmite agenția TASS.

0 largă campanie împo
triva poluării apei și aeru
lui a fost lansată de președintele Nixon, într-ux) mesaj special adresat Congresului, care cheamă la „mobilizarea generală" a americanilor în acest sens. Programul prezentat de președinte prevede o alocație de 10 miliarde dolari pentru realizarea proiectelor destinate combaterii poluării.

I

Marți dimineața in Val d' 
Is&re (sud-estul Franței) a avut 
loc o catastrofă provocată de, o 
uriașă avalanșă. O puternică 
furtună a dislocat o mare masă 
de zăpadă înghețată de pe virful 
muntelui, care a izbit cabana 
„Uniunii centrelor pentru aer li
ber". In acel moment, in alădi- 
rea cu trei etaje se găseau pes
te 200 de persoane. Rezistând în 
ansamblul ei, cabana a cedat în 
dreptul socului șt a permis ava
lanșei să pătrundă în interiorul 
unei săli de mese. Niciunul din 
cei 30 de tineri care luau micul 
dejun nu a scăpat cu viață. Po
trivit ultimelor știri oficiale nu
mărul total al victimelor avalan
șei se ridică la 48 de morți și 
peste 60 de răniți. Operațiile de 
salvare sînt mult îngreunate din 
cauza furtunii care continuă, a 
unei vizibilități foarte reduse și 
a blocării principalului drum de 
acces. în fotografie : Echipe de 
salvare la locul avalanșei.

india. NOI ÎNFRUNTĂRI ÎN JURUL
i i r   \

NAȚIONALIZĂRII UNOR BĂNCI
CURTEA SUPREMĂ A INVALIDAT LEGEA PROMULGATĂ 
AUGUST ANUL TRECUT © CE SE AȘTEAPTĂ DE LA 

APROPIATA SESIUNE A PARLAMENTULUIDELHI 10 (Agerpres). — Curtea Supremă a Indiei a invalidat, cu o majoritate de zece la unu, legea privind naționalizarea a 14 din cele mai importante băncii ale țârii ; a- ceastă hotărîre a fost argumentată prin faptul că legea amintită ar face o discriminare între băncile naționalizate si celelalte instituții bancare care operează în India și că. pe de altă parte, ea violează prevederile constituționale referitoare la a- cordarea de compensații.întrucît această hotărîre a Curții Supreme nu pune în discuție competența parlamentului de a legifera naționalizarea, se așteaptă ca în cadrul unei sesiuni parlamentare, programată pentru 20 februarie, primul ministru, Indira Gandhi, să propună

o legislație care să prevadă naționalizarea tuturor băncilor din țară, inclusiv a celor străine.
*Promulgată în luna august a,. anului trecut, legea naționalizării a reprezentat prima etapă a noii politici economice programate de guvernul Indirei Gandhi . prin intermediul , ei, guvernul indian și-a instituit controlul asupra a 25 la sută din totalul rezervelor bancare ale țării.Promovarea acestei legi a fost, de altfel, unul din principalele elemente care au accentuat scindarea Partidului Congresului, organizație de guvernămînt. în două fracțiuni rivale, una majoritară, reprezentîn- du-i pe adepții Indirei Gandhi, cealaltă-pe cei care se opuneau măsurilor proiectate de aceasta.
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