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democratic 
de la 6 Martie 1945 

lucrarea a apărut in
tr-un tiraj de masă.

NORMAREA MUNCII
AU ÎNCEPUTÎNSĂMÎNTĂRILEDE PRIMĂVARĂ

*noii saiarizari4

în cadrul măsurilor luate de partid pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, un rol important revine noului sistem de salarizare și majorării salariilor, menite să asigure o legătură nemijlocită între nivelul' veniturilor provenite din salarii și rezultatele efective ale muncii depuse, astfel incit fiecare salariat să fie retribuit în strictă concordanță cu aportul său la realizarea sarcinilor întreprinderii sau instituției în care lucrează.Corespunzător principiilor aprobate de plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1967, aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor sînt orientate, în primul rînd, spre stimularea obținerii unor rezultate tot mai bune în muncă, spre asigurarea unei retribuiri mai echitabile a sala- riaților, în raport cu cantitatea și calitatea muncii lor, spre creșterea răspunderii materiale pentru îndeplinirea sarcinilor. Totodată, cointeresarea materială a lucrătorilor este o- rientată atît spre realizarea indicatorilor cantitativi, cît și, îndeosebi, a celor calitativi, ceea ce nu poate să nu determine o sporire a eficacității în toate domeniile de activitate.Noul sistem de salarizare și majorarea salariilor prevăd creșterea în- tr-o mai mare măsură a salariului tarifar de încadrare, ca element determinant în salariul total. Astfel, în timp ce salariile s-au majorat cu circa 11 la sută, salariile tarifare au crescut cu 20 la sută în medie. Ca urmare, ponderea salariului tarifar este în veniturile muncitorilor din industrie de circa 90 la sută și de circa 88 la sută
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din Ministerul Muncii

la cei din construcții-montaj, față de circa 78 la sută cît era înainte de a- plicarea noului sistem. Aceasta s-a realizat pe seama includerii în noile salarii tarifare a mediei premiilor, sporului de acord și a altor adausuri la salarii primite în trecut. Creșterea ponderii salariului tarifar în salariul total asigură o mai mare stabilitate veniturilor oamenilor muncii, sporind cointeresarea lor în realizarea sarcinilor care le revin, interesul pentru ridicarea continuă a calificării.întrucît simpla schimbare a structurii salariului ar fi condus la obținerea unor venituri neacoperite de rezultate corespunzătoare în producție, era imperios necesar să se ia măsuri pentru stabilirea unor norme de muncă fundamentate științific, care să se aplice o dată cu introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor. La stabilirea noilor norme trebuia ținut seama de timpul real necesar pentru efectuarea lucrărilor și de efectul măsurilor teh- nico-organizatorice aplicate, astfel îneît realizarea integrală a salariului tarifar să fie motivată de realizarea sută la sută a normelor de muncă.Salariul tarifar de încadrare fiind

preponderent In salariul total, este obligatoriu ca productivitatea muncii să fie corelată cu noul salariu tarifar de încadrare ; mai exact, sarcinilor pentru care se asigură noul salariu tarifar trebuie să le corespundă o productivitate a muncii cel puțin e- gală cu cea realizată anterior. Un e- xemplu : dacă în trecut la un salariu total de 1 400 lei lunar (din care 200 lei reprezentau depășirea de acord) se realizau 1 000 de piese, pentru salariul tarifar nou de 1 400 lei trebuie să se obțină o productivitate a muncii cel puțin egală cu cea din trecut. Cum, de regulă, o dată cu aplicarea noului sistem s-au prevăzut și unele măsuri de perfecționare a organizării muncii și a producției, de folosire mai rațională a timpului de muncă, a utilajelor etc., productivitatea muncii trebuie să crească în mod corespunzător.
Se înțelege, deci, că — concomitent 

cu aplicarea noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor — tre
buiau luate, in fiecare unitate, mă
suri de organizare mai rațională a 
muncii și producției și, îndeosebi, de 
elaborare și folosire a unor norme de 
muncă fundamentate științific, fără

de care nu se poate asigura o creștere 
a productivității muncii, nu se pot 
măsura și remunera just munca pres
tată.In legătură cu aceasta, Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 1967, cîT și documentele ulterioare ale partidului și statului nostru au precizat ca, pentru toate locurile de muncă din economia națională, respectiv pentru toate sarcinile, operațiile sau lucrările necesare de îndeplinit, indiferent de forma de salarizare folosită — în acord sau în regie (plata cu ora sau lunară) — să fie stabilite norme de muncă (de timp, de producție, de deservire, de personal etc), care să exprime cît mai riguros cantitatea reală de muncă necesară. Totodată, noile norme de muncă trebuiau stabilite pentru o cît mai bună organizare a locurilor de muncă, în stare să asigure o folosire cît mai deplină a mașinilor și sculelor, precum și a timpului de lucru al exe- cutanților.Din activitatea de pînă acum se desprinde că, aplicînd noul sistem de salarizare și majorarea salariilor, întreprinderile au elaborat noi norme de muncă, atît pentru muncitori (în acord sau în regie), cît și pentru personalul din administrație, rezultatele obținute .fiind, jn general, mai bune decît cele anterioare. Astfel, la uzinele „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, noile norme de muncă de la laminorul de profile ușoare au permis

Capriciile primăverii și îndeosebi gradul ridicat de umiditate din sol constituie un impediment pentru începerea semănatului. Totuși, acolo unde specialiștii urmăresc zi de zi starea terenului au putut da semnalul pentru efectuarea lucrărilor pe parcelele zvîntate. în ultimele zile, în unele întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole din județele Mehedinți, Olt, Teleorman, Dolj, Constanța și Dîmbovița, au fost insămînțate primele sute de hectare cu culturi din urgența I. în județul Mehedinți au fost insămînțate cu mazăre, diferite legume și alte culturi aproape 1 000 de hectare. Vești despre începerea semănatului ne-au sosit și din unități agricole ale județului Dîmbovița. La cooperativa agricolă de producție din Uliești, cu sprijinul secției de mecanizare aparținînd I.M.A. Greci, au fost însămînțale 12 hectare cu borceag. Desigur, lucrările se află în faza de început. Pe măsura zvîntării terenului însămînțările vor cîștiga în intensitate. Lucrătorii fermelor agricole de stat, mecanizatorii și cooperatorii au făcut pregătiri intense pentru a pune bazele unei recolte bogate.

(Continuare în pag. a III-a)

IH PAGINA A III-A
© Legumicultura 
cere mmwă ’stărui
toare și migăloasă

® Rentabilitatea 
combinatului fores
tier începe din pă
dure

© Contraste

r-

*

i
i
) 
i 
i 
) 
î 
i 
i 
i 
i j<

(

1

I 
I 
I I 
I 
I 
I
l

)

ț

.1

( 
)
L

In palatul

de sticlă

al „ Teromului
Dacă un obiectiv industrial intră în funcțiune la termenul prevăzut și dacă, tot astfel, își realizează parametrii proiectați, e- venimentul merită a fi consemnat ca pozftiv.Dacă, însă, acest termen și metri sînt cu luni condițiile exigențelor de calitate, avem de-a face cu un start deosebit ce merită remarcat ca atare.Dar, dacă inaugurarea înainte de termen a presupus, pe deasupra, o activitate complexă, de pionierat, cum ar fi realizarea unui nou produs ; și dacă, totuși, în aceste condiții, s-au obținut, chiar din primul an, excelente rezultate e- conomice, concretizate prin importante livrări peste plan și mari beneficii ? Nu mă sfiesc a afirma că o astfel de unitate industrială merită a fi citată, ca un 

exemplu demn de urmat — și nu numai în ramura respectivă.Concret, este vorba de TEROM, Uzina de fibre sintetice din Iași, inaugurată la începutul anului 1969. Produsul ei : TEROM, fibră poliesterică de nivelul mai de mult cunoscutelor mărci Terylen, Tergal, Trevira, Dio- len, Lavsan, putînd înlocui cu succes mătasea, lina, bumbacul. Chiar din primul' an uzina ieșeană obține rezultate cu totul remarcabile : depășirea producției globale cu 322 milioane lei, depășirea planului de export cu 295 milioane lei, depășirea beneficiilor planificate cu 276.2 milioane lei. Parametrii din proiect vor fi realizați cu 9 luni mai devreme. Ceea ce permite, în a- nul în curs, noi depășiri ce se cifrează la zeci de milioane, la capitolele producție, beneficii, export. Astfel, TEROM-ul se plasează prin aceste rezultate în fruntea uzinelor din județul Iași.

însă,acești para- devansați, de zile, in respectării

Și, fără îndoială, merită a fi remarcat pe scara mai vastă a întregii economii naționale.Pătrunzînd în incintă, pe sub vastele clopote de sticlă ale halelor, vizitatorul străbate priveliști cu care s-a familiarizat în lumea chimiei de fibre artificiale. Multă lumină și aer de seră. Rezervoare, conducte și retorte, însoțite de aparatură de măsurat și de supravegheat. Se spune că TEROM-ul imită lina și că, în a- cest caz, capacitatea întregii uzine ar echivala cu producția a
Reportaj

de Vasile

N1COROVICI

fiind rapidita- care evoluează fibrelor sinte-

3 milioane de oi. Numai că lina asta e moale, fină, strălucitoare ca mătasea. Din punct de vedere chimic e un poliester, ce se obține din substanțe petrochimice provenite de la Combinatul de la Brazi.Dată tea cu chimiatice, mă gîndesc că am putea să le clasificăm, luînd ca exemplu calculatoarele electronice, conform succesiunii în timp a unor „generații". In acest caz, Să- vineștii ar constitui un prim eșalon — prima generație. Nu numai în ceea ce privește a- doptarea în fabricație a unor anume procedee chimice, ci mai ales, sub raport omenesc, al experienței a- cumulate. Aceasta explică în bună măsură succesul imediat și sigur „al celei de-a doua generații" reprezentată de TEROM-ul ieșean. Și astfel, la o privire mai atentă iese în evidență o legătură trainică și adîncă între Săvinești și Iași,

concretizată nu doar■ ca o succesiune în timp a unor „etape" ci, în mod intim, ca o transmitere a unei ștafete, de la om la om, prin conlucrare nemijlocită.Practic, această întrepătrundere de experiențe s-a înfăptuit prin venirea la Iași a unor specialiști, de toate nivelurile de calificare — muncitori, maiștri, ingineri — de la uzina chimică de p? Valea Bistriței. Lor li s-au alăturat cadre calificate din unitățile ieșene („Țesătura", „Metalurgica" etc.) ■ și un vast eșalon de tineri, absolvenți ai școlilor profesionale. Selecția a fost riguroasă, bază de examene de comportare în cadrul colectivelor muncă. Fiindcă țierea" în tehnologiei noi a început înainte de pornirea instalațiilor, în perioada de montaj.Șeful secției „fibră", inginerul Ion Ungu- reanu, deși tînăr încă, în jur de 30 de ani, face parte din categoria celor cu o experiență". La nești, încă din 1959, el a luat ca tehnician, la cilele bătălii pentru obținerea relonului și melanei. Mînuirea u- nor instalații nepuse la punct, a unei tehnologii necunoscute, se asocia cu lipsa de experiență a oamenilor în domeniul industrial al chimiei de sinteză. Am consemnat atunci, reporter fiind, dificultățile acelei dramatice bătălii pentru obținerea capro-lactamei, a- semănătoare — ca miză economică și e- fort creator — cu lupta pentru obținerea cocsului românesc ce se desfășura concomitent la Combinatul siderurgic Hunedoara.— Deși, din de vedere chimic, mulele relonului teromului diferă,

•peȘide „ini- secretele

„veche Săvi- anul parte, difi-

punct for- și îmi
(Continuare 
în pag. a V-a)

Din nou despre 
un vechi nărav
Indignat de liota samsarilor, de existența lor obraznică și parazitară, pusesem mina pe condei, publicînd tot în paginile acestui ziar un articol de atitudine cetățenească, din simplul sentiment al datoriei. M-am pomenit cu o sumedenie de telefoane și, de curînd, cu o scrisoare trimisă pe adresa „Scînteii" de către tovarășul Mihai Baz, tehnician principal la o catedră din Institutul de Construcții București. Plec de la această scrisoare sinceră și plină de miez, pentru depistarea altui morb social care se numește mită.Tovarășul Baz mărturisește că și el a fost escrocat de samsari, ba chiar somat să plătească suma impusă. In extremis, omul, timorat, a plătit. Ceea ce m-a îngrijorat însă este adaosul (prețios pentru organele de miliție) prin care el ne informează că paradisul samsarilor sînt blocurile proaspăt date în folosință unde „e- chipe pentru mutare, mașini, echipe de zugravi sau de orice alte meserii pentru remedierea deficiențelor lăsate de constructori" funcționează ziua-n a- miaza mare. Și că „dacă în comerț nu se găsesc robinete de 1/2 pentru gaze, fără de care nu poți avea acces la gaze, la samsari găsești și cu un ban în plus scapă omul de unele necazuri".După cum se vede, indignarea mea intră în numitorul comun al altor cetățeni, căci șar- latania samsarilor, este mai prosperă decît încercasem să constat. Și cum de vină sîntem și noi cei ce ne lăsăm trași pe sfoară, gîndul mă duce numaidecît la mită, la un alt parazitism social pe care îl încurajăm și-l îngră-

șăm, dîndu-ne sau ne- dîndu-ne seama.Desigur, astăzi nu se mai dă mită cu grosolănia de odinioară. Nu mai vine omul la domnul notar sau la un alt funcționar cu țuica, brînza,' gîsca plus banii peșin pentru a-și trage jarul pe turta proprie în cutare afacere. Că mai există însă unele excepții, au arătat înseși ziarele. Discret, făcînd cu o- chiul sau șoptind că vei fi și tu generos, vei obține un pat, în dezavantajul funcționarului modest, trimis și el în delegație, care n-are bani de aruncat,
însemnări de

Al. ANDRIȚOIU

dar care, a doua zi, are de rezolvat treburi serioase... Cum însă tu ai dat mită, ai avut prioritate și, obișnuit cu asemenea practici, nu-ți faci nici un examen de conștiință. De cite ori, plecînd cu soția la drum lung, nu ai găsit locuri decît în cușete diferite. Și de cîte ori, surîzînd cu subînțeles, nu ai cumpărat o limonada plă- tind-o cu douăzeci de lei, culanță care v-a adus pe amîndoi în aceeași cușetă !Să lăsăm de-o parte chelnerii, frizerii și, mai cu seamă coafezele care-și cumpără limuzine sau își zidesc vile din bacșișul care și el este o mită ? Iarăși pare un fleac, numai că, din naivitatea noastră, acest fleac duce la acumularea ilicită a unor bunuri pe care omul onest nici nu le poate visa.O altă mită, de data

aceasta de dimensiuni mai respectabile, se numește duios filodor- mă. La mutarea de domiciliu, ea a devenit celebră. Dar se mai dă și pentru alte angarale. De pildă, pentru postul de ospătar la cutare restaurant cu vad bun, pentru postul de coafeză, de vîn- zător de răcoritoare (că, unde nu curge, pică !). Ce iese de a- ici ? Să cităm cazul gestionarului de la restaurantul gării din Oradea, ca arhicunoscut, dat la ziare și la televizor. O vilă cu piscină, covoare per- siene, aurării, sume i- mense la C.E.C. o limuzină elegantă, în vreme ce cetățeanul onest cumpără abonament la tramvai ca să facă economii.E adevărat că mita nu mai este demult o coordonată a vieții noastre sociale, că în conștiința socialistă a cetățeanului României de azi s-au petrecut schimbări definitorii. Dar cu atît mai mult nocivitatea ei nu trebuie deloc trecută cu vederea. Mai cu seamă că la vina capitală a escrocilor care-o practică, participăm și noi cu mica noastră vină, cu naivitatea noastră, cu legea lui treacă-mear- gă. Ne facem că nu vedem și ne mulțumim cu ideea că stre- curind un leu, o nimica toată, în mîna întinsă tainic, scăpăm de-o complicație, de-o așteptare la rînd, de-o tergiversare.Să ne dăm cu toții concursul pentru ca a- ceastă urîtă rămășiță a unei mentalități repudiate să fie grabnic stîrpită. Mita și sam- sarlîcul nu au ce căuta în societatea noastră.

Foto : Gh. VințilăIn parcul de autocamioane al uzinei „Steagul roșu"-Brașov

RAȚIUNEA NOULUI CADRU CONTRACTUAL

Angajarea cercetării științifice 
in direcții de importanță majoră

Răsfoind presa din ultimele săp- tămîni, constați o „rărire" a articolelor privind aspectele relațiilor contractuale dintre unitățile de cercetare și întreprinderi. Faptul e oarecum firesc, dacă avem în vedere că in ultima perioadă au intervenit, sub acest aspect, „evenimente" normative esențiale : reglementările a- duse de Legea privind organizarea activității de cercetare științifică și trecerea majorității colectivelor științifice din țara noastră la o activitate bazată pe contracte, precum și recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri privind aplicarea sistemului contractual în activitatea de cercetare științifică. Lunile ianuarie și februarie au marcat, de altfel, tocmai etapa de încheiere efectivă și de definitivare a contractelor de colaborare dintre institutele și centrele de cercetare și unitățile de producție, pe acest an. Ar fi deci momentul să încercăm o succintă analiză : care sînt elementele pozitive înregistrate în relațiile contractuale și ce impedimente se mai fac simțite ?Pentru cel care trece în revistă, chiar sumar, „dosarul" contractelor încheiate pînă acum de Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică — institut depar. tamental. deci mai apropiat de preocupările producției, și activînd in-

dr. ing. Florin TĂNÂSESCU
directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică

tr-un domeniu cu multiple Implicații în alte sectoare de bază — nu în- tîrzie să se contureze unele observații interesante.Astfel, in ceea ce ne privește, se poate constata — în primul rînd —o sporire a numărului de contracte cu unele întreprinderi și fabrici de care
mare măsură cerințele esențiale ale activității curente și de perspectivă a întreprinderilor respective. De asemenea. se remarcă și o lărgire apreciabilă a cercului de uzine , și fabrici colaboratoare, apariția ca parteneri pe bază de contract a unor combinate, uzine, întreprinderi noi. Același

puncte de vedere
institutul nostru este legat de mai mulți ani. Dacă avem în vedere contractele încheiate în acest an cu „E- lectroaparataj". Fabrica de cabluri și materiale izolante (F.C.M.E.) și „E- lectrotehnica" din București sau cu „Electroceramica" din Turda, distin. gem și un alt lucru, nu mai puțin important : creșterea nivelului temelor de cercetare, care reflectă în mai

lucru se constată și în legătură cu o serie de colective științifice sau de proiectare, cu care am stabilit, pen. tru prima oară, asemenea relații de conlucrare.Rezultatele unei atari acțiuni trebuie să le apreciem însă în raport nu atît cu situația anterioară, cînd nu exista obligativitatea contractelor și nu interveniseră reglementările res

pective, ci cu marile posibilități pe care le oferă efectiv aceste relații, o- dată instituite. Desigur, nu putem ignora faptul că într-o asemenea activitate intervin greutățile inerente oricărui început. Dar nici nu putem pune doar pe seama lor situația actuală în care nu sînt utilizate pe deplin înlesnirile oferite de contracte. Se remarcă, de pildă, tendința evidentă a unor unități de producție de a nu se angaja în colaborări cu institutele științifice de specialitate. O întreprindere de bază cu profil industrial electrotehnic, ca uzina „E- lectroputere" din Craiova, ne-a solicitat, pe noi — cel mai important nucleu științific departamental din acest domeniu — în măsură insuficientă, mai mult pe aspecte de omologare decît de cercetare și dezvoltarea gamei de produse. Profilul uzinei, sarcinile ei în dotarea economiei naționale și la export fac indispensabile preocupările pe linia modernizării unora dintre produsele ei de bază : locomotivele Diesel și Diesel electrice, transformatoarele, unele tipuri de echipamente electrotehnice de mari performanțe etc. In- trucît, unele dintre acestea se fabrică pe bază de licențe, se impun cerce-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pe un teren viran din apropierea reședinței particulare a arhiepiscopului Makarios se află nemișcat e- licopterul în care se afla președintele republicii duminică dimineața în momentul atentatului. Grupuri de oameni, veniți nu numai din capitală, ci și din alte regiuni ale insulei, se înghesuie în jurul palatului păzit de poliție, în timp ce cîțiva martori o- culari povestesc (pentru a cita oară !)
CORESPONDENȚA 

DIN NICOSIA 
DE LA AL. CÎMPEANU

împrejurările care au determinat a- terizarea forțată a elicopterului.Serviciul guvernamental pentru informații este asaltat de ziariști care așteaptă noi amănunte în legătură cu atentatul. Luni nu au apărut ziare, iar postul de radio transmite doar știrile furnizate de poliție. Pînă la ora cînd transmit, au fost arestate 11 persoane bănuite de a fi implicate în această acțiune, iar trei martori oculari au fost invitați la poliție pentru a participa la o „demonstrație de identificare". Poliția nu a comunicat amănunte în legătură cu cei arestați, în afara numelor lor. Despre unul singur se știe că este proprietarul mașinii cu care se presupune că au fugit cei patru văzuți la ora critică pe clădirea imobilului de pe care a fost comis atentatul. In timp ce arestații sînt inter.ogați, poliția urmărește și alte persoane.In cercurile ziaristice se comentează pe larg actul de duminică dimineața, evidențimdu-se momentul ales de atentatori pentru aplicarea planului lor. In virtutea unui obicei secular, duminică s-a desfășurat 11» orașul Limassol un carnaval la care participă circa jumătate din populația țării. Acoio urmau să fie pre- zenți și membri ai guvernului și ai parlamentului, majoritatea liderilor politici și ai organismelor de securitate. în cercurile de presă se relevă că, în cazul în care atentatul ar fi

(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 2 SClNTElA — marți 10 martie 1970

! FAPTUL

1“
| Au cîntat
fals

nor probleme importante ale organizării producției.Am insistat asupra acestui caz, el fiind, într-un fel, tipic pentru modul cum acționează „oe teren", în organizațiile de bază, și alți instructori ai Comitetului municipal de partid Baia Mare, conștienți de faptul că — o dată cu creșterea rolului organizațiilor de partid — și atributele muncii instructorului sînt încărcate cu o responsabilitate sporită.— Spre sfîrșitul anului trecut — relata tov. Alexandru Oniga, secretarul comitetului de partid de la „Băimăreana", la sectorul lemn al întreprinderii a avut loc adunarea organizației de partid. S-au semnalat unele aspecte negative, legate de deficiențe în normarea muncii, în acti

drelor cu funcții de conducere, să-și onoreze îndatoririle în spiritul unei înalte exigențe partinice.în mod firesc, instructorul întîl- nește pe teren o multitudine de probleme ; important este ca el să știe să selecteze esențialul, să discearnă pe cele mai importante, ca receptivitatea lui să fie nuanțată, drămuin- du-și timpul de lucru în funcție de „greutatea specifică" a problemelor, de acuitatea lor.Indiscutabil „ziua de muncă" a instructorului nu poate fi strict cronometrată ; de fapt ceea ce primează nu e numărul orelor sau zilelor petrecute într-o organizație sau alta. Criteriul esențial de apreciere a muncii instructorului, rolul hotăritor in balanța aprecierilor îl au rezul-

Baia P.C.R. împart teren 7
Alcătuiau un duo impecabil. 

El, Dumitru Ilie, din București, 
strada Traian 161, a pătruns in
tr-o noapte in sediul Casei de 
discuri „Electrecord", de unde a 
furat nu mai puțin de 740 
discuri (în valoare de aproape 
8 000 de lei). Dumneaei, Maria 
Ștefanache, vînzătoare la ma
gazinul „Victoria", a preluat 
discurile sustrase și le-a pus în 
vinzare. Căzuseră de acord să 
împartă „onorariul" pe din 
două. N-au mai apucat. Sesizate 
de furt, organele de miliție i-au 
descoperit degrabă pe făptași. 
Amîndoi au fost deferiți justi
ției. Pentru cei doi infractori 
„s-a întors placa". Acum să ve
deți... muzică l

Digul viuStăvilite de digul care înconjoară Insula Mare a Brăilei, a- pele s-au revărsat zilele trecute peste malurile Insulei Mici. Numeroși lucrători și o mare cantitate de material lemnos trebuiau evacuate deîndată. Se cereau totodată măsuri urgente pentru asigurarea celorlalte depozite din interiorul și din afa
ra insulei. Echipele de salvare au trecut Imediat la ancorarea în lanț a buștenilor. După ore de muncă încordată, în apa ce trecuse peste cizmele de cauciuc, stivele de material lemnos au fost asigurate împotriva e- ventualelor dislocări provocate de apele revărsate ale Dunării. In prezent, echipe de muncitori, docheri, marinari și maiștri de exploatare supraveghează cu șalupele întreprinderii de exploatare a lemnului Brăila fiecare parchet șl depozit în parte. Deși munca se desfășoară în condiții neobișnuit de grele, operațiunea de evacuare a materialului lem
nos și livrarea lui către beneficiar continuă. Oameni la dato
rie.

I Instructori
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
Ii

repetent!
La școlile de mecanici agricoli 

din lanca (Brăila) și Tecuci au 
fost de curînd examinați cei 12 
instructori de conducere auto la 
capitolul „cunoașterea regulilor 
de circulație rutieră". Rezulta
tele obținute (de instructori la 
acest examen) sînt sub limita o- 
ricărei așteptări. Numai doi din
tre ei au obținut, cu chiu cu 
vai, punctajul necesar. Dar nu 
pentru a-i învăța pe alții să 
conduci autovehiculele, ci pen
tru a fi simpli conducători auto. 
Cum pot ei să-și îndeplinească 
sarcinile pentru care sint plă
tiți 7 Pentru răspuns, dăm cu- 
vîntul celor ce i-au recrutat. Și 
am dori să auzim de bine. Dar 
nu prea sint... semne!

în mecanismul complex al muncii de partid, instructorul are un rol bine definit. Prezența sa vie, ancorată în miezul problemelor economice și social-politice, se răsfrînge in însăși eficiența activității organizațiilor de partid.Cum își drămuiește Instructorul „ziua de lucru" 7 Cît timp stă — și în legătură cu ce probleme — într-o organizație de partid 7 Ce criterii stau la baza deplasării sale pe teren 7 Cu ce se soldează îndrumarea, sprijinul, controlul instructorului 7 Sint citeva din întrebările pe care le-am adresat unor activiști de partid din municipiul Baia Mare.— Răspund de îndrumarea a 33 de organizații de partid, majoritatea fiind din sectorul minier — ne spune tov. Valentin Ter- 
heșiu, instructor al Comitetului municipal Mare al Cum îmi timpul peVedeți, instructorul se întîlnește, de fiecare dată, cu ceva nou, inedit, cu aspecte și fenomene pozitive, sau negative, 
pe lîngă care 
nu poate trece ca 
un simplu obser
vator. Datoria lui 
este să fie cu ochii 
mereu deschiși 
spre ceea ce este 
nou, înaintat, să 
adopte o poziție 
combativă, intran
sigentă, față 
neajunsuri, ; 
de cei care 
împotmolesc 
rutină. Iată caz care n-are mic ieșit din mun. La exploatarea minieră Her- ja era „tradiția" ca în prima decadă luni zeze sută timp circa se dădea în decada a treia. Această încălcare a ritmicității producției avea efecta negative asupra calității minereului, asupra folosirii raționale a forței de muncă, a timpului de .lucru, chiar asupra stării de spirit a minerilor. Iată de ce m-am gîndit să stau mal mult timp în organizațiile de bază din subteran, să-mi „consum" orele de teren aici, unde trebuiau înlăturate stări de lucruri cu care alții se obișnuiseră.Zile în șir, instructorul a intrat „în șut", a poposit la locurile de muncă, a stat de vorbă cu membri de partid și alți mineri cu experiență, le-a cerut părerea, a colectat sugestii, s-a sfătuit cu specialiștii din unitate. Cu- noscînd în profunzime situația, a inițiat în cadrul comitetului de partid o dezbatere asupra ritmicității producției, soldată cu măsuri concrete, care au vizat asigurarea condițiilor de lucru în fiecare echipă, îmbunătățirea asistenței tehnice, repartizarea comuniștilor pe locurile de muncă cheie, unde era mai greu. Efectul a fost cel scontat. Colectivul de mineri de la Herja a reușit ca, în ianuarie 1970, să-și realizeze ritmic sarcinile de plan, la producție și la investiții. Succes datorat înainte de toate muncii harnice a minerilor, dar reflectînd totodată nemijlocit a- portul Instructorului care, prin Ini- țiatiya, perseverența, combativitatea sa, a făcut să crească rolul organizațiilor de partid în soluționarea u-

Am fost, am înregistrat

și am... plecat

I

în zilele de 7 și 8 martie, miliția Capitalei a inițiat o acțiune în vederea depistării elementelor antisociale, certate cu normele ordinii publice. Cu a- cest prilej au fost identificați 10 autori ai unor furturi, 32 /persoane care se sustrăgeau de la executarea unor pedepse privative de libertate, doi indivizi care au comis acte de ultraj ; trei persoane au fost surprinse în flagrant de speculă. Tot cu această ocazie, 268 de persoane, în majoritate tineri, au fost avertizate pentru ținută și comportament ce contravin bunelor moravuri. O acțiune utilă, de larg interes cetățenesc, ce se cere continuată, ca un antidot eficient împotriva celor ce intră în conflict cu prevederile legii și normele morale.
Martori
mmcmosi

9

In urma unui scandal, Nicolae 
Dinu și Ion Necula din comuna 
Homoriciu (Prahova) au ajuns 
să se judece la judecătoria din 
Ploiești. Consătenii lor, Vasile 
Mănișar și Emanoil Petre, citați 
de instanța de judecată, au de
pus mărturie că ar fi fost de 
față cind cei doi s-au injuriat și lovit, încercînd să inducă în 
eroare completul de judecată. 
Cum era și de așteptat, ulterior 
au luat și ei loc pe banca acuza
ților și au fost condamnați prin 
sentința nr. I 778 la un an închi
soare. O mărturie că legea pe
depsește pe cei 
inducă în eroare 
decată.

ce încearcă să 
instanța de ju-

redactatâ de i 
TÎRCOB

de 
față 

se 
in un : ni- co-

a fiecărei să se reali- doar 20 la din plan. în ce „grosul",50 la sută,

nu înseamnă

nici control, nici îndrumare

vitatea șl conceperea rolului maiștrilor, folosirea timpului de lucru. în noiembrie 1969, normele nu se realizaseră aici decît în procent de 97 la sută. Receptiv la problemele ridicate de comuniști, a doua zi după adunarea de partid, instructorul comitetului municipal tovarășul Iosif Vetișan, a venit la comitetul de partid să ne întrebe ce avem de gînd. La cererea noastră, conducerea întreprinderii a stabilit un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice. Instructorul a insistat, în egală măsură, a- supra intensificării muncii politice de Ia om la om pentru a se elucida unele chestiuni privind normarea muncii, avantajele noului sistem de salarizare. Am pornit la treabă pe baza unui plan de acțiune minuțios. Rezultatul 7 în luna ianuarie, întă- rindu-se disciplina, ordinea în producție, folosindu-se mai rațional utilajele, organizîndu-se mai bine transportul intern, normele au fost realizate în proporție de 101 la sută.Așa cum au relevat și alți interlocutori. munca instructorului este eficientă numai atunci cînd acționea
ză prin organizațiile de partid, sti- mulîndu-le inițiativa și spiritul de răspundere, cerîndu-le lor, ca și ca-

tatele practice, eficiența acțiunilor 
întreprinse.Se cuvine arătat, în această ordine de idei, că realitățile din .unele organizații de partid — de la întreprinderea de materiale de construcții, Fabrica „Agrofruct", Autobaza nr. 1 și altele — dovedesc ineficienta îndrumării superficiale, „întrecere", pe care o mai practică unii instructori ai comitetului municipal de partid.— Cit timp stătea aici, în fabrică, instructorul comitetului municipal de partid 7 Cu ce probleme se ocupa 7 — l-am întrebat pe tovarășul Ștefan 
Trofin, locțiitor al secretarului organizației de partid de la Fabrica „Agrofruct".— De la caz la caz : 20, 30 de minute, o oră. Ne cerea graficul de ședințe, tematica adunării generale, ne întreba de prezența la adunări, la în- vățămîntul de partid, cum stăm cu plata cotizației. Ce-i drept, venea mai des în jurul dațelor festive, pentru mobilizare. Ne transmitea sarcini, indicații. Ceva concret, vreo inițiativă a sa nu cunosc...Să nu fi fost aici probleme „restante" sau neajunsuri pentru înlăturarea cărora sprijinul instructorului ar fi fost bine venit ? încă multe 1

Rubricâ
Dumitru
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Noul orar al curselor

aeriene interne
întreprinderea de transporturi aeriene române „TAROM“ a stabilit noul orar al curselor aeriene interne, care va intra în vigoare la 1 aprilie. Noul grafic creează legături lesnicioase cu mijloacele de transport feroviare, auto și navale, și prevede sporirea numărului de curse zilnice pe itinerarele cele mai solicitate. Totodată, s-au luat măsuri pentru în

ființarea în timpul verii a unor curse suplimentare spre localitățile balneoclimaterice de la munte sau de pe litoral.Cursele aeriene vor fi efectuate, în majoritate, cu avioane moderne de mare viteză și capacitate cum sint „IL-18", „AN-24", și „IL-14".(Agerpres)

0 nouă asigurare ADAS

in interesul
vînătorilor sportivi

De curînd, Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o nouă formă de asigurare specifică intereselor vînătorilor sportivi. Este vorba de o măsură de prevedere utilă celor care practică acest sport, al căror număr este, în prezent, de peste 47 000 cetățeni. Experiența a dovedit că, oricîte măsuri de prevedere ar lua vînătorii, totuși se pot produce uneori și accidente, unele cu urmări destul de grave. S-au semnalat situații în care anu- miți vînători au fost obligați să plătească sume importante unor persoane sau familiilor celor accidentați. In plus, nu trebuie uitat că la vînătoare, deși aceasta este un prilej de relaxare, de o- dihnă, au loc uneori și incidente nedorite, ca explozia armei, a cartușelor sau a pulberei ; atac din partea animalelor sălbatice; căderi, accidente din cauza mijloacelor de transport și altele. Anul trecut, de exemplu, s-au înregistrat numeroase asemenea cazuri. Iată de ce Administrația Asigurărilor de Stat, împreună cu Consiliul A.G.V.P.S., au studiat necesitatea unei măsuri de prevedere specifice. Așa s-a ajuns la introducerea noii asigurări facultative, destinată exclusiv membrilor Asociației vînătorilor și pescarilor sportivi din țara noastră.

După cum precizează tov. PA
VEL ȘTEFAN, director în Direcția generală a Administrației Asigurărilor de Stat, în cadrul a- sigurării respective, ADAS își asumă răspunderea și pentru des- a traumatismelor corporale sau a decesului unor persoane, în timpul unei vînători, ca și pentru diferite accidente. Despăgubirea civilă în sarcina ADAS se stabilește, în limita unei sume a- sigurate de 5 000 lei, pentru accidentarea unei singure persoane. Dacă în unul și același accident au fost accidentate mai multe persoane, fiecăreia i se pot plăti despăgubiri pînă la 5 000 de lei. Pentru cazurile de accidente, ADAS asigură pentru fiecare vînător, indiferent de vîrsta a- cestuia, 10 000 de lei pentru invaliditate permanentă totală și 5 000 de Iei pentru cazul de deces.Asigurarea se încheie pe baza unei convenții stabilite între ADAS și A.G.V.P.S., cu o primă extrem de convenabilă : 10 lei pe an pentru fiecare vînător sportiv. Aceasta se plătește la unitățile A.G.V.P.S., de către vî- nătorul sportiv o dată cu avizarea permisului de vînătoare, dovada asigurării făcîndu-se cu permisul de vînătoare vizat pe anul în curs.

păgubiri civile, ca urmare

accidente,indiferent de vîrsta a-
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Adunările generale — ca tematică— se desfășurau de la un timp în mod rutinier, anost, doar ca să se poată raporta că s-au ținut. Erau analizate unele servicii secundare, în timp ce în fabrică se perpetuau serioase deficiențe rea muncii. înecat in situații, cifre, alergînd dintr-o organizație în alta, instructorul nu observa că organizația de partid nu-și exercita in mod exigent dreptul de control, că nimeni nu era tras la răspundere pentru deficiențele existente. Conducerea fabricii, serviciul contabilității se mulțumeau să „înregistreze", la date fixe, pierderile. Nu erau urmărite operativ consumurile, „mișcarea" materiei prime, cheltuielile de producție. Efectul 7 în sezonul trecut, compoturile fabricate aici au avut un cost deosebit de „piperat". S-au înregistrat 25 milioane lei pierderi. Pe lîngă asemenea neajunsuri grave, fostul instructor al comitetului municipal de partid, tov. Edmond Bre- 
zovschi, a trecut cu impasibilitatea unui turist prin gară.Activistul poartă pe umeri o mare răspundere. Venind în organizațiile de partid, instructorul trebuie să se oprească stăruitor asupra acelor laturi ale muncii de. partid care vizează ridicarea rolului conducător al organizației de partid, generalizarea experienței pozitive.— Nu închipui structor transmițînd cini, indicații, în postura de poștaș — ne spunea tovarășul Ștefan 
Robert, secretarul de partid de la materiale de con-

în organiza-

mi-1 pot pe in- d o a r sar-
unei organizații întreprinderea de strucțil. Există probleme ale muncii de partid — privind dezvoltarea democrației interne, încetățenirea conducerii colective, creșterea răspunderii birourilor organizațiilor de bază — în care ar fi deosebit de utilă cunoașterea modalităților de lucru folosite în alte unități. Organizarea unor „mese rotunde", dezbateri, schimburi de experiență pe aceste teme ar fi deosebit de utilă. Cred că instructorii ar trebui să aibă un cu- vînt mai greu de spus in acest domeniu, să-și sporească aportul la generalizarea experienței pozitive în munca de partid, la înlăturarea fenomenelor de formalism.Sarcinile complexe care stau în fața organizației municipale de partid impun continuarea cu perseverență a eforturilor pentru perfecționarea activității instructorilor, a a- paratului de partid, adoptarea unor modalități de lucru dinamice, eficiente, debarasate de orice „balast" birocratic, de rutină, modalități care să confere muncii activiștilor o mai mare forță de înrîurire. tot

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

„Locul meu este lîngă 
muncitori, pentru că ei
reprezintă
S-au împlinit recent o sută de ani de la nașterea intelectualului revoluționar Simâ Gâza, militant neobosit pentru cauza eliberării proletariatului, a poporului muncitor, pentru unitatea de luptă și frăția tuturor celor ce muncesc din țara noastră, fără deosebire de naționalitate.Născut la 7 martie 1870 în comuna Atid, județul Odorhei, în familia unor țărani săraci, Simâ Gâza a reu- . șit, datorită excepționalei sale înzestrări și puteri de muncă, să absolve colegiul din Aiud și cursurile unui institut pedagogic. încă în timpul a- nilor de studenție se apropie de mișcarea muncitorească. Citește cu deosebit interes opere ale lui Marx și Engels, devenind el însuși, în curînd, un viu propagator al marxismului.începînd chiar din perioada formării sale intelectuale, Simâ Gâza s-a pronunțat în spiritul marxismului— așa cum va face de atîtea ori, atît de la catedră, ca învățător și profesor, cît și prin conferințe, articole publicate în presa socialistă, revoluționară— pentru dreptul popoarelor din imperiul habsburgic la libertate națională, împotriva oprimării la care erau supuși românii transilvăneni, ca și alte naționalități din cuprinsul imperiului. Pentru această poziție, în anul 1912, autoritățile l-au mutat disciplinar la Tîrgu Mureș.în perioada de puternic avînt revoluționar care a urmat primului război mondial, Simâ Gâza a luat legătura cu unii membri marcanți ai aripii de stînga din P.S.D.R., printre care Eugen Rozvan și Elek Koblos— militanți activi pentru înființarea Partidului Comunist Român — fapt ce l-a apropiat și mai mult de mișcarea muncitorească, de țelurile ei revoluționare. O vie activitate a desfășurat in timpul marilor bătălii de clasă din acei ani, mai ales în timpul grevei generale din octombrie 1920, cînd, deși era funcționar de stat și i se interzicea prin lege participarea la greve, s-a numărat printre cei mai hotărîți susținători ai cauzei greviștilor, che- mîndu-și colegii — învățători și profesori — să se solidarizeze cu lupta dreaptă a maselor muncitoare. Din această cauză a fost scos din învățămînt, s-au întețit persecuțiile împotriva sa. Și-a păstrat, însă, neclintită încrederea în triumful convingerilor sale, în solidaritatea muncitorilor. „...Eu nu i-am părăsit pe muncitori, nțci ei n-o să mă lase. Locul meu este lîngă ei" — spunea atunci Simâ Gâza — „pentru că ei reprezintă revoluția..." Speranțele sale nu i-au fost înșelate, căci muncitorii — români și maghiari — au dat emoționante exemple de solidaritate frățească cu intelectualul revoluționar.

revoluția..."
9Schimbînd catedra cu tribuna mișcării muncitorești și inspirîndu-se din tradițiile cursurilor muncitorești din România conduse de Ștefan Gheorghiu, I. C. Frimu, Eugen Rozvan ș.a., el a organizat la Tirgu Mureș „Școala liberă muncitorească", care oferea muncitorilor prilejul să studieze economia politică și alte științe sociale, limbi străine, să participe la concerte, reprezentații teatrale etc., să dobîndească o solidă cultură.Ziarele „Marosvtilgyi Munkăs", organ în limba maghiară al aripii de stînga a partidului socialist, și „E- lore" — înființate și redactate de Simâ Gâza — au îndeplinit un însemnat rol în pregătirea istoricului Congres din mai 1921 de constituire a Partidului Comunist Român.începînd din anul 1922, Simâ Gâza a desfășurat o rodnică activitate în cadrul sindicatelor. A fost unul dintre organizatorii marilor acțiuni greviste ale rLwrf- citorilor forestieri din Valea Mureșului din anii 1923 și 1925. Arestat, purtat în lanțuri pe jos, din post în post de jandarmi, el a fost eliberat datorită protestului vehement al opiniei publice progresiste din țara noastră.Ca unul dintre conducătorii Sindicatelor Unitare, Simâ Gâza a depus eforturi susținute pentru refacerea mișcării sindicale. Ziarul „E- pitoipari Munlcâs" — editat de el în anul 1928 și începutul anului 1929 — a contribuit la pregătirea Congresului Sindicatelor Unitare din România din aprilie 1929 de la Timișoara.în cadrul congresului, Simâ Gâza a susținut unul dintre rapoarte. El a activat intens și în cadrul Blocului Muncitoresc-Țărănesc, figurînd, la toate alegerile din acei ani, în fruntea candidaților blocului din județul Mureș.Dușman înverșunat al fascismului, ale cărui trăsături profund reacționare, antiumane le-a sesizat și înfierat cu energie, Simâ Gâza și-a ridicat cu hotărîre glasul împotriva dictatului de la Viena care răpea României o parte a teritoriului și populației sale.Simâ Gâza a încetat din viață Ia 26 februarie 1946, cînd zorii vieții noi, pentru care luptase el însuși cu atîta însuflețire, se arătaseră și deasupra pămîntului natal. Viața și activitatea revoluționară, dăruirea lui totală în lupta pentru libertate, pentru socialism îi conferă lui Simâ Gâza un loc de cinste în istoria luptei pentru libertatea patriei, pentru înfrățirea și unitatea de luptă a tuturor oamenilor muncii, pentru cauza Partidului Comunist Român, pentru înflorirea și progresul României.

LA COMEMORAREA INTELECTUALULUI
REVOLUȚIONAR SIMO GtZA

Silviu ACHIM

Aerogara Otopeni — o întîlnire fericitâ între proporțiile monumentale și eleganta soluțiilor arhitecturaleCine a trecut în ultima vreme pe șoseaua București—Ploiești nu se poate să nu fi observat, pe la kilometrul 16, o clădire încununată de arce elegante și vegheată de un turn a cărui siluetă devine tot mai familiară. Aerogara Otopeni, căci despre ea este vorba, își va deschide în curînd porțile pentru public, mar- cînd darea oficială în exploatare a Aeroportului internațional București. Capacitatea maximă a actualei piste de decolare-aterizare este de 4 milioane călători pe an, limită ce coincide cu aceea a serviciilor prevăzute in clădirea aerogării. Capacitatea aerogării propriu-zise este de 1,5 milioane pasageri, și ea va ti probabil atinsă pînă în anul 1975.Darea în exploatare a noului aeroport internațional are o dublă semnificație. Mai intîi că, oferind condiții optime de popas pentru orice tip de avion, inclusiv pentru cele supersonice, permițind dezvoltarea practic nelimitată a capacității sale (la nevoie, s-ar putea adăuga o a doua pistă), el va reprezenta, datorită poziției sale geografice, o escală ideală pentru numeroase trasee internaționale. Aceasta, o dată cu înmulțirea traseelor deservite de cursele „Tarorn", va contribui substanțial la creșterea traficului aerian extern al țării noastre. Apoi, prin separarea traficului internațional de cel intern — al cărui sediu va rămîne aeroportul Băneasa — se va asigura o dezvoltare pe măsura solicitărilor sporite și pentru rețeaua curselor interne.Pentru amplasarea la Otopenf a aeroportul'ui internațional au pledat numeroase argumente, cel mai convingător fiind acela al unei considerabile reduceri a investiției, mijlocită de existența aici a unui nucleu aviatic. S-a ținut seama de vecinătatea unei șosele capabile să preia importantul trafic rutier legat de activitatea unui port aerian (șosea care a și fost dublată, in acest scop, de la ieșirea din București, ur- mind ca lărgirea ei spre Ploiești să se execute în continuare), de apropierea de centrul orașului.Considerăm însă că sporirea considerabilă a traficului rutier pe șoseaua București — Ploiești (care preia și transportul la și de la aerogara de mărfuri) in pas cu traficul aerian, cu numărul vizitatorilor pe care a- cest adevărat punct de atracție turistică ii va polariza, cu circulația șt așa intensă pe principala magistrală

de asfalt a țării, nu poate fi pentru multă vreme soluționată prin amintita dublare a benzilor de rulare. Cu atît mai mult nedumerește faptul că s-a renunțat la rezolvarea inițială, denivelată, a ramificației auto din șosea spre clădirea aerogării, prin care se eliminau punctele de conflict. Amînarea acestei denivelări pentru o etapă ulterioară nu ni se pare întemeiată ; se îngreunează de la bun început legătura rutieră cu aeroportul, iar execuția — care va fi în mod categoric impusă — în condiții de funcționare, „pe viu", va complica și va fi complicată de exploatarea

lătorilor care vin, pleacă sau se află în tranzit, transportului și sortării bagajelor, .însoțitorilor și vizitatorilor, aprovizionării unităților comerciale și alimentare, aprovizionării avioanelor cu articole de comerț și alimente, personalului de deservire de toate categoriile. Ar fi practic imposibil ca, în spațiul rezervat acestei prezentări, să descriem toate fluxurile amintite.Trecerea pasagerului prin aerogara, atît la sosire cit și la plecare, coincide cu trecerea liniei nevăzute a frontierei aeriene. Dorința publicului este ca formalitățile prilejuite de
Aerogara
Otopeni

aerogării. Considerăm că mai este timp suficient pentru ca acest neajuns să fie remediat. In același spirit, al asigurării unor legături lesnicioase, susținem sugestia proiectan- ților ca transportul in comun al pasagerilor cu autobuzele „Tarom" să fie reconsiderat o dată cu intrarea în funcțiune a aerogării Otopeni, studi- indu-se posibilitatea plasării unei stații importante in preajma nodului de transporturi de la Băneasa.Edificiul aerogării a fost construit după proiectele elaborate de un colectiv de specialiști, condus de conf. arh. Cezar Lăzărescu. Principala cerință funcțională care trebuia soluționată a fost aceea a cuprinderii numeroaselor fluxuri independente și a contactelor necesare dintre acestea. In linii generale, aerogara este alcătuită prin compunerea a trei volume mari : spre sud. pavilionul oficial ; in centru, gara publică ; spre nord, corpul serviciilor tehnice și administrative. marcat de verticala turnului de control al zborurilor. Fluxurile la care ne-am referit sint rezervate că

acest act să fie rezolvate cît mai o- perativ, atît pentru a nu întîrzia la avion, cît și pentru a-și rezerva timpul petrecut în aerogară altor îndeletniciri, cum ar fi cumpărăturile, servirea prinzului sau a unor gustări. La plecare, pasagerii de la Otopeni vor avea posibilitatea ca, o dată cu vizarea biletelor, să predea și bagajele, efectuind și operațiunile de vamă incă în holul public. După care iși pot petrece timpul rămas pină la plecarea cursei împreună cu însoțitorii lor. La apropierea orei H, nu le va rămine decît să treacă pe la punctele de control al pașapoartelor, să coboare spre locul de grupare și ieșire la avion. Transportul la și de la aeronavă este asigurat de autobuze „Tarom" (bine ar fi, spun proiectan- ții, ca acestea să fie vopsite altfel decît cele „de oraș"). La sosire, un flux alăturat îi va supune pe pasageri acelorași operații, însă desfășurate în sens invers. De partea cealaltă a „frontierei", simetric așezat față de holul public, se află holul rezervat pasagerilor în tranzit. In sfîrșit, la-

Foto t Gh. Vințilăteral, pe la ambele capete ale corpului central, sint prevăzute două treceri pentru însoțitori și vizitatori, pe unde aceștia pot accede pe o terasă orientată spre terenul de aterizare- decolare, situată deasupra ieșirii la avion și de unde ei pot să adreseze celor dragi o primă — sau ultimă — fluturare de mină. Holurile sînt dotate cu baruri, restaurante, saloane de frizerie-coafură, puncte comerciale, posturi de prim-ajutor, oficii poștale și telefonice etc.Ceea ce impresionează însă în mod deosebit este densitatea extraordinară a informației vizuale și sonore oferite „pe metru pătrat", ca și calitatea e- levată a mijloacelor utilizate. Panouri electronice anunță plecările șl sosirile, reluate pe ecranele monitoarelor din rețeaua de televiziune internă, ceasornice moderne țin socoteala minutelor și orelor, un număr impresionant de difuzoare bine mascate asigură o difuzare uniformă și — să sperăm — plăcută a anunțurilor. Indicatoare colorate îndreaptă publicul spre punctele căutate și dirijează fluxul pasagerilor.însăși clădirea aerogării reprezintă o reușită a creației românești contemporane in domeniul mult discutat al arhitecturii. Performanțele tehnice — înălțimea considerabilă a holurilor, numărul redus al stilpilor pe care se sprijină bolțile din beton armat, u- riașele panouri de geam securit, scările libere în spirală sau in formă de L, nerezemate decît în două puncte, plafoanele care permit orice recom- partimentare ulterioară, peretele in întregime din sticlă al pavilionului oficial — reprezintă, fiecare în parte, un obiect de îndreptățită admirație, însumate, întregite prjr» finisaje de bună calitate (marmură, travertin, o- țel inoxidabil, lambriuri de lemn în tonuri calde etc.), animate de panouri de artă decorativă, ele generează imaginea globală a unui edificiu remarcabil din multe puncte de vedere. Spațiile interioare luminoase, generos dimensionate, silueta și proporțiile monumentale, impresia de imaterialitate, de plutire, sugerată de elementele structurale fac din Aerogara Otopeni nu numai un plăcut popas pentru cei aflați în trecere, dar și un veritabil simbol al funcției pe cara o îndeplinește, un atu indiscutabil al viitorului circuit turistic al Capitalei.
Arh. Gh. SASARMAN
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In cooperativele agricole din județul Prahova se lucrează intens la pregătirea răsadurilor, care vor fi plantate în cîmp, se a- menajează solariile, pentru legumele timpurii. Sînt lucrări de' sezon avansate in unitățile cooperatiste din jurul Ploieștiului, care au sarcina să aprovizioneze piața acestui mare centru industrial. La cooperativa Petroșani, o sută de oameni lucrează intens la amenajarea solariilor. „După cum vedeți — ne spune brigadierul Nicolae Grigore — o mare parte din lucrările de construcții a celor 7 tronsoane sînt gata“. Semne bune de recoltă timpurie oferă și răsadurile de varză, roșii, ardei. Cooperatorii au început repicatul la răsadurile de varză timpurie, la ardeiul iute etc. Zilele acestea a început și repicatul roșiilor. Pe platoul grădinii de la Petroșani munca nu încetează din zori pînă în noapte. Alte culturi— spanacul și salata — au început să mijească de sub zăpadă. Inginerul șef. Florian Mailat ne-a spus că peste circa o lună ele vor apărea pe piață, în cantități mari, la dispoziția gospodinelor.Acestui scop îi servesc și o serie de inițiative ale cooperativelor agricole. La Brazi, unde se cultivă legume pe mai mult de 60 de hectare, inginerul Ion Ionescu, președintele cooperativei, ne relata că, în cadrul consiliului de conducere, au fost discutate în amănunt toate posibilitățile de a mări producția de legume timpurii. Măsurile stabilite sînt aplicate punct cu punct. Ca urmare, cooperativa are răsaduri frumoase pentru 7 hectare de roșii, produse in serele intercooperatiste de la Tătărani, s-au semănat ardei grași, vinete, varză timpurfe etc. Lucrările sînt avansate și la tu- neleie ce se execută pe două hectare.Se remarcă și sprijinul mai eficient al direcției a- gricole în ce privește îndrumarea tehnică și procurarea materialelor necesare. Cooperatorii din Gor- gota care, inițial, nu au prevăzut să construiască solarii, au fost convinși că este bine să le facă. Această hotărîre luată destul de tirziu- a început să prindă contururi. Cu sprijinul direcției agricole județene a fost procurat materialul necesar. In prezent, cooperatorii lucrează de zor la montatul stîl- pilor. Sprijinul acordat și altor unități cooperatiste, pînă în prezent, se dovedește a fi prompt și competent. S-au lichidat, în bună parte, unele practici birocratice, inginerii și președinții cooperativelor agricole sînt mai puțin chemați la centru. Acțiunile intercooperatiste chiar și cu unități din județele limitrofe dau rezultate. „Noi— spunea inginerul Constantin Munteanu, directorul adjunct al direcției agricole județene — am învățat din anii trecuți că nu-i bine să așteptăm totul de la minister. Alergi, te zbați, cauți soluții, rezerve și rezolvi. Altfel nu-i chip". Interlocutorul sublinia a- vantajele unui sistem de lucru operativ în care inițiativa se cere să fie prezentă peste tot.Fără îndoială că, în ma

joritatea cooperativelor, temeinicia pregătirilor oferă garanții că producția de legume va fi bună. Dar se cere ca ceea ce este bun să se generalizeze pentru
după cum ne-a spus ing. Constantin Ștefan, șeful fermei legumicole, la această cooperativă agricolă „s-a primit ajutor cu carul din partea organelor agri

LEGUMICULTURA
CERE
MUMĂ

STĂRUITOARE
SI MIGĂLOASĂ
că nu se poate concepe realizarea angajamentelor, îmbunătățirea aprovizionării cu legume a populației fără a face' ca, în toate cooperativele, lucrările să se desfășoare ca la carte. Numai în acest context se poate aprecia eficiența sprijinului organelor agricole. La Negoiești,

cole județene". O fi fost ajutor „cu carul", dar ce folos dacă treburile merg prost. Lipsește inițiativa locală și chiar interlocutorul nostru care trebuie să aplice propriile cunoștințe ca și indicațiile direcției agricole nu depune suficiente eforturi pentru a îndrepta lucrurile. In ziua raidului nici el,

nici altcineva din consiliul de conducere nu căl- caseră pe teren, în grădinile legumicole. Cînd activitatea este lăsată să se desfășoare la voia întîm- plării apar necazuri de tot felul. Brigadiera Maria Neagu, de la punctul legumicol Popești, ne spunea : „Pe hîrtie s-a făcut fermă legumicolă, dar în realitate de noi nu s-a o- cupat și nu se ocupă nimeni. Nu știm cum să organizăm mai bine activitatea, mai ales în ceea ce privește normarea muncii". Evident. în asemenea si- tuații rezultatele practice sînt mai slabe : răsadurile de roșii sînt firave, cele de varză n-au fost repicate. Tunelul este rămas în paragină din anul trecut. Oare cine altul de- cît inginerul trebuia să organizeze munca, să dea îndrumări tehnice, să supravegheze desfășurarea lucrărilor. Căci de oameni harnici nu se poate plîn- ge. Locuitorii din Negoiești și Popești sînt grădinari din tată în fiu și vor să muncească cu spor.La uniunea județeană a cooperativelor agricole ni s-a spus că sînt puține unități de felul celei din Negoiești. Dar tocmai spre acestea ar trebui să-și îndrepte pașii specialiștii organelor agricole, pentru îmbunătățirea activității.Cele constatate pe teren, discuțiile avute în finalul raidului cu mai multe cadre de răspundere de la direcția agricolă județeană ne determină să considerăm că perspectivele de a obține mai multe legume sînt promițătoare. Este nevoie însă de o muncă continuă pentru ca începutul acesta bun să dea rezultate finale concrete, materializate prin cantități sporite de legume.
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

Se efectuează repicatul răsadului de roșii
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Ceea ce caracterizează la ora actuală activitatea colectivului Combinatului pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Focșani este preocuparea pentru valorificarea superioară a masei lemnoase, pentru reducerea cheltuielilor de producție, lichidarea pierderilor planificate și rentabilizarea tuturor produselor. în acest sens, din capul locului se impune o cifră : în două luni din anul curent, planul la producția marfă vîndută și încasată s-a îndeplinit în proporție de 104,2 la sută, iar nivelul cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă a scăzut la 864,83 lei, cu 8 lei mai puțin față de prevederi, ele fiind cu aproape 12 lei mai mici decit realizările anului trecut.— Rezultatele sint bune pe ansamblu — ne spunea tov. Lucian Olteanu, directorul general al combinatului — dar nu ne putem declara mulțumiți cu faptul că mai avem încă unități nerentabile, că mai producem încă sortimente la care se înregistrează u- nele pierderi. Pentru acest an, pe baza unor măsuri temeinice, numărul sortimentelor nerentabile s-a redus la 22, cu un deficit de 7,7 milioane lei. Desigur, ne preocupă permanent identificarea unor noi surse de rentabilizare prin efort propriu, in scopul creșterii eficienței e- conomice în toate sectoarele și unitățile, la toate produsele.Ce temeiuri reale are acțiunea energică dusă în acest combinat pentru eliminarea pierderilor ? Mai întîi, faptul că s-a pornit de la analiza judicioasă a structurii prețului de cost efectiv, pe fiecare sortiment realizat cu deficit. Apoi, cunoscîn- du-se ponderea elementelor de cheltuieli in ansamblul costurilor efective, s-au putut stabili măsuri care să concentreze eforturile tocmai spre reducerea mărimii acestor categorii de cheltuieli. De pildă, un capitol de măsuri se referă la diminuarea substanțială a mărimii cheltuielilor de transport, prin scurtarea distanțelor de scos-apropiat, reorganizarea unor noi depozite finale, mai apropiate de parchetele in exploatare. Astfel, prin deschiderea drumu- - lui care face legătura între Vrancea și Ardeal, s-a creat posibilitatea organizării unui depozit final la Tg. Secuiesc, micșorindu-se distanța de transport de la bazinele forestiere Lepșa și Putna cu circa 40 km, ceea ce asigură obținerea unor economii de peste 500 000 lei pe an. In sectorul de exploatare Gugești, de pildă, a început să se practice transportul materialului lemnos cu autocamioanele, pe trasee mai scurte, renunțîn- du-se la calea ferată forestieră ; ca atare, s-a realizat numai în acest fel o reducere 
a cheltuielilor cu peste 630 000 lei anual.— Efecte economice pozitive — ne relata tov. Ovidiu Butucescu, directorul economic al combinatului — se pot obține și în bazinul Milcovul. Fe calea ferată forestieră, transportul materialului lemnos ne costă 7 lei t/km. Dacă s-ar deschide un drum de numai 10 km și am organiza transportul cu autocamioanele, s-ar putea realiza anual o economie de 1,2 milioane lei.Am reținut acest calcul de eficiență ; dar calculul — în sine — nu este suficient. Conducerea combinatului trebuie să se ocupe cu toată hotărîrea de aplicarea în practică 
a soluției. Mai bine-zis, să acționeze așa cum a procedat în cazul organizării mai bune a muncii pentru reducerea timpului de încărcare-descărcare, micșorarea consumului de carburanți și lubrefianți, de cau
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ciucuri, creșterea duratei între două reparații capitale, prin întreținerea atentă a mijloacelor de transport. Unitatea de mecanizare și transporturi forestiere a combinatului prelimină, pe baza aplicării acestor măsuri, reducerea pierderilor planificate cu circa 1,5 milioane lei.După cum a apreciat tov. Petre Arsinte, directorul tehnic al combinatului, mult s-ar cîștiga la capitolul economii dacă s-ar îmbunătăți calitatea drumurilor. întreținerea drumurilor neasfaltate este foarte costisitoare, iar pe drumuri denivelate, cu multe gropi, „viața" mașinilor se scurtează, consumul de carburanți crește peste cel legal, cauciucurile se uzează înainte de vreme, mașinile se încarcă sub capacitatea lor de transport. La fel, o rezervă, am putea spune nelimitată, de reducere a cheltuielilor o constituie valorificarea integrală a masei lemnoase. Tergiversarea lichidării doborîtu- rilor de vînt, gospodărirea nerațională a lemnului din uncie parchete de exploatare, neufllizarea integrală, pentru industrializare, a deșeurilor de lemn — iată numai cîteva din cauzele care mai provoacă pierderi de valori mari pe potecile întortocheate ale pădurilor. Să concretizăm : ,-unitățile deexploatare ale combinatului au in parchete, nelichidate din anii 1967 și 1968, un volum de 66 000 mc lemn, iar din anul trecut 200 000 mc, ponderea deținînd-o lemnele de foc.— Trecerea timpului — ne spunea tov. Vasile Boțea, directorul comercial al combinatului — face să apară în lemn focare de putregai | în plus, lemnul începe să se de- cojească, într-un cuvint, să piardă din greutate. Conducerea combinatului a stabilit un amănunțit plan de măsuri, pe baza căruia voi- fi lichidate parchetele din anii 1967—1968 pină la sfirșitul lunii martie, iar cele din anul trecut, pînă la sfirșitul lunii mai.Rezultă, deci, că posibilitățile de rentabilizare a activității economice în, unitățile care mai lucrează cu deficit sînt binecunoscute conducerii combinatului. Important este să se desfășoare o susținută muncă de punere în valoare a lor, pentru că nimănui nu-i poate fi indiferent dacă un produs e nerentabil, dacă unele unități mai lucrează cu pierderi, chiar și atunci cînd, pe ansamblu, combinatul obține beneficii. Surse rea. le de economii pot fi valorificate și prin intensificarea acțiuniii de organizare superioară a producției și a muncii. La serviciul respectiv există un plan tematic, care cuprinde 50 de studii ce urmează să fie a- plicate în acest an ; după calculele făcute se apreciază că, pe această bază, se pot realiza economii de un milion de lei la prețul de cost.— Din păcate — ne spunea ing. Eugen 
Banu, șeful serviciului — prea puțini ingineri și maiștri sînt antrenați la realizarea acestor studii.Iată, deci, un filon de creștere a eficienței economice care așteaptă să fie valorificat. Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din Focșani are capacitatea organizatorică necesară pentru a pune intens în valoare rezervele existente, astfel ca în cel mai scurt timp să obțină rezultate financiare superioare.

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii"
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lucrătorii din unitatea 
de comerț exterior au 
aflat că 
solicitat 
produs în țară, 
performanțe similare, 
în consecință, impor
tul a fost respins, iar 
valuta a fost econo
misită. Cit despre gra
dul de responsabilitate 
în materie de chel
tuieli valutare al co
manditarilor — acesta 
ar trebui analizat ceva 
mai bine. Sub lupă 
— ori la microscop, 
că mărește mai mult.

® Vulcan era

microscopul 
poate fi 

cu

„zeul focului"..
Tovarășii H. Con- stantinescu și P. Ju- bleanu, directorul și, respectiv, inginerul șei’ al întreprinderii industriei locale Cîmpulung Muscel, ne-au trimis la redacție o scrisoare. Din lectura ei am reținut că respectiva u- nitate a primit prin transfer de la Uzina de autocamioane din Brașov un cazan de abur. Pentru montarea lui este necesară însă documentația tehnică pe baza căreia a fost proiectat și construit cazanul. Cum este și firesc, conducerea unității din Cîmpulung Muscel s-a adresat u- zinei „Vulcan" din Capitală — constructorul acestui utilaj — care a acceptat să furnizeze o copie după documentația tehnică originală. Mulțumiți de o- perativitate, cei de la

Cîmpulung Muscel trimis imediat un s riat să ridice proie le. Surpriză : aces i s-a spus că proiet trebuie căutate, r mandîndu-i-se să I foneze mai întîi tru a i se p comunica data e tă cînd să vină nou la Bucui După mai multe • foane fără răsp după deplasarea în pitală chiar a dirt rului întreprinderi: Cîmpulung Muscei după alte zeci de foane... tot fără rț tat, conducerea u „Vulcan" continuă cui tergiversăriloi vreme ce cazanul re valorează i 325 090 lei, zace totală inactivitate aproape două IunȘtiam era zeul devenit lor ? că „Vul focului, al amu
® Progres, da

dar nu la absențeLa uzina de utilaj greu „Progresul“-Bră- ila s-au înregistrat, a- nul trecut. 36 136 ore absențe nemotivate. Era de presupus că, date fiind dimensiunile acestei situații cu efecte nefavorabile asupra producției și eficienței activității economice — numai în secția turnătorie a uzinei brăilene timpul irosit datorită absențelor nemotivate și învoirilor a echivalat, a- nul trecut, cu manopera necesară pentru obținerea a 45 rulouri compresoare și a excavatoare cu 50 de capa-

citatea cupei de 0,6 — factorii de răsp dere din uzină vor o serie de măsuri nite să elimine ap ția în acest an a c asemenea anomalii se constată insă ? luna ianuarie a.c., mărul absențelor motivate consemn la uzina brăileană fost de aproape 5 de ore. Adică aproi tot atîtea cite au 1 în două luni din a trecut. E drept că zina se numește „P greșul" — dar nnici o nevoie sionoreze numele p progresul la absei
® Cine sapă groapa

— ca urmare a mai bunei organizări a locurilor de muncă și a folosirii mai judicioase a timpului de lucru— creșterea productivității muncii cu 9,1 la sută (de la 210,5 tone/muncitor, la 229,7 tone/muncitor, pe an) în condițiile îndeplinirii în proporție de 100 la sută a normelor respective.Fiind corect elaborate, adică ex- primînd atît timpul real de executare a lucrărilor, cit și o mai bună organizare a muncii, in majoritatea întreprinderilor noile norme practicate la munca în acord au fost realizate, în medie, la un nivel în jur de 100 la sută, cu variații normale între întreprinderi, cuprinse, de regulă, intre 95 și 105 la sută, corelate cu realizările privind productivitatea muncii. S-a atins, în felul acesta, unul dintre obiectivele principale avute in vedere la îmbunătățirea activității de normare a muncii. Trebuie subliniat, însă, că realizarea întocmai a norme; lor nu înseamnă în mod automat că acestea sint de calitate corespunzătoare. Pot exista și situații în care îndeplinirea medie a normelor să fie menținută în mod artificial în jurul nivelului de 100 la sută, fără ca ele să exprime timpul real necesar pentru executarea lucrărilor și, deci, fără să asigure nici un fel de creștere a productivității muncii.Desigur, îndeplinirea medie a normelor în jur de 100 la sută la nivelul’ unei întreprinderi este influențată de compensările dintre depășirile și nerealizările individuale de norme, obținute de către fiecare muncitor în parte și care pot avea variații foarte largi, în funcție de însușirile personale ale fiecărui salariat, de diferența de calificare, de metoda de muncă folosită, de modul în care a fost utilizat timpul de muncă și de efortul depus, în cazul unor întreprinderi în care normele s-au realizat în jur de 100 la sută s-a constatat că peste 95 la sută din totalul muncitorilor care lucrează în acord realizează niveluri individuale de îndeplinire a normelor în limite cuprinse între 70 și 130 la sută, limite mai restrinse decit înaintea aplicării noului sistem de sala

rizare. S-au eliminat, deci, o serie de depășiri sau nerealizări exagerate de norme, care nu reflectau productivitatea reală a muncii. Cine realizează, totuși, depășiri individuale mai mari de 30 la sută ? Un număr restrîns de muncitori (circa 2 la sută), a căror pricepere și îndemînare sînt recunoscute de întreaga masă de salariați. De asemenea, realizări mai mici de 70 la sută obțin de regulă salariații nou angajați, care nu au încă deprinderile de muncă necesare, numărul acestora nedepășind nici el 2 la sută din totalul salariaților. De

deplinite de aceste categorii de salariați realizările obținute pînă în prezent nu sînt încă la nivelul așteptat, ele pot constitui, totuși, baza unor rezultate mai bune în viitor.Cu toate aceste rezultate pozitive, care confirmă justețea măsurilor ho- tărîte de conducerea partidului șl statului nostru, analizele efectuate în întreprinderi arată că mai sînt 
încă unele cazuri în care măsurile 
respective nu au fost aplicate în mod 
corespunzător, deși atît cadrele de specialiști în domeniul organizării și normării muncii, cit și cadrele de

Din analizele făcute într-o serie de întreprinderi a reieșit că, drept urmare a unor astfel de practici, o parte din noile norme de timp, deși — ca mărime absolută — sînt mai reduse decit cele vechi, sînt, totuși, necorespunzătoare. La elaborarea lor nu s-au respectat principiile metodologice în vigoare, care cer să se țină seama de condițiile tehnico-organizatorice ale producției, de înzestrarea tehnică a locului de muncă, de cerințele de calificare a lucrătorilor etc. Aceasta a determinat ca, în asemenea cazuri, ma

NORMAREA MUNCII

în condițiile noii salarizări
remarcat, în fine, că îndeplinirile Individuale de norme au tendința de a se apropia de nivelul mediu de 100 la sută, pe măsura creșterii gradului de mecanizare a operațiilor de muncă, ceea ce reprezintă, de asemenea, o situație îmbunătățită față de cea existentă înainte de aplicarea noului sistem de salarizare.Unele rezultate bune s-au obținut4 și în cazul organizării și normării muncii personalului salarizat în regie (muncitori și personal tehnic, economic, de specialitate și administrativ), materializate în realizarea unei producții sporite cu a- celași număr sau cu un număr mai redus de salariați, fiecare dintre aceștia avînd precizate în mod mai concret sarcinile și lucrările pe care le au de îndeplinit zilnic. Deși pentru activitățile în

conducere care răspund de această sarcină au fost instruite in vederea asigurării cunoștințelor practice necesare aplicării măsurilor corespunzătoare. Astfel, unele dintre aceste cadre au căutat să îndeplinească sarcina stabilită (de elaborare a unor norme reale) prin corectarea statistică a vechilor norme, în așa fel ca noul indice mediu de realizare a normelor să se situeze în jur de 100 la sută, fără ca normele respective să reflecte posibilitățile reale ale locurilor de muncă (organizare, calificarea lucrătorilor). Neexprimînd timpul real de muncă necesar executării lucrărilor, în asemenea cazuri noile norme au dus la perpetuarea unor anomalii, la Încărcarea disproporționată a salariaților și, bineînțeles, la inechități în salarizare și chiar la apariția unor nedorite tendințe de frînare a inițiativei in realizarea și depășirea normelor.

nopera normată pe produs să fie mai mare decit cea efectiv necesară, respectiv normele să fie cu ușurință depășite, fără a se obține o creștere corespunzătoare a productivității muncii. în asemenea condiții, exâcu- tanții obțin în mod nejustificat cîș- tiguri crescute, desigur în dauna intereselor economiei, la o productivitate mai mică decit cea realizată înainte de aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor.Evident, este necesar ca eliminarea unor astfel de situații să constituie o sarcină permanentă a conducătorilor de întreprinderi și de centrale industriale, a ministerelor care le coordonează, a tuturor salariaților care răspund de activitatea de organizare și normare a muncii.Deoarece normele de muncă sint stabilite pentru anumite condiții de organizare și înzestrare tehnică a locurilor de muncă, apare necesitatea

ca, pe măsura schimbării acestor condiții, conducerea unităților să modifice în mod corespunzător și normele de muncă, pentru a asigura astfel în permanență o încărcare echilibrată cu sarcini a tuturor lucrătorilor, o remunerare în raport cu rezultatele efecțiv obținute în muncă. înțelegem prin „modificarea condițiilor" înzestrarea locurilor de muncă cu noi utilaje și scule, schimbarea metodelor de muncă prescrise inițial, acumularea, de către masa de lucrători, a unor noi deprinderi profesionale ca urmare a creșterii seriei de fabricație, precum și introducerea unor măsuri tehnice și organizatorice care modifică cantitatea reală de muncă necesară pentru executarea operațiilor sau lucrărilor. Practica multor întreprinderi demonstrează că „înghețarea" normelor, în ciuda schimbării condițiilor avute în vedere la elaborarea lor, sau modificarea „din ochi" a acestora, fără o analiză corespunzătoare, conform metodologiei legale în vigoare, duce la depășiri de norme fără eforturi suplimentare, la avantajarea nejustificată a unor salariați. Existența unor astfel de situații nu este de dorit, deoarece, pe lingă inechitate, poate crea dificultăți în desfășurarea normală a procesului de muncă, împiedică punerea integrală In valoare a rezervelor de creștere a productivității muncii.Rezultă din rîndurile de față că normării muncii trebuie să i se a- corde în permanență o deosebită atenție, în așa fel încît în toate întreprinderile să se asigure elaborarea unor norme judicioase, mai ales în cazul dotării cu noi utilaje, al perfecționării proceselor tehnologice de fabricație. Este absolut necesar ca, în cazul oricărei schimbări a condițiilor de producție, să se modifice imediat — în mod corespunzător — și normele. Numai în acest fel normele de muncă vor reprezenta în permanență indicatorul sintetic al nivelului organizării muncii, elementul de calcul al planificării sarcinilor de producție in funcție de posibilitățile reale ale fiecărui loc de muncă și etalonul de măsurare a muncii depuse, respectiv de remunerare în raport cu rezultatele concrete obținute în muncă, indiferent de forma de salarizare.

pomilor...

între multiplele lucrări agricole de primăvară se înscrie și plantarea pomilor. Sint încheiate pregătirile pe terenurile destinate viitoarelor livezi? în multe unități, lucrările necesare pentru plantările de primăvară au fost terminate. în agricole, terenului pe 86 la prafețele în coopei
cooperativele desfundarea s-a efectuat sută din su- prevăzute. în cooperativele agricole din județele Bacău, Brașov, Constanța, Dîmbovița, Neamț, Maramureș și altele această lucrare s-a e- fectuat pe suprafețe mult mai mari decît cele prevăzute. în schimb se constată serioase rămîneri în ur

are ce

mă la executarea g> pilor pentru plant, care pînă la data 7 martie a.c. s-au efe tuat pe numai 11 sută din suprafață, mod practic, în jud țele Argeș, Buzău, Ci raș-Severin, Dolj, O și altele această in portantă lucrare ni, nu a început. O ase menea constatare n duce cu gîndul la si tuația din anii trecuț: cînd din cauza întîrzi erii plantărilor prO‘ centul de „prindere" i fost redus. Livezile ct goluri înseamnă goluri pe fructieră și goluri la capitolul venituri. Numai cine sapă groapa pomilor, și încă la timp, are ce culege...
® „De închiriat" 

pentru porcine
Cele două cooperati

ve agricole de produc
ție Cireșul și Gruiul 
din comuna Căteasca, 
județul Argeș, au con
struit fiecare adăpos
turi pentru creșterea și 
ingrășarea porcilor. 
Valoarea construcțiilor 
s-a ridicat la circa 
300 000 lei, proveniți 
din fondurile coopera
tivelor și din împru
muturi de la stat. Pină 
aici totul ar fi normal. 
Numai că, după ce lu
crările de construcții

au fost gata, unitățile 
respective au fost re
profilate pe creșterea 
altor specii de anima
le. Ca urmare, nici una 
din cooperativele a- 
mintite nu mai crește 
porci, iar construcțiile 
pentru care s-au chel
tuit bani, materiale și 
forță de muncă au ră
mas goale. întrebarea 
este: cine plătește ba
nii risipiți și cine um
ple „golul" din concep
ția despre profilare a 
direcției agricole ?
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Interviul nostru

masa de scris, a

un

de

de data încheie decerna- Confrun-

a omului România, luminoase, cuceritor,

C1 F1 y i E S C

SClNTElA

un

La încheierea
chiar

Concursului

artistică, re-
și con-

de

festival șiale

(Urmare din pag. I) uleiurile sau sor-

făcu- a co-

genului, esenția-

de de

muzicii ușoa- este chezășui- în care com-

profesio- temeinice pregătiri

Smaranda OTEANU
Valeria RÂPEĂNU

Memphis Slim noastră Paleta ex-

sufletească astăzi din aspirațiile

din țara noas- și a supli- 12 melodii din plin uti-

a fost făcută sea- de seară deopotrivă perso-

munți : VICTORIA 
13; 15,30; 18; 20,30, 
- 9; 11; 13,30; 16;

Antonio :
17,30; 20.

căutînd să di- melodîa, înlo- cu o dezlănțui-

P O E T
e Mireasa era In negru : PATRIA 
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15,
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Doi bărbați pentru o moarte : 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21.
O Adio, Texas : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
3207) ; 20,15 (seria de bilete —
3209), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI —9; 
" ...............   21, FAVO-

15,30; 18; 20,30.
te Iubesc : CAPI
II,45; 14; 16,15;

OPȚIUNEA NOASTRA

NICOLAE DRAGOȘ : A? propune 
tă „debutăm" in această convorbire 
prin a încerca o definire a condiției 
poeziei.

CEZAR BALTAG : Poezia se scrie pentru a fi receptată și de altă conștiință decît de cea a poetului. Desigur, această receptare nu este o receptare simplă. De ce ? Poezia operează cu metafore, dar ea operează și cu lucrurile cele mai individuale, cele mai subiective, cu stările de spirit, cu sentimentele care nu sînt ușor reductibile. Conținutul comunicării depinde în primul rînd de noblețea idealului și talentul' artistului, dar nu poate fi ignorată deloc sensibilitatea cititorului.Indiscutabil, însă, poezia este tă pentru a fi receptată, pentru munica.
N. D. .-Urmărind evoluția și,

— în anumite momente — involuția 
poeziei, s-ar putea vorbi și despre 
influența asupra creației a gradu
lui diferit al sensibilității receptoare.

C. B. : Este foarte adevărat că epoca își naște poetul ca și tipul de sensibilitate la poezie. „Divina Comedie" nu s-a născut numai din imaginația genialului Dante. Ea a fost ' cerută de anumite realități. Modul de exprimare al lui Dante nu a fost întotdeauna direct. Dante este și azi un autor nu pe deplin descifrat. Epoca poate naște în egală măsură scriitori de expresie directă și pe alții de expresie indirectă. Prin a- ceasta nu propun judecăți de valoare ci constat. Poezie de expresie directă erau madrigalurile, sonetele de dragoste. O construcție complexă (Iliada, Divina Comedie, Faust) nu e o operă imediat și total receptabilă, dar ea reprezintă, adesea., în mai mare măsură spiritul epocii. Marele poet este cel care transformă o stare de spirit într-o mare trăire personală ce impune prin consistența și inflexibilitatea unor principii.
N. D. : Nu o dată, in articolele pu

blicate in presă sub semnătura poe
tului Cezar Baltag am intîlnit refe
riri la folclorul românesc, la influ
ența creației populare — organic asi
milată — asupra poeziei culte.

C. B. : Cred că folclorul româneso este unul de tip special. Mă gîndesc la un poem ca „Miorița", un poem aparent foarte accesibil, care este de fapt matricea spiritualității, expresia sensibilității noastre fundamentale. Este un poem cu o viziune înalt filozofică. Dialogul cu stelele, cu natura demonstrează latențele, încărcătura tensională, emoțională, ideatică —'în același timp — a baladei. Miorița, Meșterul Manole, folclorul magic, proverbele, poemul „Tinerețe fără bătrînețe", poem filozofic, presupun un înalt nivel estetic și filozofic de la care se poate porni. Noi avem o tradiție excelentă, rădăcinile folclor de o fol- sînt,

tin asumat. Ca orice om, poetul este structurat de epoca lui. El primește și este reprezentativ în măsura în care primește din timpul în care trăiește toate liniile de forță ce îi vor di- recționa personalitatea. Destinul colectivității este un destin asumat de poet și devine propriul Iui destin. Conștient sau inconștient, poetul nu numai că se poate exprima, ci exprimă o epocă întreagă, o societate. Dacă pornește de la ideea că au- toexprimîndu-se trebuie să fie în același timp un produs spiritual reprezentativ, opera lui devine cu adevărat expresia unei conștiințe reprezentative, a unui Eu — în mare — a) societății. Cu atît mai mult, în condițiile societății noastre socialiste, poetul are datoria morală de a-și încărca versurile cu un autentic patos cetățenesc, de a le face să vibreze de un profund sentiment patriotic.
N. D. : Deși am citit o declarație 

pe care ați făcut-o mai demult in 
care nu acordați inspirației „onoruri
le supreme", aș vrea să discutăm des
pre relația dintre conștiința poetică

CU

Cezar BALTAG

ni le găsim în acest foarte' mare calitate. Lucrările clorice la care m-am referit există ca adevărate piscuri ale marii arte. Basmul „Tinerețe fără bătrînețe" este un basm al marilor date existențiale. Chiar dacă sîntem o literatură tînără, rădăcinile folclorice au și distincția și problemele marii artei, ale marii literaturi. Nu e o literatură folclorică oarecare. Cred că folclorul reprezintă pentru cultura noastră o componentă a fenomenului de compensație. S-a ajuns la capodopere excepționale. Pentru un scriitor de azi folclorul este un punct de pornire, solul în care se împlîntă rădăcinile literaturii culte.
N. D. : Care credeți a fi condiția 

esențială a unei culturi pentru a pu
tea intra cu personalitate și forță 
proprie in circuitul universal al va
lorilor ?

C. B. : Să-și respecte specificul, antecedentele proprii. Iradierile cu alte literaturi nu pot fi niște transplantări, ci tipuri de comunicare superioară între structuri care pot; cel mult, să se asemene. Orice cultură trebuie să găsească linii înrudite, un teren propice pentru schimbul spiritual. Pe de altă parte, sînt sigur că noi înșine avem foarte multe de spus și de influențat. Literatura noastră are linii foarte proprii, pregnant specifice, care pot intra în circuitul universal. Schimbul nu este unilateral. Intrarea în circuitul literaturii universale nu se face numai receptînd, ci și îmbogățind peisajul literaturii universale. Literatura noastră are în acest sens toate șansele. în felul a- cesta aș înțelege și noțiunea de sincronizare a culturilor, despre care se vorbește adesea. Noi înșine trebuie să ne arătăm preocupați de găsirea căilor prin care să-i punem pe alții în acord cu „lungimea noastră de undă sufletească", să-i punem în acord cu etosul nostru, cu datele esenței spirituale naționale.
N. D. : In condițiile în care apar 

tot mai multe cărți de poezie — lu
cru firesc și necesar — care credeți 
a fi modalitatea de „recunoaștere" a 
autorilor cu adevărat valoroși ?

C. B. i Modul de recunoaștere ? Valoarea mesajului, încărcătura umană a poeziei. în afara valorii ea nu poate exista. Se pot mima mijloace, stiluri, modalități. Dar lucrul care nu se poate mima, unde cabotinismul nu încape, este tensiunea interioară a artistului. Senzația pe care o dă literatura mare este că ea a găsit unica • formă de exprimare, că adevărul pe care trebuie să-1 comunice este un a- devăr pe care-1 comunică cu necesitate. In.afara acestei rigori interne literatura mare nu poate exista. Un conținut sufletesc înalt își cere, desigur, întotdeauna cu necesitate și forma superioară de exprimare. Scriitorul nu poate fi un simplu actor al propriului adevăr artistic. Poezia nu împrumută ideile, formele de exprimare. Poetul le găsește în el însuși ; ele sînt „dictate" de contextul social în care poetul își desăvîrșește creația. Nu se poate face o distincție operațională între conținut și formă ; forma în poezie asemenea cămășii muiate în coarea lui Nessus pe care o îmbracă Hercule și nu o mai poate scoate de pe el. Distincția între conținut si for- . mă se poate face numai în scopuri 1 formale.N. D. : își poate abstrage poetul 
destinul propriu de sub influența des
tinului general al unei colectivități ?

C. B.: Destinul poetului e un des-

și procesul de elaborare al poeziei, 
in cadrul căruia nu cred că„poate fi 
neglijată inspirația.

C. B. : Inspirația singură nu-mi garantează nimic. Ea înseamnă — singură — obscură forță exterioară. Pentru că sînt un poet elaborat, nu am sentimentul că metaforele mi se dau din afară. M-ar mulțumi mai mult o metaforă pe care eu, autorul, ca un adevărat demiurg, aș simți-o că îmi aparține. De multe ori hazardul te ajută și o ciocnire incidentală de cuvinte, o asociație neobișnuită de idei poate da rezultate reprezentative. Dar adevărata mulțumire a unui artist este în momentul în care metafora a izbucnit din interiorul gîndirii, sensibilității sale ca edict, ca o lege, ca o necesitate.
N. D. ; Un cunoscut, citindu-mi 

interviurile, m-a întrebat : „De ce 
printre întrebările pe care le pun in
sist asupra umanismului — ca o con
diție a creației ?“. Poate acceptați să 
adăugați răspunsului pe care i l-am 
dat și cîteva din opiniile dumneavoas- 
.tră.

C. B. : E greu de imaginat o poezie antiumanistă. Versificația lipsită de sentiment, de idei, de atitudine umană nu poate fi numită Sigur că umanismul manismul timp și Poetul trebuie să aibă conștiința cea mai. pură. El ca om, ființă socială, trebuie întotdeauna fie de partea adevărului vieții, apere opiniile care reprezintă cu devărat viitorul omenirii, sensul istoric, social. Niciodată, în nici societate poetul nu poate să fie mă refer la o lectură recentă — partea „Ciumei". Poetul nu poate să fie decît partizanul forțelor vieții, să ajute. Lucrurile par oarecum simple. Nu știu dacă sînt simple dar le simt ca foarte adevărate. Iar în cazul nostru, al societății noastre socialiste, poezia care este o activitate umană esențialmente liberă, care prin definiție este libertatea însăși pe planul spiritului, va mai expresia ciale, acestui care a ajuns încoace. Este apropiere a omului

poezie, atunci cînd vorbim de poeziei, vorbim de u- unei epoci, al unui al unui spațiu anume, întotdeauna ca să să a- ei o

fi sau caută să fie toc- acestei conștiințe so- vîrf de conștiință la omenirea de la Marx un mijloc specifio de de esența

Poetul autentic nu poate fi decît de partea progresului, a democrației, a libertății, a desființării inechităților dintre oameni, a promovării idealurilor de cea mai nobilă altitudine. Iar poetul României de azi nu poate fi decît un poet al sentimentelor oamenilor ce făuresc socialismul.
N. D. : Pentru ca toate aceste idea

luri ale existenței poetice să se poată 
materializa, poetul are datoria nu 
numai de a înțelege intercondiționa- 
rea dintre spiritul epocii și aspirațiile 
sale. El trebuie să se manifeste ca o 
personalitate activă. Sînt însă și pă
reri potrivit cărora poetul trebuie să 
fie un retras, un izolat, un om al re
flexiei filozofice, refuzîndu-și „con
cretul imediat"...

C. B. : Poetul nu este un izolat. A- devăratul poet nu are dreptul să-și reproșeze nimic. Un om care pe plan social nu-și promovează cu curaj atitudinile, poziția lui față de fenomenele curente — sau mai puțin curente — ale vieții obștești, omul care ni luptă pentru adevărurile superioare ale vieții, cu foarte mare greutate în laboratorul de lucru, acasă, ar mai putea să scrie poezie autentică. Poetul trebuie să fie o conștiință lucidă, integră, activă, să fie un „angajat social", întotdeauna de partea ideilor de progres. Numai așa poezia sa se va naște liberă, fără complexe. Actul creației este un act de manifestare activă. Atitudinea creatorului trebuie să fie o atitudine activă, vitală, militantă, deschisă spre lume, spre problemele ei. Sentimentul participării directe la problemele societății îți dă chiar puterea necesară așezării la autoexprimării celei mai intime.N. D. ; Am intîlnit în discuțiile a- 
supra condiției poeziei o anumită re
ticență față de noțiunea de optimism. Un reputat om de artă scria 
despre optimism — nu înțeles în sen
sul lui limitativ ci ca trăsătură exis
tențială — că a străbătut opera tu
turor marilor creatori. Și totuși nu 
ne va fi greu să descoperim în vo
lume de poezie de dată relativ re
centă efortul de a se mima un anu
me sentiment, de neliniște tragică, de 
fatalism ancestral, deprimant. Cred că 
aceste dominante lirice sînt, cel mai 
adesea, nu rezultatele unei structuri 
tragice, ci ale asimilării grăbite a 
unor motive poetice mult mai pro
funde decît pot părea la prima ve
dere.

C. B. : Orice metaforă e un miracol. Materialismul au exclude, în plan estetic, tragicul. Dar există o continuă neîmpăcare în tragic a omului. Și aceasta este latura lui optimistă, efortul caracteristic esen- umane, care nu-și poate re- șansele de dezvoltare. încrederea artistului în capacitatea omului de a se opunfe verdictelor ilogice ale unei situații, înțelegerea limitelor umane nu prin sentimentul unei decepții universale fac existența omului mai sfîntă, mai diamantină. Chiar și într-o situație de natură tragică — moartea, războiul, în- frîngerea — omul găsește resurse de încredere în sine. De ce ar proceda artistul altfel ; el' care poartă învestitura nobilă de ales al umanității ? Și, cu deosebire, pe cel de ales al umanității socialiste ?
N. D. : Cum apreciăți literatura ul

timelor decenii T
C. B. : Au apărut foarte mulți poeți. Desigur, nu egali ca valoare dar acesta e un fenomen firesc. S-a deschis calea marilor surprize care pot surveni. Practic este inepuizabil rodul de poezie românească. E datoria noastră, a fiecăruia, ca în interesul poeziei, al creației să facem totul pentru ca această competiție literară să se desfășoare în cele mai optime condiții. Avem datoria ca, în paralel cu efortul de continuă desă- vîrșire a operei proprii, să impunem în conștiința cititorilor noi talente și să ne bucurăm de ivirea lor.

Nicolae DRAGOȘ
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copiilor. Galeria de 

de
Ion

18,00 Lumea 
carton : 
vulpe",,
Creangă.
Ancheta economică. 
Telejurnalul de seară. 
Intermezzo muzical. Program 
susținut de Ansamblul fol
cloric Sinaia.
Ce știm și ce nu știm des
pre om 1 Performanțe șl li
mite.

„Ursul păcălit 
adaptare după

20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri — publicitate.
20.15 Desene animate.
20.30 Seară de teatru : „Florin și 

Florica" de Vasile Alecsan- 
dri. Interpretează un colectiv 
al teatrului din Galați. Dis
tribuția : Mișu Iancu, Stela 
Popescu-Temelie, Ion Lem- 
naru.

21.30 Teleglob : Reportaj in alb. 
Prin Moscova.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Exegi monumentum. Versuri 

dedicate eroismului ostașilor 
români, victoriei împotriva 
fascismului.

22.30 Muzicorama T.V. — emisiu
nea actualităților de muzică 
ușoară.

23,00 închiderea emisiunii.

tări susținute și multiple în vederea dezvoltării lor, înlocuirii unor materii prime, ținerii lor „la zi“ în pas cu progresul tehnic, și, eventual, trecerii mai grabnice ]a realizarea lor prin forțe proprii, în țară. Este greu de acceptat posibilitatea ca specialiștii uzinei să poată face față tuturor cerințelor pe care le impun momentul actual și perspectiva.Pe de altă parte, în cazul contractelor încheiate cu unele unități pentru acest an, se observă o preocupare insuficientă pentru abordarea celor mai importante probleme specifice de cercetare. O bună parte dintre temele ce fac obiectul unor asemenea contracte sînt axate mai ales pe chestiuni așa-zis „urgente" — multe, dacă nu minore, oricum periferice în raport cu situația reală din întreprinderile respective. Și toate că. la solicitarea am trimis cercetători pentru a conlucra cu specialiștii din producție în depistarea. celor mai arzătoare cerințe ale acestei etape.Cum se prezintă lucrurile din punctul de vedere al cercetărilor de
asta cu unor uzine, din institut

perspectivă Imediată și mai îndepărtată ? Peste 50—60 la sută din puținele teme de acest fel contractate sînt finanțate din fondurile centralizate ale ministerelor. Există, ce-i drept, și un fond de tehnică nouă al fiecărei întreprinderi, care nu este folosit însă pentru încheierea de contracte pe teme de perspectivă, înțelegerea mecanică a necesității de a încheia contracte cu cercetarea a făcut ca, în cele mai multe din fabrici și uzine, cerințe importante în ceea ce privește asigurarea perspectivei să fie pur și simplu ignorate E adevărat că atenția se îndreaptă, în mod justificat și într-o anumită măsură preferențial, spre creșterea producției și productivității muncii, mai ales pe seama descoperirii și fructificării unor rezerve interne (mai buna organizare, exploatarea la nivel superior a utilajelor etc.). Dar, în

11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
RIT — 10; 13;.............
O Te iubesc, 
TOL — 9,30;
18,45; 21.
• Explozie in
— 8,30; 10,45; 
EXCELSIOR - 
18,15; 20,30.
o Pat șl Patachon : CINEMATE
CA (sala Union) ; 10; 12; 14.
• Ghici cine vine la cină ? : CEN
TRAL— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, GRIVIȚA — 9,30; 11,45; 15,45; 
18,15; 20,30. FLAMURA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
o Simpaticul domn R : LUMINA
— 9,30—16 în continuare ; 18,30;
20,45, TOMIS — 9,30—15,30 in con
tinuare ; 18; 20,15.
• Program pentru copil : DOINA
— 9; 10.
o Femeia Îndărătnică : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
O Metamorfoza sticlei; Cînd băr
bații devin tați ; 20 de secunde ; 
Băiețașul lui tăticu : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Visul domnului Gentil : FERO
VIAR - 9; 11; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Corabia nebunilor: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 19.
• Păcatul dragostei : BUZEȘTI
— 15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18. 
e Cuțitul în apă : MOȘILOR —
20.30.
• Roșu șl Auriu : BUZEȘTI — 
20,30.
0 Via Mala : DACIA — 8—20,45 
în continuare, VOLGA — 10—12 
în continuare ; 16; 18,15; 20,30.
o Comisarul X și „Panterele al
bastre" : BUCEGI — 9,45; 12; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9,15; 11.30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA — 9.30— 
15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
o Taina leului : LIRA — 15,30; 18. 
o A trecut o femeie : LIRA — 
20,15.
e Beru șl comisarul San 
DRUMUL SĂRII — 15;
o Cînd se arată cucuveaua : GIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
O Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CENI — 15,30;, 19.
• Winnetou în Valea Morțil : PA
CEA — 15,45; 18; 20,15.
e Stăpîn pe situație : FLOREAS- 
CA — 10; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Noapte cu ceață : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
o O șansă dintr-o mie : VITAN — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
o Prea mic pentru un război atît 
de mare : RAHOVA — 15,30; 18: 
20,15.
• Profesioniștii : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
o O nuntă cum n-a mal fost : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Călugărița : VIITORUL —
15,30; 19.
• Războiul domnițelor : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Valea păpușilor : CRlNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Vă place Brahms ? : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.

Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru studenții din cen
trul universitar București, susținut 
de Orchestra de cameră a Filar
monicii „George Enescu". Dirijor : 
Mircea Crlstescu — 20,30.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
«9 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) ; Părinții teri
bili — 19,30.
o Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul 1 
20; (sala din str.
Puricele în ureche 
e Teatrul „C. I.
Magheru) : Vijelie i 
sassafras — 19,30;
Enigmatica doamnă „M" — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30; (în sala Teatrului 
Mic) : Absența — 20.
• Teatrul „A. Davila" din Pitești 
(în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Rețeta 
fericirii — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17; (sala din str. Acade
miei) ; Bandiții din Kardemomme
— 15.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Nicuță... la Tănase
— 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : De la Bach la 
Tom Jones

„c.

lui Rameau —
Alex. Sahia) ;
— 20.
Nottara" (sala 
în crengile de 
(sala Studio) : 

1 „M‘

I

I

I

i 
I
I
I

I
I
I

I

I

I

I1

perspectivă orice progres important nu va putea fi asigurat fără valorificarea rezultatelor cercetării. Se impune, deci, investigarea din timp a unor asemenea soluții. în prezent se așteaptă uneori ca o cerință să devină mai întîi presantă și abia a- tunci se solicită cercetării rezolvarea ei, ceea ce provoacă soluționări precipitate, sau pur și simplu apelarea la import, ca singura rezolvare operativă.Sînt încă foarte puține, aproape i- nexistente. contractele dp colaborare între domenii. Acest fapt reflectă o optică limitată în aprecierea importanței și eficacității economice a contractului. a cărui utilitate este raportată numai la sfera ■ propriului domeniu, sau chiar numai la sfera unei singure întreprinderi. Problema prezintă o însemnătate deosebită mai ales pentru domeniul electrotehnicii,

PENTRU ARTA CÎNTECULUI
Duminică seara, cea de-a treia ediție a „Cerbului de aur" s-a încheiat. Sîntem încă sub impresia momentului solemn al decernării premiilor ; emoțiile firești ale concurenților au fost nu o dată și emoțiile noastre, ale celor care în sală sau în fața aparatelor de televiziune am optat pentru unul sau pentru altul din ei. La ora cînd așternem pe hîrtie aceste rînduri ecourile concursului și festivalului nu s-au stins. Și nu se vor stinge repede pentru că „Cerbul de aur" a devenit o adevărată manifestare populară, care a captat interesul a zeci și sute de mii de oameni, seară de seară, și a prilejuit dezbateri aprinse, în presă sau orale, cîștigîndu-și nu numai o tradiție ci șirenume. E un concurs și un festival așteptat deopotrivă de iubitorii muzicii cit și de specialiști (compozitori, critici, interpreți) — este un festival și un concurs așteptat de întreaga țară. Bineînțeles, caracterul accesibil al muzicii u- șoare, faptul că genul se adresează și cucerește imediat inimile a milioane de spectatori, că cele mai izbutite melodii sînt însușite a- proape instantaneu și apoi fredonate de un număr de oameni ce nici nu poate fi uneori estimat, devenind a- devărate producții folclorice care se pierd în marele fluviu al vieții fără să se mai știe adeseori cine le-a scris — joacă un rol important In popularitatea „Cerbului de aur". Dar prestigiul unui concurs și festival de artă se cucerește prin calitatea și diversita

tea manifestărilor, prin ideea directoare care le unește, prin certitudinea pe care publicul și specialiștii o au că de fiecare dată programul le va prilejui întîlni- rea cu personalități de seamă. cu acei artiști care prin calitățile multiple ale artei lor s-au înscris Ia loc de frunte în evoluția constituind puncte le de referință.Ultimul festival curs, alături de celelalte e- diții, a constituit un succes 
al cîntecului bogat în sub
stanță umană, un triumf al 
melodiei înaripate ; iar a- ceastă demonstrație strălucită ră de marile vedete, nalități artistice cu o carieră bogată, unanim recunoscută pe plan internațional, cît și de concurenții aflați la începutul activității lor artistice. Faptul că toate ge’nerațiile reprezentate la Concursul și Festivalul „Cerbul de aur" au optat pentru un cîntec melodic, străbătut de fiorul celor mai pure emoții și sentimente, pătruns de dragoste și de respect pentru ființa umană, pentru cîntecul mesager al unor idei generoase de înfrățire între oameni, de protest împotriva suferințelor — atestă încă o dată că acestea sînt coordonatele majore muzicii contemporane.Această a treia ediție a festivalului și concursului ne-a demonstrat că muzica ușoară nu poate fi decît o muzică ce se adresează oamenilor și caută să releve alesele lor însușiri sufletești, să dezvolte dragostea de frumos — așa cum Connie Francis a arătat în în-

treg recitalul său, să semene încredere în viitor, și ne gîndim la piesele dragoste interpretate Marie Laforet. Cîntecul a- devărat, așa cum s-a văzut, poate fi lacrimă pentru suferință și durere și, în a- cest sens, strălucita lecție dată de Josephine Baker a emoționat unanim, poate răscoli filele dramatice și eroice ale istoriei, poate să ne vorbească așa cum demonstra— despre viața de fiecare zi.presivă a cîntecului din festival a fost infinit nuanțată așa cum infinită esțe bogăția spirituală a omului. Și sinceritatea contaminantă a Bogdanei Karado- ceva, voioșia și pitorescul cuplului cubanez Mirta și Râul, apoi înfierbîntatele ecouri de „flamenco" din cîntecul lui Raphael — sînt dodr cîteva exemple. în a-

le și sentimentele nobile ale genului, namiteze cuind-ore furibundă de zgomote, adresindu-se nu inimii și minții, ci instinctelor. Asemenea curente stau sub semnul efemerului chiar dacă, sub presiunea unei rețele publicitare, ele pot înregistra citeodată succes. Din acest punct de vedere. Festivalul și Concursul „Cerbul de Aur" au marcat 
opțiunea noastră pentru marca artă, pentru muzica ușoară de reală calitate, pentru muzica marilor pasiuni și a marilor frămîn- tări omenești, muzica inspirată din ideile majore ale timpului nostru. „Cerbul de aur" a demonstrat că interpreții, ale căror nume sînt îndeobște cunoscute, au impus prin forța talentului și a calităților artistice, cultivate printr-o muncă

si Festivalului
9

„Cerbul de aur
ceastă diversitate de stiluri, de . personalități bine distincte a existat totuși un e- lement comun : dorința de 
a transmite ascultătorilor 
idei, gînduri, sentimente, in- 
vitindu-i Ia meditație, înăl- 
țîndu-i pe treptele unei vi
brante emoții sufletești. Festivalul de la Brașov a constituit o opțiune din partea tuturor concurenților și interpreților pentru muzica de aleasă calitate și, în mod deosebit, pentru muzica optimistă, tinerească — muzica încrederii.Evitînd elementul spectaculos, gestul inutil, extravaganțele, jocul scenic a devenit expresiv prîntr-o remarcabilă interiorizare, o intensă participare sufletească. în același timp, s-au conturat sobrietatea mișcării și perfecta fuziune Intre cîntec și jocul scenic, între vers și mimică, între desenul sugerat de mîini și imagine. La Therese Steinmetz sau la Galina Nenașeva, la Pașa Hristova sau la Lise Marke economia mișcării a dovedit bun gust, subliniind concentrarea asupra esenței și ideii cîntecului, dorința fiecărui interpret de a transmite mesajul său. Nu-i un secret pentru nimeni faptul că, mai ales în ultimele decenii, muzica ușoară a devenit în anumite părți ale lumii o întreprindere comercială, care sacrifică totul succesului de casă i- mediat, obținut cu prețul unei publicități exorbitante. De multe ori, prin „lansări" zgomotoase, adueîndu-se în prim plan criterii extraes- tetice, se impun „vedete" a căror glorie se dovedește a fi însă efemeră, supusă capriciilor unor interese financiare, modei trecătoare. Nu-i, de asemenea, un secret că apar curente și tendințe care atentează la idei

asiduă, ideea că muzica u- șoară nu-i un simplu divertisment, ci, dimpotrivă, reprezintă o cale de afirmare a unor idei de largă semnificație socială, filozofică, umană. Iată de ce organizarea unui asemenea festival implică o atitudine selectivă, critică față de multitudinea curentelor care se afirmă pe acest tărim, precum și o alegere a acelor tendințe din creație și interpretare care, fiind recunoscute și apreciate de marele public, sînt în același timp mesagerii cînte- cului încărcat de substanța poeziei și a melodiei.Concursul „Cerbulaur" a contribuit la afirmarea unor tinere talente pe tărimul interpretării muzicii ușoare. Dar consecvent principiului afirmat mai sus, acela al respingerii oricăror criterii comerciale și publicitare, criteriile concursului au încurajat diversitatea de ■ stiluri, concen- trindu-se asupra conținutului de idei al cîntecului, asupra profunzimii mesajului, asupra liniei melodice inspirate, cu o vibrantă rezonanță muzicală, asupra unei interpretări de o profundă trăire artistică. Legat indisolubil de acest criteriu, este acela al nalității, al unei și multilaterale de specialitate.Bineînțeles, un 1 un concurs de asemenea ținută este și un prilej de confruntare a școlii naționale de compoziție și interpretare cu tot ce s-a realizat mai semnificativ pe acest tărîm pe plan internațional. Experiența primului festival și concurs, dezbaterile care au avut loc în paginile presei, și la care și-au spus cuvîntul specialiști de o înaltă calificare, pregătirile din ce în ce mai

temeinice ale concurenților și ale soliștilor români au dus la o mai bună prezentare a țării noastre. Cucerirea unui trofeu la „Cerbul de aur" nu poate'fi însă un scop în sine, nu poate forma obiectul unei pregătiri care începe cu cîteva luni înainte deschiderii și se imediat după rea premiilor.tarea de care vorbeam are drept scop să contribuie multilateral la ridicarea nivelului general al muzicii noastre ușoare și a celor ce o interpretează. De aceea credem că pregătirea • și perfecționarea tinerilor concurenți și a soliștilor români poate deveni o preocupare permanentă, în primul rînd a lor și a tuturor factorilor care au in grijă destinele muzicii noastre ușoare.Confruntarea pe tărimul creației a fost și ea fructuoasă pentru compozitorii noștri de muzică ușoară. In repertoriul concurenților străini au intrat numeroase melodii românești, cîteva cucerind sufragiile unui mare număr de interpreți, s-au afirmat și pe această cale o serie de compozitori tineri de muzică ușoară. Tipărirea acelui caiet care cuprinde optzeci de melodii din cele mai bune creații ale genului tră, precum mentului de și-au dovedit litatea, ele punind în circulație o adevărată antologie a cîntecului românesc. Un festival și un concurs de muzică ușoară are menirea să descopere de la un an la altul tinere talente pe tărimul compoziției, al textelor de muzică ușoară. Concursul și Festivalul „Cerbul de aur" devine un stițnulent și pe acest tărim, dind școlii românești de muzică ușoară imboldul spre o creație majoră, de înaltă ținută prezenta tivă.Dezvoltarea re românești tă de modul pozitorii noștri vor ști să-și extragă seva inspirației din multilaterala și bogata viață de din din optimismul tonic, efervescent. Școala românească de muzică u- șoară își va afirma originalitatea ei așa cum s-a dovedit și prin cele cîteva melodii alese de interpreții străini, prin melodii ce cultivă specificul sufletului nostru românesc : dragostea de viață, duioșia și suavitatea gîndurilor luminoase, puritatea, simțul e- chilibrului și al măsurii, fnspirația folclorică poate fi una din sursele fertile, inepuizabile ale creării unui gen original, definitoriu peisajului componistic românesc.Dorim ca și în anii viitori, acest concurs și festival, așteptat cu legitim interes de publicul larg, să se desfășoare la un nivel din ce în ce mai ridicat, să a- ducă pe podium interpreți de o certă valoare care marchează drumurile ascendente ale muzicii ușoare — să-și consolideze numele de adevărată sărbătoare a ciu
tului.

PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

DOI BĂRBAȚI PENTRU 0 MOARTE

care progresează astăzi nu atît prin modificarea principiilor constructive, cit mai ales prin’ perfecționarea de către tehnologi a proceselor de producție, îmbunătățirea de către chi- miști sau petroliști a gamei materiilor prime folosite.Sub aspect economic eficiența trebuie urmărită, de altfel, din mai multe unghiuri de vedere s un ulei considerat nerentabil. în domeniul petrolului sau chimiei, poate ti su- perrentab'l în alte domenii de activitate. în acest sens, aș vrea să revin asupra unor aspecte pe care le-am mai sesizat public, dar care nu și-au găsit însă rezolvarea. Este vorba despre asigurarea de către unitățile de cercetare și producție ale Ministerului Petrolului și Ministerului Industriei Chimice a unor produse ce condiționează evoluția cercetărilor și producției în sectorul elec.

trotehnic, cum sînt turile de hîrtie izolante, unele cauciucuri și mase plastice etc. Asemenea produse se mai aduc încă din import, deși, prin eforturi convergente, ar putea fi realizate în țară. 
O corelare mai bună a eforturilor desfășurate în diferite domenii ar permite, totodată, ca sectorul nostru să beneficieze mult mai grabnic de unele cercetări privind uleiurile de transformator sau cele clorurate. Soluționarea și valorificarea operativă, pe ansamblul economiei naționale, a unor asemenea teme ar asigura, cred, obținerea unor economii ce ar depăși anual sute și sute de milioane de lei.Sînt cîteva din aspectele ce mi-au reținut atenția în ultima vreme, în legătură cu contractele de colaborare cercetare-producție. încheiate in a- cest an. Consider că ele merită întreg interesul din partea specialiștilor, a forurilor de resort, pentru a fi dezbătute și soluționate cit mai cu- rînd, în vederea fructificării grabnice. pe plan superior, a acestui instrument eficace de conlucrare — contractul.

Producție □ studioului 
București", în regia lui 

Gheorghe Naghi (coau
tor al scenariului, îm
preună cu scriitorul Suto 
Andras), filmul „Doi băr
bați pentru o moarte" 
este interpretat de Matei 
Alexandru, Monica Ghiu- 
ță, llarion Ciobanu, Fe
renc Bencze, Eliodor Kiss, 
Erzebet Adam, Chirii Eco- 
nomu ș.a. Imaginea — 
Nicu Stan ; muzica — 
Dumitru Capoianu ; de
coruri — arh. Liviu Popa.

Ieri, la cinematograful 
„Republica" din Capitală, 
a avut-- loc premiera fil
mului.
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Sosirea ministrului
afacerilor externe

al Norvegiei

în- din
La Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, luni după- amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, cu soția. Oaspetele norvegian este soțit de funcționari superiori Ministerul Afacerilor Externe : Bue Brun, director general adjunct la Direcția afacerilor de politică comercială, Olav Sole, șef de divizie în cadrul Direcției afacerilor politice, Torvald Stoltenberg, consilier.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor

Vizită protocolară la M. A. E.
In cursul dupâ-amieziî de luni, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, a făcut o vizită protocolară ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu .La întrevedere au participat Va- »lle Gliga, adjunct al ministrului

Dii eu în onoarea ministrului
afacerilor externe al Norvegiei

Luni seara, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, cu soția, au oferit un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, și a soției sale.
Au participat Pompiliu Macovel, președintele Comitetului de Stat pen

tru Cultură și Artă, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Dan Enă- chescu, ministrul sănătății, Eduard Mezincescu, ambasadorul României în Norvegia, membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior și Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, reprezentanți ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, funcționari superiori din M.A.E.Au luat parte Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, care îl însoțesc pe oaspete în vizita oficială in țara noastră.In timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, Corneliu Mănescu și John Lyng au rostit toasturi.Salutînd cu căldură pe oaspeți, ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu a relevat că această primă vizită în România a unui ministru de externe norvegian constituie o expresie a bunelor relații statornicite între cele două țări, precum și a dorinței comune de a dezvolta raporturi de prietenie și colaborare între poporul român și poporul norvegian. Relevînd participarea tot mai activă 
a României la circuitul internațional 
de valori, precum și realizările prin care Norvegia este prezentă în efor
tul omenirii pentru civilizație și prosperitate, vorbitorul a spus : în acest 
cadru sîntem bucuroși să constatăm 
că relațiile dintre România și Nor
vegia au înregistrat în ultimii ani o evoluție favorabilă. Avem în vedere atît schimburile bilaterale, cit și colaborarea în cadrul Organizației Națiunilor Unite, și al altor organisme internaționale. Noi dorim extinderea 
și diversificarea schimburilor comercial? și cultural-științifice, în care vedem un factor de destindere și a- propiere, care corespunde interesului reciproc, păcii și înțelegerii internaționale.Reafirmînd principiile după care se călăuzește țara noastră în relațiile noastre cu alte state, vorbitorul a subliniat că România este, în mod firesc, profund interesată în existența unor relații de bună vecinătate și colaborare între toate statele continentului, în statornicirea securității în Europa.In concepția noastră — a relevat ministrul român — securitatea europeană presupune un sistem de angajamente clare, din partea tuturor statelor, precum și de măsuri concrete care să ofere fiecărui stat garanția deplină că se află la adăpost de orice primejdie de agresiune sau de alte acte de folosire a forței sau de amenințare cu forța și să asigure dezvoltarea lor pașnică într-un climat de destindere, înțelegere și colaborare. în continuare, vorbitorul a arătat că schimburile de vederi avute de guvernul român cu numeroase guverne europene duc la concluzia că, în prezent, sînt create condiții pentru a îndrepta eforturile generale pe făgașul înfăptuirilor practice, pentru convocarea unei conferințe consacrate securității și colaborării în Europa. El a menționat măsurile pe care guvernul român le consideră necesare pentru temeinica 

(Urmare din pag. I)spune inginerul Ion Ungureanu — tehnologiile sînt, în esență, similare. Așa că, de astă dată, am putut prevedea dinainte deficiențele „nevralgice" și lua măsurile pentru prevenirea lor. între altele, cei cu experiență au transmis noilor angajați „subtilitățile" meseriei, care nu se învață doar din carte, fiindcă depind de activitatea productivă nemijlocită'.Așadar, iată cum printre componentele care explică excepționalul start al TEROM- ului ieșean, figurează la loc important s „experiența tehnologică" a oamenilor, știința organizatorică de a Îmbina maturitatea cîștigată anterior, cu avîntul celor foarte tineri. La o asemenea constatare te duce și citirea unei radiografii privind compoziția u- tnană a unei secții importante, secția „fibră", în cadrul căreia lucrează „săvineșteni" cu 6— 7 ani de activi-

tate în chimie, ca o- peratorii Teodor Na- clad și Pavel Stofei, maistrul Pavel Manole etc., alături de „ieșenii" D. Tăutu, venit de la întreprinderea „Țesătura", sau foarte tinerii Nicolae Cosma, Ștefan Popa, Ștefan Poenaru, descinși din

sălile de curs ale școlii profesionale.Cit privește categoria din urmă, trebuie remarcată buna lor pregătire practică și teoretică, ceea ce permite acomodarea, în foarte scurt timp, cu aparatura de cel mai înalt nivel tehnic cu care a fost dotată uzina ieșeană. în laboratorul textil al secției „fibră", de pildă, ma-

ad- 
ex-

externe, cu soția, Vasile Gliga, junct al ministrului afacerilor terne, Eduard Mezincescu, ambasadorul României în Norvegia, de funcționari superiori din M.A.E. $1 Ministerul Comerțului Exterior.Au fost prezenți Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București, și membri ai ambasadei.
★După-amiază, ministrul de externe norvegian și ceilalți oaspeți au făcut o vizită prin Capitală. Au fost vizitate ansamblul urbanistic din Piața Palatului, noile Drumul Taberii cartiere de locuințe și Balta Albă.(Agerpres)

afacerilor externe, Eduard Mezincescu, ambasadorul României în Norvegia.A luat parte Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

pregătire a acestei conferințe, pentru asigurarea participării directe a tuturor statelor continentului, în condițiile unei depline egalități în drepturi. Ministrul român și-a exprimat convingerea că actuala vizită, convorbirile și schimburile de păreri care vor avea loc cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al păcii și securității internaționale.în încheiere, Corneliu Mănescu a toastat în sănătatea Maiestății Sale Regele Olav al V-lea, în sănătatea oaspeților, pentru fericirea și prosperitatea poporului norvegian, pentru prietenia și colaborarea româno- norvegiană.In toastul său de răspuns, ministrul de externe norvegian, John Lyng, a mulțumit cu căldură pentru amabilitatea primirii în România și a subliniat importanța deosebită a extinderii contactelor dintre cele două țări și în domeniul politic.Generația noastră și în special tineretul — a spus oaspetele — nu consideră distanțele geografice ca obstacole în calea legăturilor dintre națiuni. Mulți norvegieni au constatat incă de pe acum că distanța dintre Oslo și coasta însorită a României poate fi parcursă in numai citeva ore de zbor cu avionul. Prin intermediul turismului, România a ciștigat mulți prieteni noi și ..credincioși în Norvegia, prieteni care, la întoarcerea lor acasă, răs- pîndesc cunoștințele acumulate despre această frumoasă țară și harnicul ei popor.In dezvoltarea relațiilor lor, Norvegia și România au plecat de la premisa coexistenței pașnice și a respectului reciproc, concentrate in ceea ce noi avem comun. în ciuda bine cunoscutelor diferențe de sistem economic și social, sînt fericit să afirm că astăzi există un sentiment de prietenie și înțelegere între cele două națiuni ale noastre.Atît Norvegia, cit și România aparțin vechii familii a statelor europene. Cred că noi sîntem mîndri atît de trecutul nostru cît și de tradițiile îndepărtate și bine cunoscute con- stind în contacte frecvente, comerț și cooperare cu alte țări din diferite părți ale lumii. Astăzi noi sperăm că toate statele europene își vor dezvolta cooperarea lor în mod treptat, depășind toate barierele politice din Europa.Țările noastre sînt, de asemenea, angajate în explorarea tuturor posibilităților de reducere a tensiunii și pentru inițierea unor negocieri între Est și Vest, în vederea unei soluționări pașnice a problemfelor celor mai importante din Etiropa. Noi urmărim, într-adevâr, cu interes deosebit rolul important pe care România îl joacă în relațiile internaționale.Ministrul norvegian și-a exprimat convingerea că, o dată cu dezvoltarea schimburilor pe plan spiritual, există resurse de lărgire a comerțului, a cooperării rodnice între cele două țări, resurse care se cer exploatate pe deplin.Exprimîndu-și încrederea că vizita sa va contribui la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări în concordanță cu dorințele popoarelor norvegian și român, ministrul de externe al Norvegiei a toastat în sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae gazdelor sale, pentru prosperitatea poporului Ceaușescu, a fericirea și român.(Agerpres)
E3rea majoritate a personalului, începînd cu inginera Coculcana Cristea și pînă la lucrătoarele îmbrăcate în halate albe, e alcătuită din tinere absolvente ale unei școli de specialitate.Una din „cheile" principale ale acestor

succese este atenția a- cordată, chiar de la pornirea uzinei, sectoarelor de concepție și de cercetare. S-a valorificat, astfel, situația avantajoasă o- ferită de un centru universitar ca lașul, s-a deschis drum colaborării cu nucleele științifice din localitate specializate în chimia polimerilor. De la bun început, după

5

La Invitația ministrului comerțului exterior, Cornel Burtică, luni a sosit în Capitală ministrul comerțului al Marii Britanii, Roy Mason, care va face o vizită în țara noastră.Oaspetele este însoțit de consilieri și experți.La sosire, pe aeroportul Băneasa,
întrevedere la Ministerul Comerțului ExteriorIn cursul după-amiezii, ministrul comerțului al Marii Britanii, Roy Mason, a avut o cordială întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu ministrul Cornel Burtică.Au participat Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, și funcționari superiori din a- cest minister, persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspetele britanic, precum și Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București.
Sărbătorirea poetului

Vladimir Ciocov vremea
Sub auspiciile Comitetului județean Timiș pentru cultură și artă și Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă, Asociația scriitorilor din Timișoara a sărbătorit luni pe cunoscutul poet de limbă sîrbă, Vladimir Ciocov, cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de. ani.Autor al unor volume de poezie lirică și militantă, Vladimir Ciocov a contribuit la întărirea prieteniei și frăției oamenilor muncii români cu cei de naționalitate sîrbă, care trăiesc și muncesc împreună în această parte a României socialiste.La festivitatea ce a avut loc, sărbătoritul a fost felicitat de reprezentanți ai Uniunii scriitorilor din țara noastră, de poeți, prozatori, critici de artă, români, germani, maghiari, sîrbi, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Poetul a fost, de asemenea, felicitat de un grup de scriitori din Iugoslavia, invitați ai Asociației locale a scriitorilor. (Agerpres)
A apărut numărul 2/1970 
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A doua zi, dupd o finală
de neuitat

Nicolae Nedef, din contrat prompt : fi încă suficient Olimpiada de Ia a- „Sper de tî- Mun-că fac Gruia

Gruia.

„Am îmbătrînit cu zece ani într-un răstimp de numai 80 minute" — spunea Gruia la capătul finalei cu dimensiuni spectaculare extreme pentru handbal, propiere, l-a că totuși vei năr pentru chen !“.N-aș vrea să creadă nimeni un cult pentru Gruia. Dar a pus sare și piper în toate partidele jucate de România, inclusiv în magistrala finală, și nu întîmplător întreaga presă franceză îi preamărește meritele, împotriva unor greșeli.„Ca la lumina unui fulger am văzut un „cerc" exact atît cît să încapă mingea. Și am aruncat-o din toate puterile, sigur de reușită..." Așa s-a petrecut faimoasa greșeală din min. 60. Mi-a descris-o însuși în scurta pauză, am alergat la banca jucătorilor și l-am văzut pe ~ desfigurat de durere, cu un șir de lacrimi brăzdîndu-i fața. Tn clipele a- celea nimeni nu prea avea timp de încurajări. Singuratic, Gruia s-a înălțat și a pătruns din nou pe teren. Ce a fost el apoi în stare să facă pentru echipa României ați văzut fiecare la televizor.Firește, echipa României, cu sau fără Gruia, constituie o echipă de clasă, pe merit așezată în vîrful elitei handbalului mondial. Faptul a fost perfect sesizat de către majoritatea ziarelor locale din rîndul cărora citez pe „Combat" care scrie : 
. „Victoria românilor trebuie conside

rată drept logică, fiindcă spre deosebire de alte formații care trăiesc 
prin unul sau doi tunari, ei nu își 

Gruia

sbmscum îmi mărturisește șeful serviciului de cercetări, Constantin Moisa, s-a avut in vedere legătura nemijlocită cu producția. Tinerii sînt îndrumați în consecință către specialitatea de cercetător tehnolog. Și, în acest sens, avîndu-se 

u-auxiliare fabricării realiza-
în vedere realitățile u- zinei, cercetările și-au propus asimilarea nor materii necesareTEROM-ului, rea unor „teste" pe firul tehnologic, pentru ca, într-o etapă ulterioară, să se treacă la investigații mai pretențioase, care să ducă la diversificarea producției prin elaborarea unor noi sortimente, eu întrebuințări spe

ciale. Foarte proaspătul colectiv, înființat doar de cîteva luni, a și obținut citeva rezultate notabile, cum ar fi asimilarea unor catalizatori, obținerea metanolului de calitate superioară etc.Concomitent cu soluționarea judicioasă a

unor chestiuni legate de perfecționarea tehnologiei, de organizarea producției — ceea ce se reflectă în remarcabilii indici economici realizați în cursul anului trecut — se dă, îh continuare, o mare atenție pregătirii cadrelor. întăririi „nucleului de bază", prin micșorarea fluctuațiilor, precum și dezvoltării sectoarelor de concepție, atît de

fost întîmpinat Burtică, de alteministrul britanic a de ministrul Cornel persoane oficiale.Au fost prezențiLaskey, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.Denis Seward
(Agerpres)

privind dezvoltarea înCu acest prilej, au fost abordate probleme continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și a schimburilor mărfuri dintre cele două țări.
★Ministrul român a oferit în cinstea oaspetelui său un dineu în saloanele hotelului „Athânee Palace".

de
(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a continuat să se răcească, mai ales în sudul și estul țării. Cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut precipitații intermitente sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în Oltenia, Muntenia și zona de munte, din sudul țării, și cu caracter local în Moldova, Dobrogea și Podișul Transilvaniei. Vintul a suflat potrivit, cu intensificări locale în Bărăgan și Dobrogea. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Suceava, Cotnari, Rădăuți și Tg. Neamț și plus 9 grade la Săcuieni și Banloc.
Timpul probabil pentru 11, 12 

și 13 martie. în țară : vremea se ameliorează ușor în aproape toate regiunile țării. Cerul va fi variabil, mai mult noros in sudul țării. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vintul va sufla potrivit. Temperatura în creștere la sfir- șitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat mai coborîte în nord, iar maximele vor oscila intre zero grade și 10 > grade. Ceață slabă dimineața, la sfîr- șitul intervalului. In București : vremea se ameliorează ușor. Cerul va fi mai mult noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere la sfîr- șitul intervalului.

CORESPONDENȚA 
TELEFONICA DIN PARIS 

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
VALERIU MIRONESCUlimitează clasa la Gruia, ci se bazează pe întreaga echipă". în continuare „Combat" laudă apărarea ca fiind cea mai eficientă din întregul campionat mondial și pe „cel mai bun portar Cornel Penu". înaintea întrecerilor existau unele temeri din cauza marilor fluctuații de formă ale lui Penu. Dar campionatul mondial ne-a dezvăluit un portar nu numai foarte talentat, ci și pe deplin matur, care n-a jucat nici măcar o singură repriză sub nivelul calificativului de „foarte bine".Doresc să subliniez un fapt care probabil n-a fost pe deplin sesizabil prin intermediul micilor ecr.ane. Este vorba de tăria de ordin psihic a hand- baliștilor noștri, demonstrată chiar în minutele de cumpănă îh care adversarul conducea ca scor sau nu se lăsa distanțat. Și la acest capitol de importanță decisivă pentru o finală ei au obținut victoria asupra rivalilor lor, deși formația R.D. Germane se făcuse deja proverbială prin calm și siguranță. „Acești diavoli de români — scrie „Le Figaro" — au reușit isprava ca echipa lui Senger să-și piardă calmul . pentru prima oară de la începerea competiției"... „Victoria românilor este logică, scrie comentatorul sportiv al agenției France Presse, binemeritată ; căci dacă și alte echipe au prezentat jucători de valoare și 

importante într-o întreprindere chimică ce nu vrea să rămînă tributară importului de inteligență. Desigur că nu toate aceste aspecte se reflectă imediat în parametrii economici, dar uzina ieșeană se află în plină dezvoltare, construind noi hale și noi secții, și preocupările de perspectivă, privitoare la calificarea cadrelor, la cercetare etc. nu vor întîrzia să-și arate roadele. Căci, îmi place să cred că startul excelent al TEROM- ului se va înscrie pe o traiectorie ascendentă, de lungă durată.Este încrederea, este certitudinea pe care o inspiră nu numai rezultatele obținute pînă azi, ci, mai ales, conștiința, competența și experiența profesională a interlocutorilor mei, maiștri, muncitori sau ingineri, oameni hotărîți să consolideze și mai mult prestigiul uzinei, deciși să transpună în fapte sarcinile exigente ale anului 1970, ultimul an al acestui plan cincinal.

Cronica zilei
La invitația Ministerului Comerțului Interior al țării noastre, a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Comerțului Interior al R.P. Polone condusă de Tadeusz Miczac, prim-ad- junct al ministrului, în vederea semnării Protocolului privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-științifică dintre cele două ministere pe anul 1970. Printre persoanele oficiale prezente la sosire, pe aeroportul Băneasa, se afla Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.

★

Brașov, aseme- muzeal au ad-

Delegația Consiliului municipal al orașului Copenhaga, condusă de Henry Stjernqvist, președintele consiliului, a vizitat luni stațiunea turistică internațională Poiana Oaspeții danezi au făcut, de nea, un popas la complexul din Scheii Brașovului, unde
Sesiune științifică 

in memoria 
iui A. 0. Xenopol Luni dimineața, în aula festivă a filialei ieșene a Academiei Republicii Socialiste România, s-a încheiat sesiunea științifică consacrată împlinirii a 50 de ani de la moartea marelui istoric român de reputație internațională A. D. Xenopol. Activitatea multilaterală și personalitatea complexă a lui A. D. Xenopol au fost oglindite prin numeroasele comunicări și referate susținute de oameni de știință din București, Iași, Cluj, Craiova, cit și prin sugestivele lucrări și obiecte din expoziția comemorativă deschisă cu acest prilej la Arhivele statului din Iași. (Agerpres)

DEPUNERI PE LIBRETELE DE ECONOMII CU DOBÎNDĂ
Șl CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME ÎN VEDEREA 

PARTICIPĂRII LA TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL 11/1970Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că depunerile pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme, necesare participării la tragerea la sorți pentru al doilea trimestru al acestui an se pot e-

L

chiar trăgători de talia lui Gruia sau Guneș, nici una dintre ele nu a avut o apărare atît de eficace cum a fost cea a românilor și un portar atît de bun ca acest veritabil „om de cauciuc" numit Cornel Penu. Forța de joc a românilor a început să se dezvăluie încă din meciul cu puternica echipă a Suediei, iar după victoria a- supra Danemarcei era limpede că românii sînt principalii favoriți și că numai atletica echipă a R.D. Germane ar putea să le conteste supremația. Finala a confirmat această previziune, dar românii au trecut și de ultimul obștacol, cîștigind un meci pe muchie de cuțit, dar, așa cum spun francezii, cu „panașul" unor campioni incontestabili".Calitatea handbalistică a meciului final a impresionat în modul cel mai adine miile de spectatori francezi prezenți în sală și a făcut o propagandă optimă pentru acest sport în Franța. Intr-adevăr, cu excepția repetatelor atacuri supradure și chiar brutale Ia adresa lui Gruia — singurul caz din întreg campionatul în care arbitrajul a abdicat de la regula reprimărilor severe — jocul s-a impus prin valoarea înaltă, contribuția fiind egală din partea ambelor echipe. Ziarul ,,L’ Aurore" scrie că „A fost o veritabilă mare finală de campionat mondial". Iar comentariul din „Le Parisien libârd" începe prin semnificativa frază : „România este campioană mondială iar marele învingător al acestui turneu este jocul de handbal". Cineva, totuși, a pierdut ceva. Cristian Gațu, acest argint viu — un fel de „mag" al echipei noastre. El pronosticase, e drept, o victorie a României, dar la ță.Acum, cînd vă duri, handbaliștii plimbare pe bulevardele Parisului. Să nu fiți surprinși. Pină astăzi ei n-au ieșit din birlogul de sticlă și de beton de la Orly-Hilton, hotel situat la peste 20 km de centrul parizian. Timp de aproape două săptămîni, din Paris, Caen, Amiens și Lyon ei au voiajat doar pe traseele aeroport sau gară, hoteluri-săli de sport și retur. Jertfele raționale, voite, pe altarul supre- ■ mei performanțe n-au fost zadarnice. Fumul lor a plăcut zeilor handbalului și iată-i astăzi pe „tricolori" răsplătiți prin cununile gloriei... 

trei puncte diferen-transmit aceste rîn- români sînt încă in

DE LA CORESPONDENȚII 
SCÎNTEI1"

mirat exponatele și documentele rare din clădirea primei școli de limbă română din țara noastră.
★Luni seara, în sala Ateneului mân, a concertat un valoros de instrumentiști din Uniunea vietică. Formația camerală a alcătuită din artiști binecunoscuți în țara noastră : pianistul Dmitri Bașkirov, violonistul Igor Bezrodnîi și violoncelistul Mihail Homitzer. Programul serii muzicale a cuprins alături de Trio în la minor „în memoria unui mare artist" de Ceai- kovskl și Trio nr. 7 în si bemol major „Arhiducele" de Beethoven, și' o primă audiție — Recitative și Rondo-ul pentru trei instrumente de Miroslav Skorik, compozitor sovietic contemporan. (Agerpres)

Inițiativa Filialelor Cluj și Oradea ale Uniunii Artiștilor Plastici de a organiza expoziții interjudețene pentru cunoașterea reciprocă a celor mai izbutite lucrări de grafică și sculptură se arată consecventă. După ce un grup de artiști orădeni a prezentat o expoziție la Cluj, duminică la amiază, în sala Muzeului județean din Oradea, a avut loc vernisajul expoziției retrospective aparținînd clujeanului Fulop Antal Andor. Artistul clujean a expus 58 de lucrări de pictură. (Agerpres)
“I 
I

i
i

fectua pînă Ia data de 31 martie 
a.c., inclusiv.Pe lîngă ciștigurile în autoturisme de diferite mărci, al căror număr sporește de la o tragere la sorți la alta, depunătorii care economisesc pe aceste librete beneficiază și de dobînzl.

LA „EUROPENELE”
DE TENIS DE MASĂ

ROMÂNIA (f.) VA JUCA 
ÎN GRUPA A IV-A

• CU ECHIPELE 
AUSTRIEI SI

UNGARIEI, 
GRECIEIloc tragerea laLa Moscova a avut sorți a competițiilor pe echipe din cadrul Campionatelor europene de tenis de masă ce vor fi găzduite de capitala sovietică între 1—8 aprilie, în competiția feminină, echipa României va juca în grupa a 4-a, alături de formațiile Ungariei, Austriei și Greciei.

ARSENAL L0HMA 
SOSEȘTE AZI LA 

BUCUREȘTIEchipa care va formația a tirgurilor, va sosi marți la București, pe calea aerului. Lotul echipei cuprinde următorii ' jucători : Wilson, Barnett (portari) — Storey, Mcnab, Rice, Nelson (fundași), Mclin- tock, Neill, Roberts, Simpson, Kelly (mijlocași), Marinello, George, Radford. Sammels, Graham, Kennedy, Armstrong (înaintași). Antrenorul echipei este Bertie Mee.
★

• Pe stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro s-a disputat al doilea meci dintre selecționatele de fotbal ale Braziliei și Argentinei. învinși cu 2—0 în prima partidă (disputată la Porto Alegre), brazilienii și-au luat revanșa, cîștigînd însă la limită cu 2—1 (1-1).

de fotbal Arsenal Londra, întîlni miercuri la Bacău Dinamo în Cupa europeană

Gruia se înalță, împotriva efor
turilor extraordinare ale adver
sarilor, și va înscrie încă o data 
pentru echipa României. (O 
fazâ din meciul România—R. D. 
Germană, disputat duminică 

seara la Paris)Telefoto : Agerpres

PRAHOVA

Premiul I pentru 
inteligență 

tehnicăMinisterul Petrolului a acordat premiul I Rafinăriei Ploiești pentru activitatea desfășurată de inovatorii ei în anul 1969. Rezultatele obținute prin aplicarea a 67 propuneri de inovații sini deosebit de importante : economiile .postcalculate obținute se ridică 1 la aproape 8 milioane lei, de trei ori mai mult decît se preconizase la acceptarea soluțiilor respective. Printre inovațiile valoroase se numără cele care privesc asimilarea fabricării cărbunelui de etanșare, după o metodă nouă, reducerea consumului de energie electrică prin utilizarea apei recirculate, recuperarea gazelor de la faclă, utilizarea intensivă, după un nou procedeu, a rampei de ulei.
Brichetarea 
cărbuneluiLa Coroiești, în Valea Jiului, a intrat parțial în funcțiune noua fabrică de brichetare a cărbunelui, cu 24 de zile înainte de termenul planificat. Construcția fabricii a durat doar 17 luni ; în instalațiile acestui obiectiv important al economiei naționale, cărbunele mărunt rezultat de la prepa rația Coroiești se valorifică superior, înlocuin- du-se din consumul casnic circa 1 milion tone lemne de foc. în final, noua fabrică va avea capacitatea anuală de circa 600 000 tone brichete de cărbune. Procesul tehnologic este în întregime mecanizat și automatizat, ceea ce asigură obținerea unor randamente înalte în valorificarea resurselor energetice din bazinul carbonifer al Văii Jiului.

Premiere rutiere 
pe litoralSezonul estival de pe litoral va marca nu numai „premiera" unor noi construcții hoteliere, cl și terminarea, in mare măsură, a lucrărilor privind modernizarea circulației rutiere. Este vorba de autostrada cu 4 benzi de circulație, de aproape 4 km lungime, de pe malul lacului Siut- ghiol, care leagă complexe hoteliere de Ia Mamaia de Constanța. în locul vechii șosele înguste, dintre Ovidiu și Constanța, o arftostradă asemănătoare va asigura circulația rapidă pe această rută. Se află, totodată, în curs de finalizare lucrările de lărgire a șoselei Constanța — Mangalia, pînă în localitatea Tuzla, unde se va construi și un pasaj rutier peste calea ferată. Noi drumuri se Eforiecalea ferată.construiesc în stațiunile și Mangalia.

Sesiune 
de comunicări 

științificeStațiunea agricolă experimentală din Caracal a găzduit o importantă sesiune de comunicări științifice, la care au participat cercetători ai stațiunii, specialiști de la direcția agricolă județeană și din cooperativele a- gricole. Au fost expuse referate privind activitatea în domeniul irigațiilor, ameliorării plantelor, folosirii îngrășămintelor chimice și a ierbicidelor, al zootehniei. La sesiune au luat parte și cercetători de la stațiunile experimentale Șimnic și Ișalnița, care au prezentat noutăți din mecanizarea agriculturii și legumicultura. Cu un deosebit interes au fost urmărite comunicările largă aplicativitatechiar această campanie.
Anticiparea 
unei tradițiiLa Casa oamenilor de litere și artă din Cluj, în cadrul unui program festiv, a avut loc, luni seara, decernarea premiilor în cadrul concursului „Femeia cîn- tată de poeți și văzută de plas- ticieni", organizat de Filiala din Cluj a Uniunii ziariștilor, Comitetul județean pentru cultură și artă și Comitetul județean al femeilor. Juriul a decernat premiul I studentului Nicolae Dia- conu, pentru ciclul de p'oeme „Noaptea cîntărilor", premiul II studentului Ion Vitrighin, pentru poezii tematice și premiul III elevei Corina Segmar, din Dej. La artă plastică, premiul I a revenit Oliviei Mureșan, pentru lucrarea „Meditație", premiul II Iui Liviu Boitaș, pentru lucrarea „Portret de studentă" și premiul III lui Jozsef Mi- haly, pentru grupul statuar „Familia". Inaugurat în acest an, concursul va deveni în viitor o manifestare tradițională.



Convorbire între ministrul I ReformăFRANȚĂ

al alegerilor can ton a le la ParisAL POLONIEI A

UN INTERVIU AL MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR

de externe al Franței 
si ambasadorul României «

Duminică a avut ioc în Franța primul tur de scrutin al alegerilor cantonale pentru reînnoirea unei jumătăți din numărul repre zentanților din consiliile generale din toate departamentele, cu excepția orașului Paris. Din cei peste 14 milioane de alegători înscriși au votat aproape 8 milioane și jumătate, adică peste 60 la sută.Formațiunea guvernamentală U.D.R. a marcat un anumit progres în procente și în special ca număr de consilieri aleși, aflîn- du-se într-o poziție favorabilă pentru al doilea tur de scrutin. Din cei candidați, aleși sau lalți doi balotaj.P.C. Francez, care a prezentat candidați în toate cantoanele, și-a consolidat în ansamblu pozițiile față de 1964 ; în numeroase cantoane

14 miniștri12 au fost realeși, cei- rămînind în

comuniștii au progresat ca număr de voturi și procente. Un mare număr de consilieri generali comuniști au fost realeși de la primul tur. P.C.F. s-a situat înaintea tuturor celorlalte formațiuni ale stîngii. Partidul socialist a pierdut ușor din teren. „Acest prim bilanț — după cum a subliniat Georges Mar- chais, secretarul general adjunct al P.C.F.— confirmă partidul comunist ca forță de Franța. i influenței arătat el strează că un crescînd de oameni ai muncii aprobă și susțin programul democrației avansate, care deschide calea socialismul de Partidul Francez, că și sprijină sale in favoarea unirii

, principala opoziție în Consolidarea P.C.F. — a — demon- număr
spre propus Comunist ei aprobă eforturile

forțelor muncitorești și democratice, a înțelegerii între partidele și organizațiile democratice pe baza unui program comun de guvernare".Incepînd de miercuri se va trece la stabilirea alianțelor electorale pentru al doilea tur, atît între reprezentanții formațiunilor majorității, cît și între cei ai stîngii. P.C.F. preconizează pentru al doilea tur de scrutin o tactică de renunțare pe bază de reciprocitate între can- didații partidelor de stînga în favoarea celui mai bine plasat la primul tur ca număr de voturi. O alianță electorală stîngii ar putea juca un rol însemnat la 15 martie, cînd se va desemna fizionomia definitivă a consiliilor cantonale.
efectivă a

Al. GHEORGHIU

VARȘOVIA 9 — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : într-un interviu acordat „Zycie Warszawy", Janusz Burakie- wiez, ministrul comerțului al R.P. Polone, s-a referit pe larg la negocierile economice polono-vest- germane și la posibilitățile de dezvoltare a colaborării economico-co- merciale dintre cele două țări. Noi am acceptat să încheiem un acord pe cinci ani, care să reglementeze schimburile comerciale și colaborarea economică și tehnico-științi- fică și care să înlocuiască protocolul încheiat în 1963, a spus ministrul polonez. „Volumul schimburilor reciproce dintre R.P. Polonă și R.F. a Germaniei nu corespunde posibilităților oferite de potențialul economic al celor două țări și de apropierea lor geografică", a spus în continuare Janusz Burakiewicz. Scopul tratativelor în vederea încheierii unui nou acord constă în crearea condițiilor pentru folosirea mai largă a acestor posibilități.Referindu-se la relațiile cu R.F. a Germaniei și cu alte țări occidentale, J. Burakiewicz a subliniat că Polonia acordă „o importanță deosebită cooperării Industriale și colaborării tehnico-științifice, ca factori care facilitează restructurarea schimburilor reciproce și, în primul rind, a expor-

ziaruluiexterior
turilor poloneze". Pornind de la faptul că atît Polonia cît și R.F.G. sint membre ale G.A.T.T. — organizație al cărei scop îl constituie liberalizarea legăturilor economice — a spus ministrul polonez — noi am cerut eliminarea oricăror discriminări în comerțul bilateral. El a relevat faptul că Polonia nu beneficiază in comerțul cu R.F. a Germanici de liberalizările introduse de aceasta în 1961. „Așezin- du-ne la masa tratativelor am avut multe motive să credem că și cealaltă parte este interesată într-o normalizare a relațiilor economice reciproce, cu atît mai mult cu cît, în ultimul timp, în R.F.G. au avut loc schimbările cunoscute și guvernul cancelarului Brandt a declarat în repetate rîn- duri că este gata să acționeze în a- cest sens. Deși discuțiile care se desfășoară cu anumite pauze din octombrie anul trecut au dus la realizarea de progrese în unele chestiuni, o serie de probleme, de importanță esențială pentru evoluția relațiilor reciproce, continuă să rămînă deschise".

★VARȘOVIA. La 9 martie a fost reluat la Varșovia schimbul de păreri în probleme politice dintre guvernele R.P. Polone și R.F. a Germaniei. După cum se știe, prima fază a acestor convorbiri a avut loc tot la Varșovia, la începutul lunii februarie. Cele două delegații sint conduse de J. Winiewicz, locțiitorul ministrului afacerilor externe al R.P. Polone, și G. F. Duckwitz, secretar de stat în M.A.E. al R.F. a Germaniei.

PARIS 9. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Luni după-amiază, Constantin Flitan, ambasadorul. Republicii Socialiste România la Paris, a fost primit în audiență, la cererea sa, de către ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schumann. în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost abordate problemele securității și cooperării europene. Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, în spiritul bunelor relații care există între cele două

constitutionala
5

NATIONAL AL FRONTULUI 
BĂTU SOCIALISTE

«BERLIN 9. — Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : La invitația Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei Democrate, o delegație a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de vicepreședintele Consiliului Național, Tamara Dobrin, a vizitat timp de o săptămînă Republica Democrată Germană. In timpul vizitei, delegația română a avut întîl- niri cu președintele Consiliului Național al Frontului Național, Erich Correns. cu membri ai prezidiului și reprezentanți ai Frontului Național din regiunile și orașele Magdeburg, Dresda și Zwickau.în încheierea vizitei, la 9 martie, a fost semnată la Berlin o înțelegere privind colaborarea dintre Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste și Consiliul Național al Frontului Național al Germaniei Democrate, precum și un plan de colaborare pentru anul 1970.La plecare; pe aeroportul Schonefeld din Berlin, delegația română a fost salutată de Berta Langner, membru al Consiliului Național și membru al Secretariatului Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei Democrate, și de alți membri ai prezidiului. A fost, de asemenea, de față ambasadorul României la Berlin.

Cu mai puțin de o lună în urmă se manifestau serioase dubii privind stabilitatea actualului cabinet belgian, confruntat de grave probleme de ordin social (greva minerilor din bazinul Limbourg), cu implicații pe planul relațiilor dintre cele două comunități — valoni și flamanzi, în prezent, observatorii politici sint de acord că atenția este din nou concentrată asupra problemelor comunitare. După cum s-a mai anunțat, premierul Gaston Eyskens a prezentat parlamentului un proiect de reformă constituțională care prevede autonomia culturală a regiunilor flamandă și valonă, cu un statut special pentru regiunea Bruxelles, unde sînt reprezentate ambele comunități. în plus, se prevăd măsuri de descentralizare economică și administrativă.'-. w.Este știut că în ultimii doisprezece ani viața Belgiei a suferit în repetate rînduri convulsiuni datorate conflictului dintre cele două grupuri lingvistice. Acesta este însă mai degrabă un conflict de suprafață, cauza adevărată rezidind în discrepanțele pe plan economic și social între Nord, locuit de flamanzi, și Sud, locuit de valoni. în timp ce Nordul beneficiază de o economie înfloritoare, cu o puternică industrie, ceea ce îi determină pe flamanzi să ceară un rol mai important pe plan social și politic și o consfințire prin constituție a situației lor privilegiate — Sudul valon se află într-o perioadă de stagnare economică și cere modernizarea structurilor existente și garanții împotriva pericolului unei statutări a po- Proiectul încearcă, răspundă

HAVANA 9. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite : Duminică după-amiază a sosit la I-Iavana brigada „23 August — România", alcătuită din tineri muncitori uteciști, care vor participa la marea campanie a zahărului — „Zafra celor 10 milioane de tone". Pe aeroportul Jose Marti, brigada română a fost întîmpinată de comandantul Jesus Montane, membru al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul telecomunicațiilor, Râul Roa, membru al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul afacerilor externe, comandantul Julio Camacho, membru al C.C. al P.C. din Cuba, și alte persoane oficiale. Se afla, de asemenea, de față Vasile Mu- șat, ambasadorul României la Havana.

Dan MUNTEANU
Haksat. Șeful guvernului exprimat dorința de a pri-

Gustav Husak

(Urmare din pag. I)

al

1967, aceea Gohar șeful grupului de ob-

situațiel politice din Asia și posibilitățile de dezvoltare a cooperării e- conomice a acestor țări în diverse domenii.

puternică explozie urma

tă ds incendiu la arse-

Securitate din care este in- privind înceta- 1-a informat,

Walter Ulbricht sirian
★Luni seara s-a înapoiat de la Berlin delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, delegația a fost salutată de Ion Turcu, vicepreședinte al Consiliului Național și de activiști ai Frontului Unității Socialiste. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R.D. Germane la București.

BERLIN 9 (Agerpres). — Gus
tav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, șl Lu- 
bomir Strougal, președintele Gu
vernului federal al R.S. Cehoslova
ce, care au făcut o vizită neoficială 
la Tîrgul internațional de primă
vară de la Leipzig, au avut con
vorbiri cu Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane. Au fost discutate proble
me de interes comun, relatează a- 
genția A.D.N.

economiei

CAIRO. — Generalul Odd Bull, șeful grupului de observatori O.N.U. în Orientul Apropiat, a avut luni la Cairo o întrevedere cu Salah Gohar, subsecretar de stat la Ministerul de Externe egiptean. După cum anunță agenția France Presse, citind surse oficiale din capitala R.A.U., convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a referit în special la problema securității observatorilor O.N.U. și a repercusiunilor pe care le poate avea escalada operațiunilor militare de-a lungul Canalului de Suez. Subsecretarul de stat egiptean l-a informat pe Odd Bull că deteriorarea situației de-a lungul liniei de încetare a focului dintre Israel și R.A.U. se datorește refuzului guvernului de la Tel Aviv de a aplica rezo-

luția Consiliului de22 noiembrie separabilă de rea focului, totodată, pe . servatori O.N.U. că autoritățile de la Cairo sînt gata să ia toate măsurile de natură a garanta securitatea observatorilor.AMMAN 9 (Agerpres). — Orașul Beissan a fost bombardat cu rachete duminică seara de către unitățile de comando ale organizației „Al Assi- fa“ (ramura militară a „El Fatah"- ului).Un purtător de cuvînt israelian a confirmat că organizații palestiniene de guerilă au atacat o serie de ki- buțuri și o patrulă militară.
După atentatul împotriva 
președintelui HUarios

reușit, cei adunați la Limassol puteau fi ușor blocați, cu atît mai mult cu cit orașul — legat de capitală prin- tr-o singură șosea — e cunoscut ca fiind unul active ale din insulă. Pe de altă parte, relevă că liderii organizațiilor progresiste, de sindicat, tineret, se aflau cu toții adunați la ultima ședință a congresului AKEL. în aceste condiții, reușita atentatului ar fi dus, potrivit observatorilor, la „decapitarea țării", condiție prielnică pentru crearea unei situații de incertitudine, de dezordine, în care organizatorii ar fi putut acționa mai ușor pentru realizarea planului lor final, urmărind schimbarea întregii situații politice din țară.în legătură cu caracterul atentatului, observatorii relevă asemănarea lui cu acțiunile întreprinse în decursul vremii de organizațiile ilegale din Cipru. Atentate asemănătoare au a- vut loc împotriva șefului poliției, a ministrului justiției, a directorului Serviciului guvernamental pentru informații, a unor lideri politici progresiști. O bombă fusese descoperită și lîngă palatul prezidențial.Observatorii de la Nicosia nu se îndoiesc de faptul că atentatul a fost inspirat și organizat de aceleași forțe care au acționat în ultimele luni pentru a determina o schimbare a direcției pe care se află angajate eforturile de soluționare a problemei cipriote. Este cunoscut că grupările extremiste ilegale au cerut să se renunțe la convorbirile intercipriote— între comunitățile greacă și turcă— și să se aplice o soluție „de forță", ceea ce ar avea, fără îndoială, grave repercusiuni nu numai în insulă, dar într-o zonă mult mai întinsă din bazinul mediteranean.Opinia publică, toate forțele poli-

din cuiburile cele mai organizațiilor ilegale se

tice legale din Cipru condamnă cu asprime acțiunea de duminică. După cum se știe, parlamentul, întrunit în ședință extraordinară, a adoptat în unanimitate o rezoluție în care își exprimă „oroarea și indignarea față de atentatul criminal" la viața președintelui. Liderii partidelor, ai organizațiilor sindicale, de tineret și de țărani, indiferent de orientarea lor politică, și-au exprimat in mesaje și declarații simpatia față de președinte, dezaprobînd actul elementelor extremiste și al forțelor externe sub egida cărora se presupune că au acționat. Luni, în fața palatului prezidențial din Nicosia a avut loc un mare miting, ai cărui participanți au condamnat cu vehemență pe atentatori și cei ce se află în spatele lor, manifestîndu-și în același timp sprijinul față de politica președintelui Makarios. în a- celași sens, la reședința prezidențială sosesc telegrame și mesaje din întreaga țară.Numeroase mesaje de solidaritate cu șeful statului cipriot au sosit din străinătate.Arhiepiscopul cuvîntarea sa duminică seara abțină de la orice demonstrații natură să ducă la noi incidente, creșterea tensiunii. Luni după amiază, parlamentul cipriot s-a întrunit din nou pentru a hotărî asupra măsurilor ce se impun pe plan republican în fața intensificării acțiunilor organizațiilor ilegale. Se relevă că, în pofida eșecului lor de duminică, grupările extremiste nu au renunțat la intenția de a submina eforturile îndreptate spre soluționarea pașnică a problemei cipriote — ceea ce impune măsuri hotărî te pentru preîntimpinarea unor noi acțiuni teroriste, cu urmări imprevizibile asupra situației din această zonă a Mediteranei.

Makarios a cerut radiotelevizată ca populația să
ȘiIn de se de la

în capitala Boliviei, La 

Paz, a avut loc recent o

naiul central al armatei, 

aflat chiar în inima ora-

DAMASC 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la festivitățile organizate cu prilejul sărbătorii naționale — Ziua revoluției, șeful statului și primul ministru al Republicii Arabe Siria, Noureddin El Atassi, a abordat o serie de probleme ale politicii interne și externe a țării.într-o perioadă de șapte ani, a subliniat El Atassi, Siria a înregistrat succese remarcabile în domeniul dezvoltării economiei naționale, realizări deosebite fiind obținute în extinderea industriei petroliere, al cărei stăpîn a devenit poporul. Agricultura, care constituie principala ramură economică a țării, a cunoscut și ea o serie de transformări majore, a relevat președintele statului. Principala realizare o constituie faptul că „pămîntul este dat acelora care îl lucrează". Confiscarea și distribuirea pămîntului, crearea asociațiilor cooperatiste la sate, unde este aplicată reforma agrară, se bucură de sprijin din partea maselor largi populare. O mare importanță, a adăugat el, o reprezintă construirea barajului de pe Eufrat, care va da posibilitatea unei extinderi a terenurilor cultivate.în încheierea cuvîntării statului sirian s-a referit de aspecte ale politicii Siriei. sale, șeful la o serie externe a

XIENG KHUANG 9 (Agerpres). - Președintele Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat, prințul Sufanuvong, a adresat șefului guvernului regal de la Vientiane, prințul Suvanna Fuma, un mesaj în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu agravarea situației în Laos. Subliniind încă o dată dorința Partidului Neo Lao Haksat de a căuta o reglementare pașnică a problemei laoțiene, prințul Sufanuvong propune în mesaj trimiterea de urgență la Vientiane a unui reprezentant al său, care să discute cu oficialitățile guvernului regal pe marginea acestei inițiative a Partidului Neo Lao Haksat.
★VIENTIANE 9 (Agerpres). — După cum transmite din Vientiane agenția France Presse, care citează surse autorizate, prințul Suvanna Fuma a răspuns favorabil propunerii președintelui Comitetului Central al Partidului Neo Lao regal și-a

cit mai prezentantul curind posibilprințului Sufanuvong.HANOI 9 (Agerpres). — GuvernulR. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care sprijină cererile legitime formulate în comunicatul din 6 martie al Frontului Patriotic din Laos. In declarația guvernului R.D. Vietnam se subliniază că Statele Unite trebuie să înceteze necondiționat orice act de război împotriva Laosului, să înceteze să folosească teritoriul acestei țări în operațiunile militare împotriva Vietnamului, să respecte acordurile de la Geneva cu privire la Laos din 1954 și 1962. Statele Unite, menționează comunicatul, trebuie să permită Laosului să-și rezolve singur problemele interne. DacăS. U.A. vor continua să escaladeze actele de război din Laos, ele vor trebui să-și asume întreaga răspundere ce decurge din acest act, se arată în încheierea declarației.

ziției sale de inferioritate, de reformă constituțională în concepția autorilor, să tuturor acestor probleme.Principalele partide politice din Belgia au analizat proiectul, furnizind aprecieri contradictorii. Concluzia ce se desprinde, după reuniunile Consiliului național al partidului socialist și Consiliului permanent al partidului social-creștin (care alcătuiesc coaliția guvernamentală) este că acesta poate fi considerat un compromis acceptabil. Social-creștinii francofoni au manifestat însă o serie de rezerve față de propunerile guvernamentale, apreciindu-le insuficient de eficace. La rîndul său, Comitetul politic al partidului liberal (de opoziție) a calificat proiectul guvernamental ca fiind „confuz și echivoc". Comuniștii belgieni consideră că propunerile privind reforma constituțională nu răspund decît în mică parte situației reale și nu sint în măsură să ducă Ia o soluționare definitivă a problemelor comunitare. în sfîrșit, trebuie menționată și poziția partidului Volksunie, extremist flamand, care a spus „nu" categoric proiectului guvernamental, considerînd că drepturile și avantajele acordate flamanzilor nu sînt suficiente.Controversa continuă. După cum se știe, parlamentul belgian a hotărît înființarea unei comisii mixte în care să fie reprezentate toate grupările politice și care să studieze mai în amănunt propunerile guvernamentale. Presa belgiană apreciază că atît/imp cît partidele de opoziție nu cons rbț-ă viabile aceste propuneri, problJma comunitară rămîne încă în suspen-

Sub auspiciile Asociației 
de prietenie Finlanda-Ro- 
mSnia, ^a Helsinki a avut loc o seară festivă consacrată aniversării unui sfert de veac de la instaurarea primului guvern democratic în România. Președintele asociației, Vilho Silvola, a vorbit despre însemnătatea acestui important eveniment istoric din viața poporului român. Presa finlandeză a publicat articole însoțite de fotografii despre lupta poporului român pentru instaurarea primului guvern de largă concentrare democratică din țara noastră.

La sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.au continuat, la 9 martie, convorbirile tehnice între Gerhard Schussler, locțiitorul șefului cancelariei Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, și Ulrich Sahm, director ministerial al cancelariei federale a R. F. a Germaniei, cu privire la termenul, locul și programul întîlnirii celor doi șefi de guvern — Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii ■ Democrate Germane, și Willy Brandt, cancelarul federal al Republicii Federale a Germaniei.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Comunist Peru
vian J°r8e del Prado, s-a pronunțat pentru naționalizarea imediată a industriei pescuitului. într-un articol publicat de ziarul „Unidad", el subliniază că Peru dispune de mari bogății în acest domeniu, care sînt exploatate de monopoluri străine și de societățile peruviene legate de acestea.

Janos Peter în Polonia. Ieri a sosit la Varșovia, într-o vizită oficială, Janos Peter, ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, care va avea convorbiri, în capitala Poloniei, în legătură cu relațiile dintre cele două țări și cu probleme internaționale de interes reciproc.
Capitala statului Trini- 

dad-Tobago, Port of Spain, 
este de o săptămmă scena 
unor tulburări provocate, după cum apreciază observatorii politici, de nemulțumirea unor largi pături ale populației față de politica economică a guvernului condus .de Eric Williams. Procentul ridicat al somaiu- lui, precum și dominația monopoluri-

lor străine în economia țării constituie principalele acuzații aduse primului ministru. Puternice forțe de poliție au fost mobilizate în capitala țării, iar toate permisiile au fost suspendate.
Convorbiri cu privire la 

problemele comerțului între 
R.D.G. și R.F.G. DuPă cum reIa- tează ziarul „Neues Deutschland", locțiitorul ministrului pentru problemele economiei externe a R. D. Germane, Heinz Behrendt, a purtat convorbiri cu privire la problemele comerțului dintre R. D. Germană și R. F. a Germaniei cu secretarul de stat la Ministerul EconomieiR. F. a Germaniei, dr. Klaus-Dieter . Arndt, cu prilejul vizitei acestuia la Tîrgul de la Leipzig.

Autoritățile guatemaleze au anunțat că Sean Holly, al doilea secretar al Ambasadei S.U.A. din Ciudad de Guatemala, care a fost răpit vineri de membrii organizației „Forțele armate rebele", a fost pus în libertate duminică. în schimbul lui, potrivit cererii organizației F.A.R., guvernul guatemalez a eliberat doi deținuți politici care au fost transportați la Ambasada Republicii Costa Rica. Pe de altă parte, la Ciudad de Guatemala s-a anunțat că un cunoscut bancher guatemalez, Gabriel Bu- guria, a fost răpit de către aceeași organizație.
0 conferință asupra viito

rului constituțional al insu
lelor SeycheH - colonie britanică în Oceanul Indian — s-a deschis luni la Londra. Obiectul principal al discuțiilor este înlocuirea actualului „Consiliu de guvernămînt" printr-o administrație care să se bucure de o mai mare autonomie.

Sediul partidului comu
nist a f°st atacat *n cursul zilei de duminică de un grup de neofasciști italieni din orașul Brescia. La intervenția poliției, neofasciștii au încercat să se opună, rănind doi polițiști. Poliția a arestat 24 de persoane și a confiscat un automobil al acestora.

0 evadare spectaculoasă a 14 femei, deținuți politici, a avut loc duminică la Montevideo. După cum anunță agențiile de presă, cele 14 femei participau la o slujbă religioasă, într-o biserică din apropierea închisorii centrale a capitalei uru- guayene, cînd la fața locului au sosit o ambulanță și patru automobile în care se găseau 15 membri ai organizației de guerilă „Tupamaros". După imobilizarea a doi polițiști care asigurau paza, la un semnal, deținutele s-au urcat în ambulanță și în celelal- ■ te automobile, dispărînd. Peste o oră, atît ambulanța cît și automobilele, care fuseseră furate, au fost găsite abandonate pe diferite străzi din Montevideo.
La Sofia a sosit luni o de

legație guvernamentală en
gleză, care va Purta convorbiri referitoare la încheierea unui acord comercial pe termen lung între Bulgaria și Marea Britanie pe anii 1970— 1975, anunță agenția B.T.A. Cu același prilej vor avea loc convorbiri și cu privire la încheierea unui protocol referitor la schimburile comerciale între cele două țări pe anul în curs.

Poliția braziliană 8 anun- țat luni că alte nouă persoane au fost ucise la sfîrșitul săptămînii trecute de cunoscutul „Escadron al morții". Toate victimele făceau parte din mea interlopă a orașului și deși vîrșiseră diferite . infracțiuni nu putut fi urmărite prin justiție lipsa unor probe sigure.
Cei doi frați siamezi năs- cuți la Teheran cu 12 zile în urmă au încetat din viață luni, la spitalul Bazarganan din Teheran. Decesul lor a fost provocat de două atacuri cardiace succesive.

0 delegație comercială 
guvernamentală turcă con- dusă de S. Inan, președintele Departamentului Comerțului Exterior din Ministerul Comerțului al Turciei, a sosit luni la Sofia. Delegația va avea convorbiri în vederea semnării protocolului privind comerțul bilateral pe anul 1970.

Primele rezultate neofi
ciale ale alegerilor legisla
tive și municipale din Sal
vador ara^ ca Partidul concilierii naționale, de guvernămînt, conduce cu o majoritate substanțială față de Partidul democrat-creștin.

Faze ale eclipsei totale de Soare, 
văzute din Norfolk, statul Virginia, 

S.U.A.

lu- să- au din

Reuniunea de Ia Co- 
lOWhO’ La Colombo se va deschide la 23 martie o conferință la care vor participa delegați ai Afganistanului, Cambodgiei, Ceylonului, Indiei, Indoneziei, Laosului, Malayeziei, Nepalului și Singaporelui. Reuniunea va fi consacrată unor schimburi de opinii în legătură cu problemele majore ale

Luni a avut loc la Institu
tul național de agronomie din 
Paris deschiderea expoziției 
„Mișcarea artistică de amatori 
din România", prezentată sub 
auspiciile institutului și ale A- 
sociației de prietenie Franța— 
România.

Poliția militară america
nă a efectuat duminică 
peste 40 de arestări în ca- drul unei operații de evacuare a unui grup de reprezentanți ai indienilor care ocupaseră fortul Lawton, situat la sud de orașul Seattle (statul Washington). Fortul Lawton, una din bazele americane desființate duminică în cadrul programului guvernamental de reducere a cheltuielilor militare, a fost revendicat de o serie de triburi indiene pentru a fi cedat acestora și transformat 'într-un centru de cultură indiană, unde ar urma să fie construită prima universitate pentru indieni. Guvernul de la Washington nu și-a precizat încă o- ficial poziția față de aceste revendicări ale indienilor.

Primul ministru a! Sue
diei, Oloi Palme, va pleca 
joi în R. F. a Germaniei, unde va efectua o vizită oficială de două zile. Palme va avea cu cancelarul vest-german, Willy Brandt, convorbiri politice, cu prilejul cărora vor fi abordate diferite aspecte ale situației internaționale, precum și stadiul relațiilor dintre R.F. a Germaniei și Suedia.

Departamental de Stat al 
S.U.fî. 3 dat luni publicității o declarație în care anunță că a hotărît închiderea la 17 martie a consulatului american din Rhodesia, în urma proclamării ilegale a acesteia ca republică.

Bariere improvizate, din blocuri de piatră, păzite de carabinieri, au avertizat duminică pe locuitorii din Pozzuoli, evacuați din casele din apropierea mării, să nu revină în locuințele lor. între timp, vul- canologii italieni și străini sosiți in această localitate, care este teatrul u- nor evidente fenomene de natură vulcanică, nu au putut încă stabili dacă va avea loc o erupție în zona acestui vechi port de lingă Neapole.
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