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ORIUNDE SE LUCREAZĂ, ORIUNDE SE ASPIRĂ LA PERFECȚIONARE Șl PROGRES

ORDINEA Șl DISCIPLINA 
sporesc puterea 
productivă a muncii

Prelate întinse. Zeci de metri de prelate. Știam că, de obicei, ambarcațiunile u- șoare se bucură de un asemenea ambalaj protector. Desigur, formele acestea prelungi nu pot fi decît... Ridic un colț al pînzei groase. Dedesubt, dantelăria metalică a unei sondeze. Strălucirea bronzului irumpe viu în lumina bogată a zilei. O inscripție în limba franceză recomandă parametrii tehnici. Alături, gravat, un nume i Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște. Ne adresăm gazdelor i „Ce zăcămînt petrolier o așteaptă ?“ „Unul din cuprinsul celor 17 țări în care exportăm utilajele noastre".Alt popas, la turnătoria nouă. Trecem printre stîlpi de beton. Viitoarea hală este concepută cu deschideri mari. Pămîntul e răscolit ; camioanele frămîntă noroiul. Mormanele de nisip absorb apa, dar nu reușesc să învingă invazia asta ce vine de jos, din părți, de pretutindeni. Se fac pregătiri pentru zidirea părților laterale. Curînd va începe lucrul de acoperire. Deocamdată, o automacara cu ciocul cît o turlă de sondă, mai fragilă însă, își face loo printre stîlpii albi. Ciocul se leagănă înainte, „tatonează", caută drum liber și despică un copac. E o minune că în acest peisaj dur, al betoanelor, copacul a supraviețuit pînă acum.Viața marii uzine din Tîrgoviște curge între aceste două „borne".Pe de o parte, producția curentă — de aici își trag obîrșia armăturile metalice, instalațiile de intervenție la sonde, autotroliile pentru măsurători speciale, sonde- zele geologice apte pentru o gamă de foraje cuprinse între 150 și 1 300 metri. Instalații pentru extracții, pentru prospectarea noilor zăcăminte de „aur negru".Pe de altă parte, asistăm la nașterea unei noi uzine între granițele celei vechi.

După cum se știe, Tîrgovîș- te se află în inima geografiei noastre petroliere. Cerințele de utilaj pentru prospecțiuni și extracții sînt din ce în ce mai stăruitoare, fapt care a impus dezvoltarea energetică a actualelor capacități. Anul trecut, stimulată de aceste solicitări, uzina a fabricat peste plan instalații în valoarea de 3.5 milioane lei.

flâm, totodată, de la tovarășul Alexandru Chiru, in- ginerul-șef cu investițiile, că din 1950 și pînă în prezent uzina și-a sporit capacitatea de aproape patru ori. E spațiul de timp în care și-a definit profilul de unitate producătoare de utilaj petrolier.Deschidem aici o paranteză sugerată de discuția a- vută cu sudorul Nicolae
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Prestigiul de care se bucură, pe piețele a patru continente, utilajele cu marca bătută în fosta reședință domnească a lui Mircea cel Bătrîn — obligă. Intre o- biectivele angajamentului luat de oamenii muncii in județul Dîmbovița, ca răspuns la chemarea la întrecere a Organizației județene de partid Brașov, se află și depășirea cu 30 milioane lei a volumului de producție marfă și cu 2 milioane lei valută a planului de export. Se înțelege că uzina de utilaj petrolier, cea mai puternică unitate industrială din județ, are un cuvînt greu în finalizarea acestor angajamente.Noua investiție va duce — pînă la sfîrșitul anului 1971 — la dublarea capacității de producție. A-

Ciulei, pe care l-am găsit in hala nouă, destinată armăturilor metalice. Suda osii pentru remorci. „Din oînd în cînd, mai întîlnesc prin uzină cîte o roabă veche. Și atunci îmi vine greu să cred că, în urmă cu ani, eu și alți muncitori mai vechi meșteream simple roabe, paturi de spital și butoaie de benzină". Ciulei, care a parcurs etapele dezvoltării uzinei, momentele esențiale ale asimilării unor utilaje petroliere competitive, trăiește acum, alături de întregul colectiv, noi episoade hotărîtoare pentru profilul de mîine al uzinei.Premiere de o deosebită importanță se vor înscrie in palmaresul acestei unități industriale din orașul străjuit de Turnul Chindiei: fabricarea, pentru prima

dată în țară, a armăturilor destinate instalațiilor energetice și a armăturilor de reglaj automat pentru instalații complexe, îndeosebi pentru cele din industria chimică. Astfel, colectivul de aici va deveni coautor la progresul unor ramuri industriale, deosebit de importante ale economiei românești. Vanele de mari presiuni le vom întîl- ni nu numai la capetele de erupție ale sondelor din cîmpiile Bărăganului sau a- le Olteniei, la noile sonde capabile să-și înșurubeze sapa la 6 000 metri în inima pămîntului, ci și la hidrocentrale, suportînd presiuni și temperaturi înalte.In legătură cu aceste ascensiuni spre... adîncurile zăcămintelor de petrol, tovarășul Ion Gătejoiul, secretarul comitetului de partid al uzinei, ne spunea t „In competiția prospectării la mari adîncimi, colectivul nostru se consideră antrenat din plin. Sondorii așteaptă de la noi instalații, armături metalioe care să reziste la cele mai dificile probe. Făurind asemenea u- tilaje de performanță, avem sentimentul că străbatem straturile geologice împreună cu sondorii, că sîntem părtași la acțiunea lor temerară".Dezvoltarea secției de armături metalice — ca de altfel a întregii uzine — do- bîndește dimensiuni multiple. O dată cu creșterea substanțială a spațiului de producție se impune crearea premiselor pentru o activitate riguros organizată, pe baze științifice, la un nivel calitativ superior. Numărul tipodi- mensiunilor, de exemplu, va spori de aproape zece ori. Din acestea, mai mult de jumătate vor fi de concepție proprie. Colectivul de proiectare lucrează pentru viitor, ca un verita-
Ca elemente esențiale ale organizării producției și a muncii, disciplina și ordinea în producție constituie condiții indispensabile pentru funcționarea ireproșabilă a mecanismului producției în fiecare întreprindere, în fond, întărirea ordinii și disciplinei în producție și în muncă condiționează, în măsură hotărîtoare, valorificarea întregului potențial material și uman din fiecare unitate economică, înseamnă o participare activă și eficace a tuturor salariaților, pe măsura capacității lor profesionale, la realizarea sarcinilor din planul de stat, la ridicarea eficienței producției. Mai mult, așa cum se precizează în proiectul de lege cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, în dubla lor calitate — de proprietari și producători — oamenii muncii poartă răspunderea în fața societății atît pentru înfăptuirea obligațiilor personale de serviciu, cît și pentru contribuția la îndeplinirea sarcinilor ce revin unității în ansamblu, la asigurarea ordinii și disciplinei în producție.Socotind, din capul locului, respectarea disciplinei în producție și în muncă drept o condiție elementară de acceptare a angajării unui salariat, o îndatorire firească a fiecărui om plasat într-un anumit loc de muncă, o obligație permanentă a cărei ignorare provoacă imediat prejudicii atelierului, secției, întreprinderii în care lucrează, să reflectăm puțin asupra cî- torva situații. La întreprinderea „E- lectroaparataj" din Capitală, un salariat doarme în post și lasă în-

treaga unitate, aflată în plină activitate, timp de o oră fără curent electric. într-o altă întreprindere, la „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, în luna ianuarie a. c., doi muncitori neatenți fixează la un moment dat greșit o cărămidă pe podul de turnare și 7 tone de oțel se revarsă din lingotieră, risipindu-se prin hală. In sfîrșit, un inspector bancar a făcut, recent, un calcul asupra efectelor negative ale absențelor și orelor suplimentare înregistrate la uzina „Vulcan" din București, ajun- gînd la concluzia că, din aceste cauze, în anul trecut productivitatea muncii a fost realizată doar în proporție de 99,8 la sută.Cum lesne se poate desprinde din aceste exemple, drumul de la indisciplină la pierderi este direct, neglijența în muncă, slaba pregătire profesională, irosirea timpului productiv, datorată absențelor și întîrzierilor, ca și proastei organizări interne a producției — iată doar cîteva cauze care generează efecte locale păgubitoare, concretizate în rebuturi, mărfuri de calitate scăzută, încetiniri ale ritmului de lucru.Să adîncim, avînd în vedere aceste precizări, investigațiile noastre la uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală. Aici, dacă după încheierea lunii ianuarie a.c., cînd planul a fost îndeplinit la toți-indicatorii, părea să se fi rupt cu tradiția insucceselor din lunile anterioare, iată că în februarie planul apare din nou nerealizat într-una din secțiile de bază — de utilaj chimic — cu 40 la

sută. Cauzele acestei stări critice, prezentate succint de către cadre de conducere din uzină, se referă la faptul că în producție sînt foarte mulți tineri care nu pot încă să-și realizeze normele ; ei sînt slab pregătiți și nici nu se prea ocupă nimeni în mod serios de îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale. La toate acestea se adaugă, ca un rezultat direct, și nerespectarea disciplinei în muncă : întîrzieri, absențe, neîndeplinirea unor decizii etc.încercăm să mergem pe firul acestei suite de neajunsuri. Notăm la biroul de normare că în ultima lună mai mulți muncitori din uzină nu și-au realizat normele de muncă, una din principalele obligații de serviciu. Am reținut cîteva păreri, în legătură cu cauzele acestei stări de lucruri de la cîțiva muncitori din secția mecanică II, unde lucrează o bună parte din cei cu rezultate sub normă și unde procentul celor tineri este foarte ridicat. „Trei săptămîni în șir am fost pus să lucrez numai în schimbul de noapte. Era foarte obositor și, în plus, nu aveam un maistru care să ne îndrume, să ne ajute" (Gheorghe Roșu, strungar). „în ultima zi a lunii trecute am lucrat în schimbul III. Maistrul Dincă mi-a spus că am de executat niște piulițe și a plecat. Am stat toată noaptea _ aproape degeaba, întrucît n-am avut nici materialul și nici sculele necesare (Cornel Icleanu, strungar). „La noi se lucrează după sistemul urgențelor. Și nu e normal. Nici nu reușești să fixezi bine o piesă pe mașină că

(Continuare 
în pag. a VII-a)vine maistrul și spune s-o înlocuiești cu alta, chipurile, foarte urgentă" (Ion Brătilă, frezor).Ne-am convins la fața locului că lucrurile nu erau exagerate cu nimic. La această stare generală de proastă organizare a locului de muncă am adăuga alte elemente constatate în cele cîteva ore petrecute în halele de mecanică ușoară și mecanică mijlocie, unde există un permanent du-te- vino ; fie că se caută un polizor pentru ascuțit cuțite sau o sculă, un desen sau un material. Un muncitor spunea, de pildă, că zilnic își pierde în acest fel 2—3 ore. Mai poate să surprindă pe cineva că timpul de lucru nu e din plin folosit în aceste sectoare de fabricație ?— în mod cu totul greșit se încearcă să se acrediteze la noi ideea că actele de indisciplină se identifică doar la tineri — preciza muncitorul C. Ion. Ele apar, deopotrivă, și la unii muncitori mai vîrstnici și se manifestă în aceleași forme. Acesta este rezultatul organizării adeseori necorespunzătoare a locurilor de muncă. Aici trebuie să acționeze hotărît conducerea uzinei, dar nu o face.O explicație suplimentară lămuritoare în legătură cu acest climat nefavorabil de muncă ne dă și ing. Alexandru Cristescu, tehnolog : „Este știut că o normă științific fundamentată devine , mobijizato.are„..se. realizează cu bune rezultate. La noi, însă, în prea multe cazuri, fixarea normelor s-a făcut superficial : anumite operații au fost omise, iar unele cro- nometrări sînt făcute la întîmplare. Un exemplu, din zecile de acest fel întîlnite în ultimele două luni : la un reper a fost omisă operația de strun- jit pe borwerk, care a necesitat, nici mai mult nici mai puțin, 280 de ore"Acestea sînt faptele. La uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, neajunsurile vechi, legate de organizarea internă a secțiilor și a locurilor de muncă, sînt lăsate să treneze. In acest climat de tolerare a dezordinii și de tergiversare a unor intervenții hotărîte și eficace din partea comitetului de direcție al uzineî, drumul indisciplinei este simplu : un muncitor primește sarcina să execute o piesă, dar nu are desen, nu are sculele necesare. începe să caute în dreapta și în stînga, se plimbă, întreabă. Și așa își irosește o bună parte din cele 480 de minute, așa ajunge să nu execute la timp lucrarea. Sau, se fixează o normă care, în loc de elemente științific fundamentate, conține aberații de calcul. Cu ce temei este tras Ia răspundere (dacă se întîmplă acest lucru), în asemenea situații, un muncitor care nu s-a încadrat într-o astfel de normă ? Și, culmea, la comitetul de partid, pentru justificarea sau. mai bine zis, a- coperirea acestor flagrante neajunsuri, se încearcă să se creeze acum

Viorel SĂLĂGEANv

CAMPANIEI

al Norvegieiamiază, președintele de Miniștri al Repu- România, IonMarți la Consiliului blicii Socialiste Gheorghe Maurer, a primit pe ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng.Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasi- le Gliga, adjunct al ministrului, afacerilor externe, EduârcT’Mezin- cescu, ambasadorul României în Norvegia, Cornel Vladu, director în M.Â.E.Au fost de față Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București, funcționari superiori din Mi-

nisterul Afacerilor Externe al Norvegiei. care însoțesc pe oaspete, în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor ro- mâno-norvegiene și s-a exprimat dorința de extindere a colaborării dintre cele două țări. S-a făcut, totodată; un schimb’util 'de păreri privind probleme actuale ale situației internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri a reținut pe ministrul norvegian la dejun.

ELECTORALE
DIN ANGLIA

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA, 

DE LA LIVIV RODESCU

Anticipată încă din toamna trecută la conferințele anuale ale partidelor laburist și conservator, atmosfera preelctorală începe să predomine și să influențeze din ce în ce mai pregnant evoluția activității politice în Anglia. Este faza în care s-a pus în mișcare, lent dar ireversibil, scena turnantă a sistemului parlamentar britanic. Mandatul laburist se află în pragul scadenței, în cele două tabere principale pregătirile sînt avansate ; fiecare își evaluează resursele și potențialul, gata să-și lanseze manifestul electoral și aparatul de propagandă pentru a se angaja cu cîmpul înfruntării generale.Criteriul turi pare adoptarea în diverse .. .. ale politicii interne și externe. Din unele declarații publice, reiese intenția laburistă de a axa campania electorală pe rezultatele pozitive a- cumulate pe plan financiar și, în general, economic din 1964 pînă astăzi, principalul accent fiind pus pe indiciile recente ale consolidării poziției lirei sterline și echilibrării balanței de plăți. Conservatorii combat virulent punctul de vedere laburist, ar- gumentînd că, de fapt, eforturile de redresare economică ar reflecta o evoluție normală și .nu ar fi un merit al guvernului. Dimpotrivă — spun el — repetatele măsuri restrictive introduse în ultimii ani ar fi încorsetat industria, creditul și investițiile, împiedicînd o dezvoltare mai rapidă a economiei. De altfel, se știe că regimul de austeritate a provocat laburiștilor infringed serioase în alegerile parțiale și municipale, iar conservatorilor le-a asigurat succese răsunătoare. Și, parcă pentru a întreține mai depirte speranțele conservatorilor, sondajele de opinie publică îi desemnează, deocamdată, ca favoriți în cursa electorală. Unul din sondajele recente, cel efectuat
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în articol 1

vreun comentariu ? Nu

așa cum a fost eu ca exemplu.

societatea asta am cres- 
deprins, normele ei le
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In fața biroului a luat loc un om incă tînăr, cu fața 
smeadă, cu o privire deschisă, care înfrunta fără as
cunzișuri ochii interlocutorului. După ce s-a recoman
dat și mi-a indicat unde lucrează, s-a foit o vreme pe 
scaun parcă ezit'md să intre în subiect. Pînă la urmă 
și-a invins reticența.

— Știți, am stat multă vreme pe ginduri, dar m-am 
decis, totuși, să vin și să vă spun ce am pe inimă. De 
aproape un an vreau să vă spun că într-un articol al 
dumneavoastră s-a strecurat o greșeală care mă pri
vea personal E vorba de o nedreptate...

Subit, am devenit mai atent. L-am privit îndelung : 
n-o fi oare unul dintre acei „nedreptățiți" care, după 
apariția unei anchete său unui articol critic, sar ca 
arși pentru că s-a pus degetul pe rană, dezvăluindu-se 
in munca lor unele carențe cu grave repercusiuni pe 
plan social sau etic ? Slavă domnului, am întîlnit des
tui care, văzîndu-se criticați în ziar, în loc să tragă 
concluziile logice, firești, să remedieze neajunsul sem
nalat, să-și îmbunătățească activitatea, declarau ritos 
că sînt „victimele unei mașinații". Sau poate, în ca
zul de față, a fost vorba realmente de o greșeală, de 
o nedreptate ?

— A trecut aproape un an de cînd a apărut artico
lul. Vă aduceți aminte de ancheta socială... ? (și a 
urmat titlul anchetei). Acolo, unul dintre interlocutori,

PICĂTURA M CERNEALA
secretarul comitetului de partid din întreprinderea 
noastră, dînd un exemplu ca să ilustreze spiritul de 
răspundere al comuniștilor, a povestit despre o ac
țiune frumoasă a unei echipe de muncitori din sec
ția unde lucrez eu, echipă care și-a sacrificat zilele 
de sărbătoare ca să repare o instalație din altă între
prindere, care ne solicitase ajutorul...

— Și nu e adevărat ce s-a relatat 
l-am întrebat.

— Ba da, faptul s-a petrecut exact 
descris. Numai că acolo am fost dat 
pe cînd, în realitate, cel care a avut meritul principal 
e altul (și mi-a citat numele unui maistru din fa
brică).

Era pentru întiia oară, în peste două decenii de ac
tivitate gazetărească, cînd întilneam un om care protesta nu pentru că a fost criticat, ci pentru că a fost lăudat.

lerte-mi-se omenescul păcat al prudenței, dar si
tuația în sine mi s-a părut atît de ieșită din comun, 
incit am verificat cum stau lucrurile : s-a dovedit că, 
în realitate, M. A. (nu-i dau numele pentru a-i res
pecta autentica modestie) luase și el parte la acțiu
nea respectivă — și încă o parte, deloc neînsemnată 
— însă, intr-adevăr, rolul principal îl jucase altcineva 
(lucru care, la ora aceea, era ignorat de secretarul co
mitetului de partid).

Prin urmare, timp de un an, un om s-a frămîntat 
cu conștiința că — în totală inocență — și-a frustrat 
tovarășul de muncă de un merit care-i aparținea. Nu 
mi se pare atît de interesant să despicăm firul în 
patru și să ne întrebăm de ce n-a venit imediat să 
sesizeze eroarea săvîrșită. Un fapt rămîne cert : pînă 
la urmă a făcut-o.

La plecare mi-a spus citeva cuvinte, pe care le re
produc textual:

— Am făcut exact ceea ce morala noastră mi-a in
dicat că trebuie să fac. Eu în 
cut, cu morala asta m-am 
respect.

Oare să mai fie nevoie de 
cred.

Victor BÎRLADEANU

CÎND Sl-A FĂCUT 
SUMA, Â MAI DAT Șl 

LA NEAMURI
URCUȘUL
ȚRÎNDAVI, DAR LU- 
XOȘI Șl BINE HRĂ
NIT!

Obligații... obligatorii
și obligații... facultative

Cum se acționează în
cunoaștereaAm intrat zilele trecute, în unitatea I.L.F. nr. 55 din Țiglina-Galați.— Ce doriți ?— Un kg de mere.Vînzătoarea ia o pungă și aruncă repede în ea 10—15 mere. Observăm cum cîteva, putrezite de-a binelea, se sfarîmă chiar în mîna ei. Dar vînzătoarea, om cu „spirit comercial", le aruncă și pe acestea în pungă, și fuga cu ele pe cîntar 1— Vă rugăm să scoateți merele nim.— Ce vorbești, domnule ?— se repede vînzătoarea. Dacă-ți place iei, dacă nu, caută în altă parte.Tinăra vînzătoare n-avea de unde să știe că unul dintre „cumpărători" era inspector comercial. Asis- tînd la această întîmplare,— departe de a fi singulară— ne-am întrebat : Ce se face în comerț pentru a cultiva în rîndul lucrătorilor respectul față de regulile profesiei ?

stricate — interve-

județele Galați, Brăila și Satu Mare pentru 
și aplicarea regulilor do comerțDesigur, e nouă și vizibile în definesc,' profilul comerțului nostru, înmănuncheate, toate, intr-o înaltă responsabilitate în îndeplinirea rolului său social.Recent, a apărut o Hotărî- re a Consiliului de Miniștri, care subliniază, cu și mai multă tărie, principiile de bază, regulile după care trebuie să se călăuzească în activitatea lor zilnică lucrătorii din comerț. Aceste reglementări, vizînd atît problemele fundamentale, cît și de amănunt, jalonează direcțiile care trebuie să guverneze comerțul la toate eșaloanele organizării lui. O asemenea hotărîre — se înțelege de la sine — trebuie să facă obiectul unui studiu atent din partea fiecărui lucrător din comerț, a unui studiu care să ducă, în final, la înțelegerea clară a literei și spiritului ei.

preocuparea nu efectele ei sint trăsăturile care la ora actuală, firește, caNe așteptam, după două luni de la apariția acestor reglementări, să constatăm că direcțiile și organizațiile comerciale locale le-au pus în dezbaterea tuturor lucrătorilor din comerț, au desfășurat o amplă acțiune de clarificare a sarcinilor și răspunderilor pe care le au în acest atît de complex și de solicitat sector.Ce se constată în realitate ? Acțiunea de cunoaștere a acestor reglementări — cel puțin în unitățile pe care le-am vizitat din județele Galați, Brăila și Satu- Mare — s-a desfășurat sub semnul formalismului. îm- puterniciții — inspectorii șefi ai județelor — le-au „prelucrat" (unii le-au citit ca pe o conferință) cu cadrele de conducere comerț. Dacă, la acest nivel, prelucrarea n-a urmată de o dezbatere care să pună .în evidență ■ concluziile ce decurg, din spiritul și litera ei. pentru ac-
dinfost

tivitatea generală a comerțului, care să transmită participanților convingerea că trebuie să militeze pentru înfăptuirea respectivelor prevederi, poate că a- cest lucru s-a făcut în unități. Dar nu, metoda dezbaterii sub formă de „informare" a fost preluată și de organizațiile comerciale și, de aici, mai departe, „modelul" a fost dus pînă jos — în unitățile comerciale.Tratarea formală a unei asemenea dezbateri are consecințe nu numai pe planul transpunerii în practică a uneia sau alteia dintre prevederi. Ea poate duce și la încetățenirea credinței că unele dintre ele pot fi trecute cu vederea, că respectarea acestora este un act benevol și nu o obligație
Constantin PRIESCU 
George POPESCU

(Continuare în pag. all-a)

• 0 EXPERIENȚĂ POZI
TIVĂ, UN EFORT SPRE 
MAI BINE ® CEL MAI 
MARE ȘANTIER AL IN
DUSTRIEI CHIMICE SO
LICITĂ 0 PREOCUPARE 
PE MĂSURĂ ® CUM E 
PRĂSILA, AȘA E Șl CI
READA ® CRITICA Șl 
ASPIRAȚIA OPEREI LITE
RARE LA UNIVERSALI
TATE ® După încheie
rea Campionatului mon
dial de handbal: URCU
ȘUL PE TREPTELE TRI
UMFULUI A DURAT UN 
DECENIU DE EFORT CO

TIDIAN

toate forțele pe pentru alegerileviitoarelor vo- determinant înatrageriisă devinăsau prezentarea pozițiilor probleme de actualitate

(Continuare în pag. a VII-a)

Telegrame
Excelenței Sale Arhiepiscopului MAKARIOS

Președintele Repuoticii Cipru
Am aflat cu profundă indignare de atentatul comis împotriva Excelenței Voastre. Exprimîndu-ne satisfacția că această tentativă de asasinare a eșuat, doresc să exprim, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, profunda noastră simpatie față de Excelența Voastră și să vă adresez urările noastre de succes deplin în activitatea pe care o desfășurați pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru progresul poporului cipriot prieten, pentru pace și colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți, Excelență, sincerele mulțumiri ale guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria, pentru amabilul mesaj de condoleanțe în legătură cu recenta catastrofă feroviară din țara mea.
General-maior YAKUBU GOWON, 
Șeful guvernului militar federal 

și comandant suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Federale Nigeria

mobijizato.are%25e2%2580%259e..se
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0 EXPERIENȚĂ POZITIVĂ, 
UN EFORT SPRE MAI BINE

BELA BREINER 

militant pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru socialism

I promptăI la un gest
I
I
1
I
I
I
I
I
II paznicul!

reprobabil
Paul Caba, frigotehnist la În

treprinderea de produse zaha
roase (Șoseaua Viilor 55) s-a an
gajat nereglementar în traver
sarea străzii, la intersecția din 
Piața Unirii din Capitală. La in
tervenția copilului Iulian Fran- 
guloiu, elev la Școala generata 
nr. 79, membru al cercului mi
eilor agenți de circulație (echi
pat in uniformă) care, foarte po
liticos, i-a atras atenția să aș
tepte aprinderea culorii verzi, 
individul a reacționat violent. 
El l-a lovit cu brutalitate pe 
elev. Faptul a stîrnit indignarea 
cetățenilor aflați în preajmă. 
Dezaprobindu-l, ei l-au imobili^ 
zat și l-au condus la Inspecto
ratul miliției Capitalei.Arde

In magazinul sătesc din Milenl 
(Mehedinți) au intrat, intr-o 
seară, aproape de ora închiderii, 
trei persoane — Nicolae Pindici, 
Ionel Pistol și Celuș Chioșa. Au 
cerut de băut, iar gestionarul 
Nicolae Mitroi — în _ loc să-i 
poftească pe ușă afară, deoarece 
confundaseră magazinul cu o 
bodegă — s-a întins cu ei la un 
chef în lege. Intr-un tirziu, s-au 
hotărit să plece, lăsind maga
zinul în grija celor doi paznici 
— Constantin Gașpar și Con
stantin Buda. Aceștia dacă n-au 
avut chef de băut aveau, în 
schimb, chef... de somn. Așa că 
s-au dus să se culce. La puțin 
timp după aceea localul maga
zinului era cuprins de flăcări. 
Au sărit imediat vecinii, dar era 
prea tirziu. N-au putut salva 
decît pe... cei doi paznici, care 
dormeau în ghereta lipită de 
clădire. Pagubele sint evaluate 
la peste 150 000 lei. Acum, fie
care își va plăti partea lui de... 
contribuție I

Din ansamblul problemelor aflate pe agenda Comitetului orășenesc de partid Făgăraș, aceea care în mod îndreptățit îi polarizează în permanență preocupările este ridicarea e- ficienței activității economice a întreprinderilor — obiectiv subliniat în mod pregnant în documentele Congresului al X-lea al partidului și ale plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969Meritul comitetului orășenesc de partid este de a fi concentrat eforturile organizațiilor de partid și comitetelor de direcție din întreprinderi spre abordarea cu competență și înaltă responsabilitate a celor mai importante aspecte ale activității de producție, care converg spre același țel i sporirea beneficiilor, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești încredințate, în vederea realizării unui volum sporit de produse cu cheltuieli minime. „în acest scop, în cursul trimestrului II al anului trecut, — ne-a spus tov. Gheorghe Cuțitei, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Făgăraș — colective formate din activiști salariați și nesalariat' ai comitetului orășenesc au analizat, cu sprijinul direct al organizațiilor de partid din întreprinderi, gradul de folosire a capacităților de producție și forței de muncă, modul de gospodărire a materiilor prime, materialelor și combustibilului, nivelul costurilor de producție etc. Concluziile reieșite au constituit obiectul unei dezbateri în plenara comitetului oră- șen'esc. Măsurile stabilite au vizat, paralel cu înlăturarea neajunsurilor constatate, valorificarea mai intensă a rezervelor interne pentru ridicarea eficienței întregii activități economice".Analiza comitetului orășenesc de partid a fost urmată de acțiuni similare la nivelul comitetelor de partid și organizațiilor de bază din întreprinderi stabilindu-se, pe baza cercetării situației existente la fiecare loc de muncă, măsuri privind folosirea cu rr;ai mare randament a potențialului tehnic, material și u- man. „Deosebit de important este că acțiunea inițiată de comitetul orășenesc de partid nu s-a limitat la studii și analize — a arătat tov. Aurelian Vlad, secretar al comitetului o- rășenesc de partid. Hotărîtor pentru succesul ei a fost faptul că centrul de greutate al muncii comitetului o- rășenesc de partid a fost mutat în întreprinderi Secretarii comitetului orășenesc, întregul aparat de partid au participat cu regularitate la a-

dunările de partid, la adunările generale ale salariaților, orientînd e- forturile colectivelor de muncă spre verigile esențiale de care depinde traducerea în viață a obiectivelor stabilite. Largul schimb de opinii, propunerile și sugestiile comuniștilor, ale celorlalți salariați s-au soldat cu un ansamblu de măsuri a căror aplicare a contribuit la realizarea unei producții suplimentare și a unor economii de multe zeci de milioane lei. Pe aceeași linie s-au înscris acțiunile inițiate de comitetul orășenesc vizînd sporirea volumului exportului, ridicarea nivelului tehni- co-profesional al muncitorilor, creșterea eficienței investițiilor etc".Bilanțul ? în 1969 industria orașului Făgăraș a dat peste planul a- nual o producție marfă echivalentă cu 75,6 milioane lei. Exportul a fost depășit cu aproape 12 milioane lei

secțiile combinatului. Cunoașterea „de la sursă" a stărilor de lucruri, consultarea activului de partid au înlesnit orientarea preocupărilor organizației de partid a combinatului spre acele laruri ale producției care influențează în cel mai înalt grad eficiența economică, pe primul plan situîndu-se mai buna folosire a capacităților de producție și asimilarea unor produse noi solicitate de economia națională sau la export (rășinile PFL, fenol, fenoplast, azotatul de amoniu, rășina plastifen, auto-ba- chelita electrotehnică cu proprietăți superioa-e etc) Intrarea în fabricație a acestor produse a contribuit la reducerea importului, iar unele dintre ele au început a fi exportate. Demn de relevat este, în' același timp, faptul că cele mai multe din aceste produse au fost realizate cu ajutorul instalațiilor existente, pro

COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID ÎN FAȚA 
PROBLEMELOR ACTIVITĂȚII ECONOMICE

Beneficiile au fost depășite cu 33,3 milioane lei, iar la prețul de cost s-au realizat economii în valoare de 23,5 milioane lei. în primele două luni din acest an industria orașului a dat peste plan o producție marfă în valoare de 6 645 000 lei, iar la export planul a fost depășit cu 6 636 000 lei.Concludente pentru rezultatele obținute de întreprinderile orașului Făgăraș pe linia sporirii volumului de beneficii și creșterii rentabilității sînt progresele calitative realizate în activitatea combinatului chimic, cea mai importantă unitate economică a orașului. Anul trecut colectivul a- cestui combinat a depășit simțitor sarcinile de plan la producția marfă și la export, iar la productivitatea muncii planul a fost realizat în proporție de 105,2 la sută. Și în primele două, luni din acest an combinatul și-a depășit sarcinile de plan.îndrumarea și controlul activității comitetului de partid din _ combinat se realizează nu numai prin analize periodice, ci și prin ceea ce (mai mult decît simple „vizite") s-ar putea denumi prezența frecventă a secretarilor sau a altor membri ai comitetului orășenesc în atelierele și

mici modificări sau completări de utilaje, fără investiții suplimentare.Grăitor pentru stilul de muncă al comitetului de partid din combinat este că nu așteaptă să se semnaleze rămîneri în urmă, pentru ca abia a- tunci „să intre în acțiune", ci lucrează cu o perspectivă mai largă pentru a preveni apariția unor neajunsuri greu de remediat. Astfel, dacă, așa cum ne-a informat ing. Victor Iovu, secretarul comitetului de partid din combinat, în ultima vreme comitetul a analizat situația stocurilor su- pranormative de materiale, utilizarea forței de muncă, nivelul cheltuielilor materiale de producție și al productivității muncii, aceasta se explică prin necesitatea mai bunei valorificări a rezervelor producției, cu atît mai mult cu cît în unele compartimente. deși pe global realizările par mulțumitoare, disecate pe e- lemente apar destule umbre.Cîteva exemple. La prima vedere, secția amoniac părea că obține rezultate bune In domeniul cheltuielilor materiale, avea chiar economii ț analiza elementelor componente a dezvăluit însă că la combustibil cheltuielile erau depășite lună de lună. în secția a 10-a, analiza întreprinsă din

inițiativa comitetului de partid a relevat o utilizare nerațională a forței de muncă, situație care a fost înlăturată prin transferarea a 25 de muncitori la alte locuri de muncă, în sfîrșit, un alt exemplu. în luna septembrie 1969. comitetul de partid a inițiat un studiu privind rezervele de creștere a productivității muncii, deși întreprinderea își depășise simțitor prevederile la acest indicator. Mobilul acestei analize și măsurile cu care s-a soldat au constat în mobilizarea de rezerve interne pentru ca sarcina de creștere a productivității prevăzută pentru anul 1970 să fie realizată încă din trimestrul IV 1969.Cu toate rezultatele pozitive obținute în perfecționarea stilului de muncă al Comitetului orășenesc de partid Făgăraș, totuși în activitatea acestuia este încă destul loc pentru mai bine. Se mai întîlnesc cazuri cînd se dau îndrumări generale, fie din cauza unei insuficiente cunoașteri a situației, fie pentru a nu „supăra" pe cei vizați. Chiar în referatul privind nivelul cheltuielilor materiale se fao unele aprecieri critice la modul genera), lipsite de a- dresă ceea ce reduce mult eficiența acestora • „există încă în întreprinderi importante rezerve care trebuie valorificate" ț „normele de consum la unele produse sînt depășite", „în unele întreprinderi organizațiile de partid și comitetele de direcție nu au reușit să...“.Fără îndoială, la o mai largă și mai competentă abordare a problemelor ar contribui activizarea comisiei economice, existentă acum mal mult pe hîrtie. Din cei 35 de membri ai comisiei, sînt utilizați — sporadic — mai puțin de jumătate, și a- ceștia numai la întocmirea unor materiale pentru informarea comitetului orășenesc de partid. Așa cum a intrat de mult în practica muncii de partid, este de așteptat ca și la Făgăraș membrii comisiei economice să fie antrenați sistematic la a- nalizarea unor aspecte esențiale ale activității de producție, rezolvarea problemelor majore pe care le ridică activitatea economică și financiară a întreprinderilor, întocmirea u- nor studii de perspectivă, îndrumarea și controlul muncii organizațiilor de partid. Aceasta ar contribui substanțial la creșterea posibilităților comitetului orășenesc de a acorda un ajutor eficient perfecționării activității economice din întreprinderile orașului.
Nicolae MOCANU

La loccomanda!
li trebuia o pereche de pan

tofi ? Gheorghe Mușatescu din 
Vatra Dornei o comanda imediat 
la secția de cismărie a coope
rativei meșteșugărești din loca
litate. Voia un impermeabil ele
gant ? Lansa comanda la croi
torie. Dorea o baterie nou-nouță 
pentru autoturismul personal sau 
chiar cîteva sute de kilograme 
de benzină ? Le cerea de la... 
garaj. Peste tot, Gheorghe Mu- 
șatescu comanda și, cu toate că 
nu plătea nimic, nimeni nu il 
refuza. Odată a făcut un chef 
de pomină la o cabană din apro
piere. Cu acest prilej, una din
tre comesene, salariată la coope
rativa meșteșugărească, s-a ac
cidentat. Gheorghe Mușatescu I-a comandat a doua zi... niște 
acte pentru un accident de mun
că și „comanda" s-a executat. 
Căci el comanda, iar cooperativa 
— in baza creditului ce-l avea 
aici în calitate de președinte al 
ei — plătea. Nu demult a să- 
virșit un accident mortal. Ar fi 
vrut să apeleze la același cre
dit, dar (in sfirșit!) i s-a luat 
comanda. A fost destituit din 
funcție și trimis în instanța de 
judecată. Să-i dea și ea comanda 
meritată 1Transportulgratuit!De meserie legător la tipografia I.T.B., Anton Pascu începuse în ultima vreme să comercializeze tichete de călătorie pentru mijloacele de transport in comun. își procurase (nu se știe cum) o matriță, hîrtie și cerneală tipografică și își pusese pe picioare, acasă, un a- devărat atelier de falsificat tichete. De curînd, a început ancheta penală și urmează să fie trimis în judecată. De aici, transportul i se va asigura gratuit. Și cu pază IUrmările imprudențeiMihai Dumitru din comuna Dragalina, județul Ialomița, și-a procurat — nu se știe din ce surse (n-ar strica dacă ar fi i- dentificate) — cîteva pastile „Phosaxin" pentru deratizarea locuinței. într-una din seri le-a lăsat acasă și a plecat la serviciu. în contact cu aerul, pastilei le respective au emanat un gaz toxic. Dimineața, cînd s-a înapoiat, Mihai Dumitru a constatat că cei trei copii ai săi decedaseră, iar soția era în comă. Oare numai din asemenea tragedii pot unii să învețe că nu orice substanțe toxice se folosesc în gospodărie 7 Cazul relatat nu i singular. Trageți concluziile se impun. este i ce

da

eu . ! 
„Scînteii1

Rubrică redactata 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

de Nicolae GOLDBERGER,
prim-adjunct al directorului Institutului de studii istorice și social-politic® 

de pe lîngă C.C. al P.C.R.
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Noua clădire a telefoanelor din Cluj Foto i Gh. Vințilă

Pe
se

local, unui co-astfel deGalați — N-o facem fără Colț, și pe ce continent se află. Măcar cu atîta să mă aleg.
Maria ANGHEL STANCA
Str. Nehoiului 11 — Constanța

profesională. Aceste considerente de ordin general sînt probate — după cum vom vedea mai încolo — de realitate, deși nu putem spune că, în general vorbind, reglementările în discuție nu sînt cunoscute, și n-au avut ecou în rîndul lucrătorilor din comerț.Am constatat însă — și asupra acestui aspect vrem să insistăm — nu numai persistența diverselor abateri de la regulile de comerț, ci și faptul că în u- nele locuri încălcarea lor este atît de frecventă, de obișnuită, îneît situația este apreciată normală, firească. Este, evident, misiunea conducătorilor de unități, a organizațiilor de partid și sindicale să asigure cunoașterea profundă a regulilor generale și, ceea ce este mai important, transformarea acestei cunoașteri în deprindere. Or, aceasta cere mai mult decît o simplă lectură, cere desfășurarea unei munci permanente de educație.Nu ne vom opri aici asupra cazurilor fortuite (existența unor produse deficitare, livrări neritmice de la furnizori, lipsa unor spații de depozitare) care impietează asupra bunei aprovizionări și deserviri, ci numai asupra acelora care-și au originea in cauze de natură subiectivă. ...Intrăm într-un magazin din Satu Mare (A- limentara nr. 1). Aflînd despre obiectul vizitei noastre, șeful magazinului ne informează din capul locului : „La noi se cunosc regulile de comerț : au fost citite în fața întregului personal". Că li s-a dat o lectură în colectiv e bine. Dar ce concluzii s-au desprins pentru activitatea unității pe care o conduce ? Ce învățăminte au reținut lucrătorii pentru munca lor personală ? în ce fel sînt înțelese acum obligațiile profesionale ale fiecăruia ? Răspunsul la aceste întrebări îl dau faptele. în organizarea procesului de a- provizionare se mențin dereglări care ar putea fi cu ușurință evitate. Una din principalele obligații ale șefului de unitate, de exemplu, este aceea de a asigura în magazin, pe lîngă sortimentul de bază, și anumite sortimente complementare, prevăzute în lista obligatorie. Cumpărătorii caută în zadar unele din aceste produse — perii, ta- cîmuri, cîrlige de rufe și alte obiecte mărunte de menaj sau chimice — care lipsesc din unitate pentru simplul motiv că responsabilul — încâlcind una din regulile pe care le-a citit în grabă — a „omis" să le comande.Alt exemplu---- aceeașiconcluzie. Cumpărătorilor

de Ia unitatea nr. 30 cu profil de încălțăminte — tot din Satu-Mare — le-au fost vîndute și produse neinsoți- te de tichetul de garanție o- bligatoriu. Nici responsabila unității, nici gestionarele n-au considerat însă că a- ceasta ar fi o „abatere prea mare". Fiindcă, deseori, respectarea regulilor de comerț este concepută cam așa : „reguli sînt multe, dar parcă le poți ține minte pe toate ?“ Așa că — potrivit acestui „principiu" — unele trebuie respectate, altele nu 1în județul Brăila întîlnim, în linii mari, aceeași situație. Alături de unități și colective unde respectul pentru „codul profesiei", pentru mănunchiul de reguli obligatorii, a devenit o... regulă, există fapte situate la polul opus. Să intrăm, de pildă, în restaurantul „Dunărea" : fețele de mese sint murdare, în local e dezordine, ținuta personalului se „armonizează" cu ambianța generală. Stai și te întrebi : aici nu se știe că actualele reglementări prevăd sancțiuni aspre pentru asemenea abateri ? „Știm — ne spune responsabilul localului — le-am citit". Și dacă le-a citit, ce a înțeles din spiritul acestor reglementări. cum a acționat, în calitatea sa de șef de pentru asigurarea merț civilizat ?Am putea cita exemple și de la și nu puține, pentru că în unitățile alimentare, de legume și fructe, de alimentație publică — conținutul acestor reglementări nu fusese adus la cunoștința lucrătorilor operativi nici pînă la data de 1 martie — la două luni după apariția lor 1Sondajul în județele a- mintite, pe lingă faptele relatate, ne-a dat posibilitatea să constatăm și existența altor abateri de la normele unui comerț civilizat. Unii dintre directorii direcțiilor comerciale, cărora le-am adus la cunoștință asemenea fapte, spuneau : „Noi am dat indicații ca noile reglementări să se prelucreze în cel mai scurt timp și să se ia măsuri pentru respectarea lor". Foarte bine că s-au dat indicații — sîntem și noi de părere. Dar cine trebuia să controleze cum se a- plică aceste indicații, dacă nu conducerile direcțiilor comerciale, aparatul acestora ?Actualele reglementări se înscriu la loc de frunte in rîndul măsurilor elaborate în ultimul timp pentru cultivarea respectului și răspunderii față de normele de muncă, față de lege. Ele vor avea valoare practică și eficiența scontată in măsura în care vor fi cunoscute și respectate atit în litera cit și în spiritul lor.

ce continent 
află comuna 

Cocorăști ?luna octombrie 1969, am so-o înlicitat Consiliului popular al județului Prahova să-mi elibereze o a- deverință de vechime pentru timpul cit am lucrat ca moașă comunală la dispensarul din Cocorăști-Colț — Prahova. în răspunsul primit de la această instituție, am fost încu- noștințată că cererea mea a fost trimisă filialei arhivelor statului — Prahova, competentă s-o soluționeze. Iar aceasta din urmă m-a sfătuit să mă adresez Oficiului de evidență a documentelor de asigurare, de pe lîngă Ministerul Muncii, care deține arhiva comunei respective. Iată ce mi-a răspuns acest oficiu la solicitarea pe care i-am adresat-o : „Urmare cererii dv. înregistrată sub nr. 22257/1969 bis, vă facem cunoscut că nu vâ putem elibera actul solicitat, deoarece nu avem evidențe ș> nici nu putem face intervenții în străinătate (sic !) pentru procurarea unui asemenea act, întrucît nu există materiale documentare atestatoare". Unde dai și unde crapă 1 Nu mi-au spus însă dacă acel Cocorăști „din străinătate" este Cocorăști-Colț, sau

Strașnic răspuns!• Intr-o scrisoare adresată redacției, un grup de cetățeni din Delta Dunării (satul Vulturul, comuna Maliuc), sesiza faptul că gestionarul de la magazinul alimentar din sat, Stan Zaharia, vinde produse cu suprapreț. Trimisă spre verificare, OCL Mixt Tulcea ne-a răspuns, recent : „Din cercetările făcute de noi, împreună cu organele de miliție și cîțiva cetățeni din comună a reieșit că cele sesizate se confirmă in mare măsură. Stan Zaharia a încasat în plus la fiecare sticlă de ulei vmdută cîte 1,40 lei. Pentru aceste abateri și pentru 
multe altele, (s.n.) tovarășul Stan Zaharia a fost ajutat (!) de către conducerea întreprinderii și cadrele de specialitate să nu mai greșească (!) șt a fost sancționat cu mustrare scrisă". Strașnic răspuns 1 Față de aceste fapte, prevăzute în legea penală. oare numai acest „ajutor" i se cuvenea ? „Ajutați-1" în continuare ; poate nu și-a făcut suma. După aceea puneți în funcție placa cunoscută : „Noi am analizat, l-am sancționat. N-avem nici o vină".

La 10 martie 1940 o veste tristă aducea la cunoștința oamenilor muncii din țara noastră că Bela Breiner, militant de seamă al Partidului Comunist Român, a încetat din viață. O veste care i-a îndurerat și mai adine pe toți Breiner luptînd munist, zo-moșieresc.Remarcabil organizator, Bela Breiner a fost unul din acei devotați și hotărîți luptători pentru cauza clasei muncitoare care a știut să se apropie de oameni, să le întărească încrederea în victoria cauzei clasei muncitoare, a partidului comunist. Era iubit de toți comuniștii pentru cuvintele cînd Șea, ală, era uneori — întrucît izvora din dorința lui sinceră de a contribui la dezvăluirea slăbiciunilor existente, la îndreptarea lucrurilor.în întreaga sa activitate a arătat o deosebită grijă tinerilor comuniști în care vedea viitoarele cadre ale' partidului. îi sfătuia să învețe bine meseria pe care și-au ales-o. Atrăgin- du-le atenția că nu era de ajuns să cunoască linia politică a partidului comunist și să știe s-o propage în mase, îi îndemna să devină buni specialiști de care viitoarea societate socialistă — în care a crezut neclintit și pentru victoria căreia a luptat cu întregul său patos revoluționar — avea să aibă mare nevoie.Bela Breiner s-a născut în 1896, la Oradea, într-o familie de muncitori. La virsta de 12 ani începe să învețe, ca ucenic, meseria de lăcătuș mecanic. Peste patru ani, cînd obține calificare de calfă, intră în sindicatul metalurgiștilor și, totodată, în Partidul Social-Democrat.In timpul primului război mondial a fost încorporat și trimis pe front. Acolo l-au găsit evenimentele furtunoase ale acelor ani, ecoul profundelor mișcări sociale care însoțeau procesul de radicalizare a proletariatului, acolo a aflat de victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. în ciuda condițiilor atît de aspre ale vieții de front și legilor marțiale, s-a numărat printre militanții revoluționari care propagau cu neînfrînt curaj, în rindurile soldaților. lozincile antirăzboinice, popularizau marile cuceriri ale proletariatului rus, copdus de partidul comunist creat de Lenin.Anul revoluționar 1919 îl găsește lucrînd într-o întreprindere din Budapesta ; se înrolează apoi în Armata Roșie maghiară și luptă cu arma în mînă pentru apărarea Republicii Sfaturilor. După prăbușirea dictaturii proletariatului în Ungaria, se întoarce la Oradea, unde se încadrează în mișcarea sindicală și de partid. Aici participă activ la organizarea grevei generale din august 1920 și la

aceia ce au activat cu Bela în mișcarea muncitorească, alături de el în partidul co- împotriva regimului burghe-

lui calde, de apreciere — atunci vreo acțiune revoluționară reu- ca și pentru critica lui principi- tovărășească — oricît de aspră

pregătirea marelui Congres din mai 1921 care a hotărit înființarea Partidului Comunist Român, al cărui membru devine din acest an.Pînă la ilegalizarea — în 1924 — a partidului comunist, Bela Breiner ia parte, în cadrul sindicatelor locale diri Oradea, la organizarea unor acțiuni și greve ale muncitorilor de diferite profesii. în acest timp i se încredințează, de către conducerea de partid, importanta funcție de secretar al Comitetului regional Oradea al P.C.R. în această muncă dovedește o mare pricepere ca organizator al celulelor de partid, al tipografiilor ilegale. Comitetul Central al partidului îi încredințează, totodată, sarcina de mare răspundere — pe care o îndeplinește în chip strălucit — de a asigura trecerea clandestină, peste, graniță, a unor comuniști urmăriți le Siguranța Statului. în 1926 este arestat, bătut și schingiuit cu sălbăticie. Cu toate acestea, ca un devotat comunist, el apără secretul de partid. Comportarea lui demnă și dîrză în fața Consiliului de război stirnește ura zbirilor reacțiunii care îl condamnă la cinci ani de temniță. La Doftana, unde este închis, desfășoară, alături de ceilalți deținuți politici, o neobosită activitate educativă, de creștere și călire a cadrelor revoluționare. Participînd la greva foamei de 40 de zile — desfășurată între 30 septembrie și 8 noiembrie 1929 — contractează o boală grea care-i va pricinui adinei suferințe în anii următori.în 1931, după eliberarea din închisoare, se încadrează cu și mai mult elan în mișcarea ilegală de partid. La cererea conducerii P.C.R., îa parte la organizarea Congresului al V-lea al Partidului Comunist Român. Participînd el însuși ca delegat la congres, depune o vie activitate în cadrul lucrărilor acestuia, fiind ales membru al C.C. al P.C.R. și apoi membru în secretariatul C.C. al P.C.R. în aprilie 1932, este însă din nou arestat, condamnat și încarcerat la Doftana.După eliberarea din închisoare, în 1935, conducerea de partid hotărăște trimiterea lui în U.R.S.S. pentru a-si reface sănătatea. Revine în țară, la începutul lui 1937. desfășurînd, în cadrul Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o vastă activitate revoluționară pînă la sfîrșitul vieții sale — 10 martie 1940.Poporul nostru nu va uita niciodată munca neobosită și abnegația sa de luptător revoluționar, devotamentul său nemărginit pentru cauza celor exploatați și asupriți, pentru cauza socialismului în România. Cinstind memoria lui Bela Breiner, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a hotărît așezarea rămășițelor Iui pămînteșt'i într-o criptă la hemiciclul Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

Amatorii de drumeție știu că orele petrecute în mijlocul naturii sînt reconfortante. creează bună dispoziție. Și buna dispoziție crește, dacă poți dispune și de serviciile unei unități a- greabile de popas, cu promptă deservire. în acest sens, un primitor loc de popas este Complexul turistic „Slă- nic". din stațiunea bal-

unitate a coo- de consum dis- de locuri de în camere cu
neoclimaterică Slănic- Prahova. Această modernă perației pune și cazare2—3 paturi, cu tot confortul necesar, inclusiv apă caldă și rece. La restaurant se pot servi diferite specialități culinare și băuturi din podgoriile județului în cadrul complexului funcționează și o cofetărie.

Posesorii de autoturisme găsesc aici loc de parcare. Cit despre obiectivele turistice cele mai apropiate, vă asigurăm că sînt rești. E vorba de Grota miresii, tele de sare și Baciului, pe care puteți vizita cu orice prilej de stațiunea materică hova.

pito- doar Mun-Baia ledeplasare în balneocli- Slănic-Pra-

Actualitatea... 
fără imagini

9 De la începutul lunii februarie, la cele două cinematografe din municipiul nostru, înaintea filmelor nu se mai prezintă jurnale de actualități, care constituiau un mijloc Important de informare a cetățenilor. Operatorii celor două cinematografe motivează acest lucru prin faptul că nu mm primesc asemenea jurnale de la organele de difuzare a filmelor Nu știm care este adevărul. Singura în măsură să ne răspundă este întreprinderea județeană cinematografică Ilfov.
Traian BARBĂLATA 
Giurgiu

Și noi vă rugăm 
să binevoiți...• C. Elefterescu din București, str. Rotundă nr. 1, oficiul poștal 57, arăta într-o scrisoare adresată redacției că din octombrie 1969, ziarele la care este abonat se aduc la domiciliu cu mari întîrzieri, iar, uneori, după mai multe zile.Răspunsul primit la redacție din partea Direcției de poștă și telecomunicații a municipiului București, căreia i-a fost trimisă scrisoarea, este cit se poate de lapidar și nu spune, de fapt, nimic : „Vă

rugăm să binevoiți a cunoaște că cele sesizate au fost cercetate atit la oficiul P.T.T.R. respectiv, cit și la fața locului". Atît. Ce s-a constatat, cine este vinovat și ce măsuri s-au luat pentru a nu se mai repeta asemenea nereguli n-am putut afla. De aceea, vă rugăm să binevoiți și dv. a cunoaște că acest răspuns nu ne poate satisface nici pe noi. nici pe petiționar. Rămînem în așteptarea unui răspuns corespunzător.
Masare in suc 

de roșii ?
o La magazinul cooperativei noastre a fost adusă, recent, o cantitate de conserve de legume, pur- tînd marca Fabricii de conserve Fetești. Frumos ambalate, cu etichete atrăgătoare, aceste produse — cu deosebire mazărea — s-au vlndut in primele zile, ca pîinca caldă. Pină ce au început să apară surprizele. în cutiile purtînd etichete pe care scrie „Mazăre extrafină", oamenii au găsit fie fasole, fie suc de roșii, fie alte asemenea delica- tesuri (!). La alte cutii conținutul corespundea doar in parte cu ceea ce scria pe etichetă : înăuntru era, înlr-adevăr, mazăre, dar nu „extrafină", ci de calitate inferioară. De unde rezultă brica respectivă controlul tate se face simțit și nu

Alexandru GHINEA 
comuna Vidra, județul Ilfov

că la fade cali- prea 1



SCINTElA — miercuri 11 martie 1970 PAGINA 3

Experiența multor unități demonstrează necesitatea de a se aplica cu consecvență măsurile de creștere și ameliorare a efectivelor de animale. Acolo unde lucrurile nu se petrec astfel — și cazurile nu sînt deloc puține — vacile ajung să fie considerate un „rău necesar". Anul trecut, în cooperativele agricole dintr-o serie de județe nu s-a realizat numărul de vaci planificat. In cooperativele din județul Satu Mare, planul la vaci a fost îndeplinit în proporție de numai 83,3 Ia sută, iar în cele din județul Bacău 88 la sută. Cu două-trei procente sub limita planului la acest important indicator se situează și cooperativele din județele Alba, Cluj, Harghita. Păgubitoare este diminuarea efectivelor de bovine în primele două luni din acest an cu mai multe mii de capete în județele Ialomița, Arad și altele.De ce nu cresc cirezile, de ce împrospătarea acestora cu vaci tinere, mai productive, se face anevoios ? Cel mai adesea minusurile se justifică prin lipsa1 furajelor, care, fără îndoială, determină în cel mai înalt grad nivelul pro-

Pentru înlăturarea acestor deficiențe este nevoie de măsuri concomitente privind mărirea numărului de viței ce se obțin la suta de vaci, creșterea tuturor vițelelor, cel puțin pînă la prima lactație, sporirea producției medii de lapte pe vacă furajată. La nara C.C. al P.C.R. decembrie anul trecut subliniat necesitatea nor măsuri deosebite
ple- 
din 
s-a 
u-

rii și îngrijirii. La ce duce preocuparea pentru rezultate imediate în dauna celor de perspectivă ? în primul rînd, așa cum am arătat, sînt menținute multe vaci bătrîne, tarate, slab productive. Ca atare, în cooperativele agricole nu se asigură numărul necesar de juninci pentru creșterea efectivelor de vaci și înlocuirea reformelor într-o proporție normală. Deși, în

pus la îngrășat 110 vițele reformate. Fiind bine hrănite și îngrijite, acestea au rămas gestante după însă- mînțarea artificială. Viitoarele vaci au dat cu tifla celor care le-au reformat, dovedind că dacă primesc fin. bun, concentrate, nutreț însilozat și chiar ciocălăi măci- nați și paie stropite cu melasă diluată, așa cum le-au dat cooperatorii din

CUM E PRASILA,
AȘA E Șl CIREADA
Diminuarea efectivelor de vițele —

ducției și veniturilor în zootehnie. O analiză atentă a evoluției efectivelor a- rată că sînt și alte cauze care determină stagnarea și nivelul scăzut al producției de carne și lapte. Este vorba în primul rînd de structura necorespunzătoare a efectivelor, care cuprind mii de vaci bătrîne și slab productive sau chiar sterile. Din 23 600 de vaci ale cooperativelor agricole din județul Galați, 3 400 au ajuns la o vîrstă de 13—14 ani, iar în județul Bihor numărul acestora este de a- proape 2 000. Multe din a- cestea nu mai produc nici viței, nici lapte, dar consumă furaje zilnic. In dosarele cu date statistice, ele figurează la număr de capete. Sînt „capete" care diminuează furajele, nivelul producției și al veniturilor pe care le dau suratele lor, cu alte cuvinte aduc pagube cooperativelor agricole. Singura justificare a acestor animale este aceea că „completează" rubricile planului de efective ale direcțiilor a- gricole. Or, cu rubrica plină și cu șiștarul gol nu se poate concepe rentabilizarea zootehniei.

o practică păgubitoare pentru zootehnie

pentru a se rezolva, în- tr-un timp scurt, problema zootehniei în țara noastră. In acest scop se preconizează sporirea efectivelor de animale și îmbunătățirea raselor, organizarea de unități profilate pentru creșterea bovinelor atit în sectorul de stat, cît și în cel cooperatist. In legătură cu creșterea în viitor a e- fectivelor de vaci se ridică unele probleme asupra cărora vrem să insistăm în rîndurile care urmează.Pentru a avea mai multe vaci în lactație, principalul este ca toate vițelele corespunzătoare să fie destinate prăsilei. In ultimii ani, în cooperativele agricole vițeii au fost împărțiți în „loturi de prăsilă" și „loturi la îngrășat". Scopul „mărturisit" al acestei opțiuni era de a se acorda un plus de atenție loturilor de prăsilă. In realitate, lucrurile s-au petrecut tocmai pe dos : loturile de prăsilă au fost și sînt cele mai vitregite din punct de vedere al furajă-

ultimii patru ani, efectivele de vaci ale acestor unități au crescut cu aproape 141 000 capete, numărul de juninci gestante a scăzut treptat de la 214 500 în 1964 la numai 109 300 în anul trecut.Ce se face pentru înlăturarea practicilor neeconomice de diminuare a numărului de vițele crescute pentru prăsilă, a tendințelor și concepțiilor înguste în a- cest domeniu ? Ministerul Agriculturii și Silviculturii a dat dispoziții direcțiilor agricole județene să organizeze creșterea tuturor vițelelor apte pentru prăsilă. Aceste măsuri sînt binevenite. Este însă nevoie să se treacă neîntîr- ziat la aplicarea lor în toate unitățile. Practica infirmă optica greșită a celor ce reformează cu ușurință vițele care ar putea ajunge să dea carne și lapte în cantități mari. Iată ' unul din multele exemple concludente în acest sens. Cooperativa agricolă din Zărnești, județul Brașov, a

Zărnești pot răsplăti munca, priceperea și cheltuielile efectuate pentru creșterea lor. Experiența de la Zărnești reprezintă modul concret și eficient de urmat pentru toate cooperativele agricole care trebuie să se îngrijească de soarta viitoarelor cirezi de vaci. Pentru că nu poate fi indiferent dacă la rubrica „capete de vaci" din miile de situații statistice se înscriu realmente vaci care umplu șiștarul sau figurează ca neproductive. Este în interesul cooperativelor agricole, al cooperatorilor să îmbunătățească structura măt- cii de vaci, urmînd ca tot ceea ce se cheamă vițică sau junincă să se crească pînă Ia prima lactație cînd se poate constata pe bază de rezultate dacă este sau nu rentabil să fie menținută în ferrnă. Acest procedeu este deopotrivă avantajos pentru mărirea producției atît la lapte, cît și la carne.In ultimul timp, specialiștii discută despre

problemele privind orientarea creșterii bovinelor. Adesea este auzit adevărul incontestabil că o vacă poate satisface cerințele de lapte pentru circa zece consumatori, dar poate a- sigura carnea numai pentru 5 persoane. De aici rezultă necesitatea ca, în cadrul programelor de dezvoltare a creșterii taurinelor, măsurile actuale și de perspectivă vizînd mărirea producției de carne să aibă prioritate. Intr-un șir de unități agricole au fost organizate îngrășătorii de taurine. Pe lingă creșterea la o greutate mai mare pentru producția de carne, este nevoie să se îngrașe tot tineretul taurin mascul și, desigur, să se obțină cît mai mulți viței la suta de vaci.Creșterea numărului de bovine, mărirea ponderii vacilor în structura efectivelor, sporirea greutății medii de sacrificare a tineretului taurin de la 270 kg cît este în prezent, la circa 315 kg în anii viitori, generalizarea treptată a sistemului de îngrășare la greutăți mari, de peste 350—400 kg, ridicarea producției medii de lapte peste limita inferioară a rentabilității acestui produs, necesită adoptarea tehnologiilor moderne in care esențialul îl reprezintă cantitatea și calitatea furajelor, trecerea la întreținerea pe grătare, mecanizarea complexă a lucrărilor, care să permită obținerea unor producții ascendente cu consumuri specifice reduse pe unitatea de produs. In această perioadă, cînd în multe cooperative agricole, fermelor de bovine cu gestiune economică internă li se atribuie terenuri pentru producerea furajelor de volum necesare, este nevoie ca această măsură să fie utilizată Ia maximum. Principalul este să se atribuie terenuri cît mai aproape de ferme, să se adopte cea mai favorabilă structură a culturilor, în care o pondere de peste 65 la sută să revină trifolienelor și îndeosebi lucernei irigate. De modul în care organele a- gricole, conducerile cooperativelor agricole și cooperatorii înșiși vor înfăptui aceste măsuri depind rentabilizarea fermelor de vaci, mărirea aportului a- cestora în producția marfă și veniturile cooperativelor.

Meteorologii anunțe CEL MAI MARE

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

Noi capacități de producție au intrat în funcțiune la uzina 
„Unio" din Satu Mare. în fotografie : Hala cuptoarelor de 

tratamente termice Foto : M. Andreescuo falsă problemă : numărul mare de tineri indisciplinați (am văzut că și unii dintre cei cu vechime încalcă disciplina), calificarea slabă etc. Desigur, nu se poate trece cu vederea peste faptul că în rîndul tinerilor muncitori au existat cazuri crase de . abatere de la normele elementare ale disciplinei în muncă. O asemenea situație însă, nu poate fi absolutizată atîta timp' cît unele probleme primare de organizare a locului de muncă, de aprovizionare și asistență tehnică competentă nu sînt soluționate, iar preocuparea pentru creșterea calificării este minimă. în acest context organizatoric deficitar, existent, de fapt, în anumite secții de fabricație la uzina „Grivița roșie", apar acele anomalii care se reflectă direct în irosirea timpului de lucru, în neritmicitatea producției și, în final, în nerealizarea planului. Ar fi în folosul colectivului de salariați, al uzinei, ca specialiștii,1 tehnologi și normatori, să elaboreze un program cu adevărat științific de organizare internă a secțiilor, a fiecărui loc de muncă. Numai printr-o acțiune largă, care să vizeze schimbarea radicală a acestui climat de muncă necorespunzător, se va putea pune capăt tuturor formelor de încălcare a disciplinei.In urmă cu circa trei săptămîni, au fost detașați de la uzina „Grivița roșie" 12 tineri strungari la întreprinderea de fabricat și montat ascensoare București. Recent, comitetul de partid al uzinei „Grivița roșie" a primit mulțumiri din partea conducerii I.F.M.A. pentru faptul că tinerii angajați se încadrează din plin în program, își realizează sarcinile de producție. După cum am aflat la uzina „Grivița roșie", tinerii detașați au fost dintre cei care „dădeau multă bătaie de cap". Din discuțiile purtate cu acești tineri, cu maiștrii și cu directorul I.F.M.A., ing. Ion Cojar, am reținut că din prima zi, noilor angajați li s-a predat în grijă mașinile-unelte, dulapul cu scule, li s-a stabilit programul de lucru. Maistrul și cîțiva muncitori cu experiență s-au apropiat de tineri, le-au explicat neclaritățile ivite, i-au urmărit zilnic cum evoluează. Rezultatul ? „într-o săptămînă, aici am cîștigat la fel de mult ca a- proape într-o lună la „Grivița roșie" — ne spune tînărul strungar Marian Olaru.— La uzina „Grivița roșie" nu ați cîștigat pentru că nu v-ați realizat normele, ați absentat.

— Da, este adevărat. Dar știți de ce ? Veneam la uzină, ceream să ni se dea de lucru, iar maistrul ne răspundea aproape întotdeauna că nu are ce. De multe ori ni se dădeau piese de categoria a Vll-a sau a VIII-a, pentru realizarea cărora nu aveam pregătirea corespunzătoare. Nu le puteam face, iar maistrul scria: „neexecutare de sarcină". De multe ori, în loc să practicăm meseria, e- ram puși să curățăm șpanul, fără să fim plătiți. Cum să norma ?— Cum vi se pare muncă ?— Aici simți că ți se ță. Maistrul e atent cu jută. Avem tot ce ne trebuie : desene, scule, materiale. . Cum să nu muncești bine în asemenea condiții ?Aceasta este doar o secvență despre condițiile organizatorice, despre microclimspul optim, prielnic unei

mai realizezinoul ioc dedă importan- noi și ne a-
microclimspul optim, prielnic activități continue, intense și rodnice existente la I.F.M.A. Nu plător, în această unitate s-a gistrat în ultimii ani o dublare a volumului producției numai pe seama creșterii productivității muncii, fără nici o investiție suplimentară.Sînt oare de neînlăturat cazurile de nerespectare a disciplinei în muncă și a disciplinei tehnologice ? Faptele arată că nu. Numai că, în lichidarea neajunsurilor care favorizează apariția unor acte de încălcare a disciplinei de producție, trebuie să se pornească de la cea mai directă constatare : realitățile tehnico-materiale, psihologice și sociale, adică microclimatul polifuncțional în care se desfășoară munca. Cum s-a văzut, în jurul acestor realități se creează, în funcție de sarcinile de producție și de condițiile existente pentru realizarea lor, o problematică cu nuanțe permanent noi, care nu pot fi ignorate. Or, ignorînd această problematică, lăsînd-o nesoluționată, se menține terenul pe care înfloresc diferite acte de abatere de la disciplina în producție. De aceea, se cere o analiză concretă, în deplină cunoștință de cauză, făcută direct la fiecare punct de lucru, în legătură cu orice fenomen care afectează realizarea unui înalt randament în muncă. Numai astfel se vor putea desprinde concluzii realiste, utile, pentru lichidarea adevăratelor cauze ale indisciplinei, numai astfel activitatea fiecărui salariat, a întregului colectiv se va desfășura pe coordonate precise, în vederea îndeplinirii riguroase a planului.

întîm- înre-

NOI ANGAJĂRI DE SALARIAȚI
LA COMBINATUL CHIMIC RÎMNICU VÎLCEA
Combinatul chimic din Hm. 

Vîlcea angajează de urgență specialiști cu pregătire superioară și medie, cu un stagiu minim în producție de cinci ani. Se pot prezenta ingineri chimiști, ingineri mecanici, e- lectroniști, termoenergeticieni, constructori, A.T.M.-iști, specialiști în telecomunicații; economiști specializați în proble

me de salarizare, aprovizionare, desfacere, investiții, contabilitate, precum și cadre cu pregătire medie economică — planificatori, contabili-revizor, contabil, statistician, recep- ționer. Noii angajați vor beneficia de salarizare conform reglementărilor în vigoare, și vor avea asigurate spații de locuit. Alte amănunte la telefonul 1298, Rm. Vîlcea.
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• Se impune Începerea 
grabnică a lucrărilor în 
cîmp și efectuarea lor în 
timp cît mai scurt • E ne
cesară o maximă valorifi
care a apei din soi — a- 
devărat fond de aur pen

tru agriculturăMeteorologii afirmă că primăvara acestui an va fi mai timpurie decit cea precedentă. După o răcire a timpului între 8—13 martie, vremea se va încălzi din nou, reluarea vegetației se va accentua și chiar în cursul celei de-a doua decade a acestei luni vor fi condiții prielnice în sudul și vestul țării pentru începerea muncilor agricole in cîmp.Sfîrșitul lunii martie și întreaga lună aprilie vor fi, însă, mai sărace în precipitații, mai ales în jumătatea de est a țării. In schimb, în lunile mai și iunie se așteaptă ca ploile să fie mai abundente, în majoritatea zonelor creîndu-se astfel condiții bune pentru creșterea plantelor.în primăvara aceasta se va înregistra, de asemenea, un potențial termic ridicat, ceea ce mărește eficiența fiziologică a apei acumulate în sol. Acești factori deosebit de importanți pentru producția agricolă — e- xistența la desprimăvărare a u- nei cantități optime de apă în sol și a unui regim termic favorabil — se întrunesc doar odată la 3—4 ani. Iată de ce se poate face o analogie între primăvara acestui an și cea din 1966, an în care s-au obținut bune rezultate la marea majoritate a culturilor agricole.Âgrometeorologii apreciază că factorii atmosferici evoluează în genere favorabil, iar prognoza actualului an agricol este pină acum bună. Aceste condiții o- bligă însă LA ÎNCEPEREA MAI 
TIMPURIE A LUCRĂRILOR ÎN 
CÎMP, LA EFECTUAREA LOR 
ÎNTR-O PERIOADA FOARTE 
SCURTA, pentru ca procesele de germinare și răsărire a plantelor să se încadreze în perioada de umiditate optimă a stratului superficial al solului. Aceasta cu atît mai mult cu cît se întrevede în decadele următoare o creștere sensibilă a pierderilor de apă prin evaporare. Numai în acest..fel rezerva de apă din sol — adevărat fond de aur pentru agricultură — va putea fi valorificată cu maximum de eficiență de plante viguroase și cu o densitate normală. Va fi necesară, de asemenea, urmărirea evoluției’ vremii și a- daptarea lucrărilor la particularitățile ivite, pentru ca în a- cest fel să se poată asigura obținerea unor producții ridicate la toate culturile agricole.(Agerpres)

ȘANTIER
AL INDUSTRIEI 

CHIMICE SOLICITĂ

0 PREOCUPARE
PE MĂSURĂ

Întîrzieri în construcția Combinatului de îngră
șăminte azotoase de la Slobozia

Lucrările de construcție a Combinatului de îngrășăminte azotoase din Slobozia — cel mai mare obiectiv al industriei chimice aflat în' construcție — se găsesc în momentul de lață într-o situație dificilă. în primele două luni din acest an, din volumul investițiilor planificate pe 1970, s-a realizat doar 2,8 la sută. Restanțe mari există la fiecare din noile o- biective ce se realizează pe șantier. Este suficient să arătăm că execuția unor lucrări de bază — de canalizare, de alimentare cu apă și e- nergie a platformei combinatului — și a celor de organizare a șantierului (depozitul de utilaje, magazia centrală, pavilionul de asistență tehnică), începute încă de anul trecut, se desfășoară într-un ritm lent, iar evoluția stadiilor fizice este practic imperceptibilă, chiar de la o lună la alta. Alte lucrări, ce condiționează în mod hotărîtor extinderea frontului de lucru — turnarea fundațiilor la principalele două secții, de amoniac și azotat de amoniu — sînt. de asemenea, mult întîrziate. Punctele de lucru existente sînt infime în raport cu necesitățile de execuție. Intre timp, peste 2 800 tone de utilaje > tehnologice au și sosit pe șantier, potrivit graficelor de livrare stabilite, dar lipsa fronturilor de montaj a determinat depozitarea celei mai mari părți din ele.Deși șirul exemplelor ar putea fi continuat, ne oprim aici, considerînd că aspectele prezentate sînt îndeajuns de concludente pentru a reda o imagine precisă asupra degringoladei ce domnește pe acest șantier. Răspunzătoare de apariția și menținerea nefirească a neajunsurilor existente pe șantier sînt, în egală măsură, forurile de resort din Ministerul Industriei Chimice — titularul de investiții — și din Ministerul Construcțiilor Iridustriale, care, de lă începutul lucrărilor și pînă acum, nu au asigurat nici măcar minimul de condiții necesare unei lucrări de o asemenea amploare.Studiul tehnico-economic nu este încă definitivat și aprobat, lipsesc numeroase proiecte, nu există un grafic coordonator al execuției, avizele pentru scoaterea unor terenuri din circuitul producției agricole nu au fost obținute. Cum s-a ajuns la această situație ? Documentația tehnică, asigurată de un colectiv de specialiști de la Institutul de proiectări pentru industria chimiei anorganice din București (IPRAN), nu a fost, în totalitatea ei, elaborată corespunzător. Beneficiarul a cerut revederea ' unor soluții după întocmirea studiului tehnico-economic inițial și proiectantul s-a apucat să refacă un mare număr de documentații. Desigur, acest neajuns putea fi preîntîm- pinat dacă la fundamentarea soluțiilor adoptate ar fi existat o colaborare strînsă între organizația de proiectare și beneficiar. Deși la curent cu experiența construirii altor două grupuri de îngrășăminte azotoase similare, la Turnu-Măgurele și Craiova, beneficiarul a rămas pe parcursul proiectării In expectativă, re-

LA SEMNALELE ZIARULUI
S-AU LUAT MĂSURI 

PENTRU FRUCTIFICAREA 
PROPUNERILOR SALARIATILORReferitor la articolul : „Se pregătește o nouă rundă a adunărilor generale ale salariaților din întreprinderi... și cite propuneri de la precedenta '«au fost deja uitate", apărut la începutul lunii ianuarie în ziarul nostru, Unitatea nr. 1 Jilava, din cadrul Centralei industriale a prelucrării cauciucului și maselor plastice, ne-a comunicat următoarele : „în articol se arată că unele propuneri ■ ale salariaților nu au fost aplicate. Este vorba de transportul intern al semifabricatelor, elaborarea unor variante de rețele tehnologice de rezervă și lipsa de adîncire a calificării unor maiștri. Intr-adevăr, comitetul de direcție nu a reușit să fructifice toate propunerile rezultate și însușite în cursul dezbaterilor colective din adunarea salariaților din a- nul trecut Totuși, în legătură cu cele semnalate, comitetul de direcție a luat și aplicat o serie de măsuri care au dus la îmbunătățirea muncii. Astfel, în privința transportului intern al semifabricatelor, față de 24 mijloace de transport (18 elec- trostivuitoare și electrocare), cîte au existat înaintea dezbaterilor din adunarea generală menționată, în prezent unitatea este dotată cu 33 mijloace de transport pentru uz intern. Unitatea a întocmit un studiu asupra îmbunătățirii transportului intern al materiilor, semifabricatelor și produselor finite, pe care ne vom strădui a-1 finaliza în cursul acestui an.In privința rețetelor tehnologice de rezervă, compartimentele tehnice și laboratorul uzinal au făcut o serie de studii și probe care au permis ca la țete bază zeci de rețete de bază să se stabilească rede rezervă, ce pot înlocui recepturile de în cazuri fortuite. Problema este complexă.

necesitînd în unele cazuri studii și probe efectuate în timp destul de îndelungat. Pe de altă parte, o receptură de rezervă — care a fost pusă la punct și era bună pînă ieri — este posibil să nu mai fie operantă, datorită greutăților survenite In aprovizionarea cu un material sau altul, ori datorită scumpirii unui material prevăzut în receptură, ceea ce face ca întreaga rețetă să nu mai fie economică".In încheierea răspunsului primit la redacție, se arată : „Articolul publicat a fost prelucrat într-o ședință lărgită a comitetului de direcție al unității, fiind de un mare foloș în îmbunătățirea muncii noastre".

UZINA PROMITE: 
„LUCRURILE SE VOR ÎNDREPTA"

CEI VINOVĂTI DE INDOLENTA 
ȘI ABUZURI AU FOST ÎNLOCUIȚIîn numărul 8275 din 12 decembrie 1969 a apărut articolul intitulat „Pe unde calcă indolența se usucă iarba". Articolul scris pe baza unei scrisori primită de la cooperatorii din comuna Nana, județul Ilfov, făcea cunoscute o seamă de abateri grave ale consiliului de conducere și ale altor cooperatori cu munci de răspundere în gospodărirea avutului obștesc. Cele sesizate s-au dovedit pe deplin întemeiate. In urma publicării articolului, Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Ilfov ne comunică Cu prilejul adunării generale de sfîrșit de an, cooperatorii au luat atitudine împotriva celor care s-au făcut vinovați de indolență și abuzuri privind avutul obștesc. Au fost înlocuiți unii membri ai consiliului de conducere, împreună cu președintele cooperativei, precum și unii brigadieri. Grija cooperatorilor cinstiți pentru dezvoltarea cooperativei i-a determinat să aleagă cu mai multă chibzuință pe cei mai buni dintre cei buni la conducerea treburilor obștești.

„Ca răspuns la nota : «Timpul trece, liniștit, printre degete», publicată recent la rubrica «Contraste» și în vederea înlăturării deficiențelor semnalate în ziar, reieșite și din analiza noastră, am luat următoarele măsuri : a) S-au dat indicații birourilor organizațiilor de bază să intensifice munca politică de Ia om la om în scopul întăririi disciplinei în muncă, b) Șeful sectorului IV a fost aspru criticat de conducerea uzinei și s-a cerut directorului comercial să impulsioneze aprovizionarea atelierelor cu materii și materiale, în scopul creării unor condiții de desfășurare normală a procesului de producție, c) Constatîndu-se că cele mai mari lipsuri în folosirea timpului de lucru s-au consemnat în sectorul I prelucrări mecanice și că răspunderea revine șefului de sector, comitetul de direcție a hotărît schimbarea acestuia din funcție... Vă mulțumim pentru ajutorul acordat. Sesizarea dumneavoastră va sta în permanenta noastră atenție".Aceasta este scrisoarea pe care am primit-o din partea comitetului de partid și a comitetului de direcție de la uzina „Semănătoarea" din Capitală. Se pare, deci, că lucrurile sînt pe cale să se îndrepte, că timpului de lucru i se vor conferi numai valențe productive. Rămîne să vedem, cu prilejul unor viitoare investigații, dacă ceea ce s-a hotărît de organizația de partid și comitetul de direcție al uzinei s-a materializat, cum este firesc, in îndeplinirea sarcinilor de plan, în creșterea productivității muncii.
'«^A/V\AAAAAAAA/VV\AAA/VVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVV WWVVWVW

zervîndu-șl dreptul de a interveni mult prea tîrziu, în timp ce proiec- tanții nu s-au documentat aprofundat asupra problemelor legate de tehnologia elaborată. Așa se face că începerea lucrărilor la unele obiective — centrala : termoelectrică, stația de dcmineralizare etc. — este a- minată pentru o dată neprecizată.Xn plus, pe șantier am constatat că atît beneficiarul, cît și constructorul — întreprinderea de construc- ții-montaje din București — au fost sumar organizați. Lipsit de efective importante de muncitori de toate specialitățile, dotat cu utilaje de execuție necorespunzătoare — din care mai mult de jumătate au stat imobilizate săptămîni și luni în șir — fără a avea un grafic coordonator, constructorul a acționat la întîmpla- re. Ca urmare, organizarea pe șantier a fost pregătită parțial, creînd acum probleme serioase lărgirii frontului de lucru, iar numeroase obiective au fost atacate fără să fie asigurată baza tehnico-materi- ală necesară continuării lor. La secția amoniac, de pildă, lucrările de construcție au fost sistate timp de a- proape o lună de zile din lipsa unor proiecte, în curs de refacere. Deosebit de acută este, în prezent, asigurarea personalului tehnic al combinatului și organizației de construcții ; numărul de cadre tehnice și economice de pe șantier este cu mult sub necesarul pe care-1 reclamă organizarea și dirijarea unei lucrări de o asemenea amploare. A- ducerea la Slobozia a unor specialiști bine pregătiți se lovește inerent de greutatea cazării lor, deoarece nici unul din cele 580 de apartamente, destinate acestui scop, nu este terminat, deși predarea lor trebuia făcută încă din anul trecut. Rezultatul ? Coordonarea și organizarea lucrărilor decurg anevoios, unele greșeli de execuție nu pot fi evitate. La lucrările subterane de canalizare, bunăoară, s-a observat că conductele nu sînt etanșe și vor fi necesare remedieri, care cer timp și manoperă suplimentară.Este de necrezut cum factori de răspundere din cele două ministere amintite privesc o lucrare atît de complexă și importantă ca pe un obiectiv oarecare, tergiversînd soluționarea problemelor care se ridică pe parcurs. Deși prezenți adeseori pe șantier, uneori la nivel de miniștri adjuncți, aportul acestor factori este minor. A trecut aproape un ari de cînd s-a deschis șantierul și, în pofida vizitelor și promisiunilor făcute cu dărnicie, lucrurile nu s-au schimbat în bine. Mai mult, neajunsurile care periclitează punerea în funcțiune la termen a noilor fabrici de îngrășăminte azotoase sînt privite ca „greutăți inerente începutului". Și pentru că a prins rădăcini, această teorie a „pionieratului" dă, uneori, rezultate surprinzătoare. Cum poate fi explicat faptul că directorul general al Trustului de mecanizări din București, ■ aparți- nînd Ministerului Construcțiilor Industriale, deși participă la ședințele de lucru de pe șantier, totuși, de multă vreme întîrzie să trimită la Slobozia mecanici pentru întreținerea și depanarea utilajelor de execuție 1In acest climat de inoperativitate, de expectativă, compromisul a devenit o soluție, bineînțeles cu efecte păgubitoare. Dacă constructorul nu a respectat un termen de execuție, se stabilește rapid altul. Am fost surprinși cînd directorul general al combinatului, ing. Constantin Iovă- 
nel, ne-a spus : „In sensul strict al cuvîntulul, nu există lucrare scadentă". Și acest lucru se afirmă în condițiile în care nu s-a realizat nici 3 procente din planul anual de investiții. Afirmația este, însă, pe deoarece nu _______ ___ grafic de execuție pe lucrări, obiective și termene. Amî- nată la nesfîrșit, întocmirea lui se pare că abia acum a ajuns în stadiul de finisare. 1 ■Normalizarea activității de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Slobozia impune adoptarea și aplicarea de urgență a unor măsuri energice, menite să asigure intensificarea ritmului lucrărilor, absolut necesară în vederea recuperării restanțelor acumulate. Măsurile fragmentare luate pînă acum — ca sporirea, insuficientă în raport cu cerințele șantierului, a numărului de muncitori și cadre tehnice,, sau aducerea cîtorva utilaje de execuție — s-au dovedit simple paliative. Reconsiderarea amănunțită a stării de lucruri existente, reorganizarea radicală a activității ce se desfășoară pe șantier, soluționarea problemelor legate de asigurarea documentației tehnice prezintă cea mai mare acuitate. Aceste măsuri nu pot fi în nici un caz separate de creșterea responsabilității titularului de investiții — Ministerul Industriei Chimice — a beneficiarului și a organizației de construcții, de stabilirea unei permanente conlucrări între a- cești principali factori răspunzători de realizarea la termen a acestei importante unități industriale.

undeva adevărată, există un deoarece

Ing. Cristian ANTONESCU
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CRITICA 

și aspirația 
operei literare 
la universalitate

■cinema Manifestări consacrate

Mihai UNGHIANU

puncte
de vedere

O trăsătură definitorie a operei literare adevărate, adică valabilă artisticește, este de a transmite cititorului nu numai ceea ce acesta citește de fapt, ci și un înțeles mai general, pe care fiecare lector îl reface după puterile lui la terminarea lecturii. Orice operă literară demonstrează și exprimă una sau mai multe idei și valoarea operei literare nu stă numai în puterea ei de a-1 sensibiliza pe cititor, ci de a-1 și face să gîndea- scă. Funcția literaturii este mai complexă și nu satisface în nici un caz comoditatea de participare și de gîndire a cititorului.Ca și poezia, proza, dramaturgia, la rîndul ei critica nu este numai ceea ce se vede. Criticul se ocupă de opere, le analizează, face observații, trage concluzii, dar acesta nu este ultimul său cuvînt. Adunate laolaltă aceste analize, aceste observații, a- ceste concluzii, cînd sînt urmarea unei vocații critice certe, transmit și ele un sens mai general, o atitudine mai generală despre literatură; ceea ce poate infirma o culegere de articole sau cronici nu este faptul că ea este o culegere de articole sau cronici, ci lipsa acestui sens mai general, a acestei atitudini consecvente față de fenomenul literar ; adică ceea ce am
numi mesajul criticului.Un articol de critică nu poate fi citit numai pentru a vedea dacă contestă sau susține un autor, după cum o carte de critică nu poate fi citită pentru a urmări dacă sînt sau nu incluși unii autori, dacă sînt sau nu apreciați alții. Evident, nu acest lucru îl urmărește critica și nu la atît se reduce mesajul criticului literar și al criticii, în genere. Criticul nu se adresează numai scriitorilor, ci și cititorilor. O carte de critică vorbește în general despre literatură și lucrul cel mai însemnat este să căutăm să conturăm acel unghi de vedere de la care pleacă toate analizele criticului, iar dacă acest punct de vedere constant nu există, putem conchide că mesajul criticului este imprecis și că o operă critică autentică nu poate exista. Timpul a selectat numai pe acei critici care au militat cu consecvență pentru o anume literatură, care au aplicat în opera de receptare și interpretare a fenomenului literar criterii ferme, manifestîndu-se ca o conștiință a epocii lor, dovedindu-și prin atitudinea critică responsabilitatea față de destinele unei culturi, față de evoluția ei. Prin atitudinea față de creația contemporană ca și prin optica adoptată în interpretarea literaturii ce a precedat-o criticul își definește mesajul.Aceste mesaje pot fi explicite sau implicite, direct imperative sau persuasive, apeluri adresate scriitorilor și cititorilor.Niciodată critica nu va renunța la apanajul ei de directoare de conștiință, indiferent dacă o va face în mod declarat, manifest sau va exercita o subtilă influență prin crearea unui climat spiritual hotărîtor. Dialogul dintre critic și cititorii săi, (fie ei scriitori, fie cititori obișnuiți), rămîne permanent. Acceptarea scepticismului după care critica și-a pierdut dreptul și puterea de a interveni în desfășurarea fenomenului literar ar putea duce la o demisie a criticii însăși. Ceea ce nu este posibil și cu atît mai mult nu e necesar.De aceea e nevoie să acprdăm și mesajului criticului ca și mesajului scriitoricesc o tot atît de mare atenție. Criticul veritabil se află intr-un neostenit dialog cu mișcarea literară prezentă. Mesajul său poate fi adesea polemic, deci cu atît mai interesant pentru progresul ideilor. într-o carte ca cea a lui Lucian Raicu despre Li- 

viu Rebreanu este, desigur, obligatoriu să ne oprim asupra analizelor operei și asupra concluziilor și interpretărilor noi. Mesajul însă nu mi se pare a se afla aici, ci stă la temelia întregului eseu. Criticul polemizează cu o falsă idee despre prozatorul Liviu Rebreanu și despre scriitor în general : ideea că o creație de felul celei semnate de Liviu Rebreanu s-ar putea naște spontan, din capul unui inspirat, fără vreo pregătire prealabilă, idee care acreditează o falsă noțiune de scriitor. Mesajul lui Lucian Raicu vrea să restabilească nu numai adevăratul chip de creator al lui Liviu Rebreanu, dar și — cu ajutorul a- cestui exemplu — un exact contur al noțiunii de mare scriitor. Cartea despre W. Faulkner a lui Sorin Alexan- drescu are și ea un mesaj asemănător. Criticul nu vrea să ne spună lucruri care s-au mai spus, ci să ana

lizeze complexitatea neobișnuită a acestei opere cu un profund conținut social, datorată unui autor cu vocația umanismului, să descifreze arhitectura ei bogată, tehnica savantă a narațiunii. Și aici este exprimat un mesaj indirect și polemic privind o falsă noțiune de scriitor. Izbutirea artistică se dovedește astfel posibilă în urma unui efort de elaborare neobișnuit. Ale- gînd pentru studiu și analiză mari valori literare a căror universalitate e neîndoielnică, criticul caută să se folosească de capacitatea acestor mari modele care, prin simplă existență, contestă tot ceea ce nu vrea să aspire către universal, către permanență.Aspirația către universalitate a literaturii române a fost una din principalele preocupări, uneori singura, a criticului român. Interdicțiile lui T. Maiorescu vizau tot ceea ce nu putea aspira la universalitate. Severa judecată a criticii sale căuta să dea liberă cale către u- niversalitate valorilor autentice. In înfățișări diverse, preocuparea revine și astăzi acut și dacă nu ia formele judecă toresc-impe- rative ale lui Titu Maiorescu. indicarea căilor către marile repere și către universalitate alcătuiește conținutul celor mai multe mesaje critice actuale.Poate cel mai expresiv caz pentru un astfel de mesaj critic învelit în obișnuitul aspect al unor eseuri pe teme literare oarecari este cel al cărții lui Matei Călinescu, Eseuri critice. Cheia întregului volum o dă micul eseu despre G. Ibrăileanu și problema universalității culturii române, la care criticul de azi observă conștiința necesității ca asupra culturii și literaturii române să se adopte o perspectivă universală. O astfel de perspectivă adoptă Matei Călinescu in toate eseurile sale.Singura cale este a stilului major cultural șl literar, ne spune criticul, reluînd termenii din T. Vianu, sub- înțelegînd și un stil cultural minor care nu îngăduie accesul la universalitate. Analizele pe autori români sau străini din acest volum urmăresc mai ales ceea ce se înscrie în stilul cultural major. Iată-1 analizînd o astfel de temă, aceea a iluziei care se opune realității, cu prilejul unei comparații Don Quijote și Hamlet, temă nu numai modernă, dar și cu atributul universalității. Mesajul criticului este aici apelul către adoptarea de către scriitor a unui stil cultural major care poate constitui o garanție. Demonstrația și mesajul cuprinse în cărțile lui Lucian Raicu, Sorin Alexandrescu sînt reluate în Eseuri critice cu fiecare articol și puterea lor de persuasiune e mai mare.Actualitatea unei cărți de critică nu derivă, deci, numai din actualitatea temelor și analizelor, ci și din spiritul tratării. O carte despre Cervantes poate fi mai actuală decît o analiză fără țel și conștiință critică la cel mai nou și „actual" autor.Actualitatea cărților de critică e dată de mesajul lor, de spiritul dialogului permanent cu actualitatea literară. Actuală e prin ideile și mesajul ei și o carte de analiză ca cea a lui Liviu Petrescu despre Realitate și romanesc. Ea nu face decît să sprijine tendința prozei și romanului de astăzi către o descoperire cit mai exactă, mai semnificativă a realului, căutîndu-i antecedente românești și influențînd-o indirect. Liviu Petrescu invită și el, ca și Matei Călinescu, la un stil cultural major prin evidențierea unor puncte de vedere asupra prozei de rezonanță europeană, asupra specificității prozei noastre, specificitate care o individualizează și o poate impune în concertul prozei universale.Mesajul criticului e Ia fel de însemnat ca al scriitorului și o carte de critică poate fi tot atît de importantă ca un roman. Trebuie numai ca o asemenea carte să aibă un mesaj pe care, descifrîndu-1, să descoperim că propune o dimensiune majoră a literaturii actuale. Trebuie numai ca o asemenea carte să pornească de la realitățile majore ale culturii noastre, de la valorile certe existente în peisajul literar contemporan, să propună — din perspectiva ideologiei noastre — orientări destinate a stimula și sprijini creația majoră, ancorată în realitățile României socialiste și răspunzînd problemelor sale vitale. Lucru pe care îl evidențiază o seamă de cărți de critică apărute în Ultimul timp.

@ Mireasa era în negru: PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, FES
TIVAL — 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.
• Adio Texas: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; >1,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 
20,30.
O Te iubesc, te iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21. 
© Explozie în munți: VICTORIA
— 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30,
EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Pat și Patachon: CINEMATECA 
(sala Union): 10; 12; 14.
© Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, GRI VITA — 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 în con
tinuare; 18; 20,15.
O Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
© Femela 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.
q 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 ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
19.
o Păcatul dragostei: BUZEȘTI — 
15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18. 
© Cuțitul în apă: MOȘILOR — 
20,30.
© Roșu șl Auriu: BUZEȘTI — 
20,30.
o Via Mala: DACIA — 8—20,45 în 
continuare, VOLGA — 10—12 în 
continuare; 16; 18,15; 20,30.
q 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. 
© A trecut o femeie: LIRA — 
20,15.
• Beru șl comisarul San Antonio: 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20. 
O Cînd se arată cucuveaua: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Bătălia pentru Roma: COTRO- 
CENI — 15,30; 19.
O Winnetou în Valea Morții: PA
CEA — 15,45; 18; 20,15.
O Stăpîn pe situație: FLOREASCA
— 10; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Noapte cu ceață: FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
© O șansă dintr-o mie: UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18; 20,15.

teatre
© Filarmonica de stat „George 
Enescu*4 (la Sala Mică a Palatu
lui): Concert de cvartete susținut 
de Cvartetul Filarmonicii din Cluj 
— 20. .
© Opera Română: Faust — 19,30. 
O Teatrul de operetă: My fair 
lady — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio): Părinții teri
bili — 19,30.
q Teatrul de comedie: Opinia pu
blică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahia): 
Harfa de iarbă — premieră — 20. 
© Teatrul Mic: Prețul — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): La ciorba de potroace
— 19,30; (sala Studio): Ce scurtă e 
vara — 20.
O Teatrul Giulești: Cursa de șoa
reci — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă": Năz
drăvăniile lui Păcală — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Șoricelul și pă
pușa: — 17; (sala din str. Acade
miei): Căluțul cocoșat — 17.
© Teatrul Național din Craiova 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" — sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Menestrel la curțile do
rului — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Nu te lăsa 
StroeJ — 20; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Nicuță... la Tănase
— 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus
— 19,30; (la Sala Palatului): Fotbal 
Mexic ’70 — 19,30.
® Circul de stat: Carnavalul cir
cului — premieră — 16; 19,30.

14.30 Fotbal: Dinamo Bacău—Ar
senal Londra, în sferturile de 
finală ale competiției „Cupa 
Europeană a Tîrgurilor". 
Transmisiune directă de la 
Bacău.

18,00 Deschiderea emisiunii. Stu
dioul pionierilor. Clasor șco
lar. Despre activitatea mem
brilor cercurilor filatelice.

18.30 Ora fîntînilor. Film despre 
poetul Ion Vinea.

18,40 Comori ale folclorului ro
mânesc. Totul cîntă — in
strumente ale muzicii popu
lare. Prezintă : Tiberiu Ale
xandru.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Actualitatea în economie. 

„Acțiunea L“. In obiectiv ac
tivitatea desfășurată în ba

zinele legumicole Ilfov, Ti
miș, Constanța.

19,30 „Contraste muzicale" în in
terpretarea unei formații 
condusă de Guldo Manusardi.

19,45 început de drum. Ce profe
siuni ați dori să îmbrățișeze 
copiii dv. 1

20,10 Tele-cinemateca. „Procesul 
de la Nilrnberg" (I) — pro
ducție a studiourilor ameri
cane.

21,50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Romeo și Julieta — film ba

let.
22,20 Salonul literar al televiziu

nii. Vasile Volculescu în 
perspectivă contemporană. în 
cuprins : 0 Surpriza operei 
postume. Prezintă : Ovidlu 
Papadima. e în casa scrii
torului. Interviu cu Ion Voi- 
culescu. n „Capul de zim
bru" — dramatizare după po
vestirea cu același titlu, 
o Voiculescu — omul. Evo
care de Ion Caraion.

23.00 închiderea emisiunii.
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Nisa de care e vorba în tragicomedia lui Mircea Radu Iacoban nu se găsește pe Coasta de Azur. „Nisa asta a noastră" se află undeva în Moldova, la fel ca localitățile Roma în județul Botoșani și Veneția lingă Iași. Cît privește langurosul dans de salon, el înseamnă aci posibila, visata comunicare sufletească între două individualități deosebite, în criză interioară, pe care jocul întîm- plărilor le-a adus în situația de a se destăinui ochi în ochi, regăsindu-se pe sine.în alcătuirea piesei scriitorului ieșean se recunosc ușor cîteva situații și caractere dramatice clasice. Prin forța împrejurărilor, cîțiva inși sînt reuniți într-o noapte de revelion în încăperea unui „bufet" dintr-o localitate rurală : doi profesori de țară, un agronom, un Vicepreședinte recent pensionat, o doctoriță proaspăt repartizată la dispensarul local, barmanul, fiica acestuia, un cetățean oarecare în stare de perpetuă și jovială ebrietate, o tînără pereche dornică de petrecere.E un prilej de confruntări și înfruntări, de revizuire a unor principii și atitudini etice, de cercetare a unor biografii, cărora viața nu le-a acordat strălucirea neobișnuitului, dar în care se răsfrîng elocvent cîteva probleme importante și complexe ale societății noastre. „Tango la Nisa" pune în lumină frămîntări privitoare la vocație și la deplina ei împlinire, la imperativul datoriei și la ceea ce ar putea fi o greșită înțelegere a ei, Ia cinste și la abila luare în considerație a unor oportunități, la modestie și falsă modestie.Corneliu, profesor de română, s-a înfuriat constatînd că viața nu se supune întotdeauna rigorilor morale prestabilite, că uneori trebuie să lupți anevoie pentru a obține ceea ce meriți și ți se cuvine. El va avea prilejul să măsoare derizoriul non-con- formismului său ostentativ față în față, pe rînd, cu lipsa de caracter a unuia dintre colegii săi, și cu modestia exemplară, tăinuind bogății de talent, într-un tîrziu recunoscut, a altuia, cu statornicia îndirjită a doc

centenarului nașterii lui Lenin
Ateneul tineretului din Capitală a găzduit marți după-amiază o manifestare cultural-artistică dedicată aniversării unui veac de la nașterea lui V. I. Lenin.Conf. dr. Constantin Mocanu a evocat, în expunerea ținută cu acest prilej, uriașa personalitate de gîndi- tor, ideolog și conducător revoluționar a lui V. I. Lenin, contribuția sa la îmbogățirea și dezvoltarea fi-, lozofiei marxiste și victoria revoluției socialiste.Asistența a ascultat în continuare, în interpretarea unor actori bucureșteni, poezii închinate lui Lenin, după care a vizionat scene din spectacolul „Orologiul Kremlinului" în interpretarea colectivului Teatrului „C. I. Nottara".Tot aici a fost deschisă o expoziție de fotografii și cărți cuprinzînd aspecte reprezentative din viața și creația lui Lenin.

★La Librăria „Ciprian Porumbescu" din Suceava a fost deschisă o expoziție cu lucrări ale Iui Lenin editate în țara noastră, în diferite limbi, precum și amintiri, studii, referințe legate de actualitatea învățăturilor genialului gînditor.Expoziții asemănătoare au fost organizate și în cadrul unor biblioteci orășenești și comunale din județ. Intre acestea, cea de la Dolhasca este întregită de o bogată fotoexpoziție și un stand al cărții politice pe tema „Partidul Comunist Român, partid mar- xist-leninist, detașament al clasei noastre muncitoare".
★La căminul cultural din comuna Malovăț, județul Mehedinți, a avut loc marți un simpozion dedicat aniversării unui secol de la nașterea lui Lenin. Cu acest prilej, prof. Ștefan Capezan, de la Liceul „Traian" din Tr. Severin, a vorbit despre viața și activitatea revoluționară a conducătorului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, iar Vasile Pîrvănescu, directorul bibliotecii municipale, a relatat din amintirile celor ce l-au cunoscut pe Lenin. O altă manifestare a fost organizată la Liceul de cultură generală din Stre- haia, unde profesori de istorie și filozofie au prezentat aspecte multilaterale din viața și opera marelui Lenin.

La cinematograful ..Timpuri Noi" din Capitală

UN NOU PROGRAM

DE SCURT-METRAIE ROMÂNEȘTI

Programul acestei sâptămîni al cinematografului 
„Timpuri Noi", din Capitală, cuprinde noi producții românești de scurt-metraj. Este vorba de filmele : „20 de 
secunde" — scenariul: Gh. Horvath, Mihail Narti; regia : Gh. Horvath ; imaginea : Mihail Narti; „Metamor
foza sticlei" — scenariul și regia : Maria Săpătorii; imaginea : Francisc Toth ; „Băiețașul lui tăticu” — scenariul și regia : Titus Mesaroș ; imaginea : Constantin Ionescu-Tonciu ; „Cînd bărbații devin tați" — scenariul : Mihai Stoian, Al. Boiangiu ; regia : Alexandru Boiangiu ; imaginea : Ștefan Fischer ; „Tirg de fete pe 
muntele Găina" — scenariul : Cecilia Rădulescu ; regia : Angela Buzilă; „Curiosul" —i scenariul și regia : Iulian Hermeneanu; „Zmeul" — scenariul, regia și decorurile : Genoveva Georgescu.

Pregătirea 
bibliotecarilor
PROBLEMA RĂMÎNE DESCHISĂ

O discuție pe această temă, de la bun început nu poate face abstracție de faptul că în avalanșa informațională de astăzi, biblioteca trebuie să devină din ce în ce mai mult un centru de sistematizare a surselor de informare și de orientare a lecturii, iar bibliotecarul un cercetător al fondului de cărți, periodice și rfianuscrise, contribuind la alcătuirea pe plan local a unor bibliografii (de felul celor realizate la Sibiu, Constanța, Galați, Bacău etc.). Cît de utilă ar fi, pentru a oferi o singură sugestie, despuierea periodicelor locale pentru a contribui la continuarea „Bibliografiei analitice a periodicelor românești", apărută pentru perioada 1790— 1850.Dar, pentru multiplele lui rosturi, bibliotecarul are nevoie de o pregătire de specialitate care să cuprindă : organizarea fondului și a cataloagelor, clasificarea zecimală, bibliografia generală și pe ramuri, istoria bibliotecilor și a cărții, metodica muncii cu cititorii etc., pregătire care nu poate fi dată decît de un învățămînt superior de 3—4 ani.în majoritatea țărilor socialiste, funcționează institute de biblioteconomie și secții la facultățile institutelor pedagogice sau ale universităților, ceea ce face ca numărul bibliotecarilor cu pregătire universitară de specialitate să fie de peste 50 la sută. în U.R.S.S. au fost organizate la inițiativa lui Lenin, și sub îndrumarea Nadejdei Krups- kaia, institute de biblioteconomie la Moscova, Leningrad și Kiev. Proporția bibliotecarilor calificați prin studii superioare este de peste 90 la sută, datorită numărului mare de secții de biblioteconomie pe lingă institutele de invăță- mînt superior. In Statele Unite există secții de biblioteconomie la facultăți de filologie și la institute pedagogice, școli de grad superior — cu drept de a

da diplome de stat — conduse de Asociația bibliotecarilor și forme de specializare postuniversitară. Și noi avem o tradiție de a- proape jumătate de secol a învățămîntului pentru bibliotecari — din 1924, cînd Constantin Moisil a pus bazele Școlii superioare de arhivistică, paleografie și biblioteconomie, devenită mai tirziu institut.Iată însă că în ultimii ani, situația învățămîntului care pregătește bibliotecari este într-o permanentă instabilitate. S-au înființat și desființat pe rînd o secție de biblioteconomie la Facultatea de filologie a Universității București și o școală tehnică de bibliotecari.Din 1963 a luat naștere secția de biblioteconomie la Facultatea de filologie a Institutului pedagogic din Capitală. Această singură formă existentă încă de pregătire universitară a bibliotecarilor este însă și ea pe cale de dispariție, ne- maiavînd de doi ani cifră de școlarizare pentru anul întîi, deoarece C.S.C.A. nu a asigurat din timp posturile pentru absolvenți (deși în fiecare an sînt numiți în toată țara bibliotecari necalificați, recrutați pe criterii subiective). în prezent la Facultatea de limbă și literatură română a Universității București se predă un curs special de biblioteconomie, audiat facultativ de studenții ultimului an, cam 5—10 anual, dar dintre ei puțini au devenit bibliotecari.In 1969 s-au pus bazele unei școli postliceale pentru pregătirea bibliotecarilor din mediul rural, dar situația viitorilor absolvenți va fi precară, ei neavînd un statut care să le garanteze încadrarea preferențială în posturi, așa cum a arătat nu de mult „Scînteia" în aceeași pagină.în această situație, se conturează perspectiva neîmbucurătoare ca, o dată cu anul școlar 1970—1971, să nu mai existe în țara noastră o formă organizată de

toriței Petra. în cele din urmă. Corneliu va izbuti să verifice justețea și viabilitatea normelor de conduită pe care și le-a însușit odinioară sub autoritatea Vicepreședintelui, mentorul său din prima copilărie, și pe care nedrept a vrut să le conteste. Dovada bunei credințe a celor ce i-au fost îndrumători și pilde, și de care s-a îndoit un moment, a celor ce-i a-

cîteva discrepanțe se fac simțite : figura Vicepreședintelui se situează în registru poetic, în vreme ce, bunăoară, aparițiile episodice sînt conturate pitoresc, cu mijloacele comediei. De aici, o oarecare senzație de artificialitate, de livresc a unor replici și situații. Dar în esență „Tango la Nisa" trăiește comunicativ, prin substanța dramatică densă, actuală,

nante ale textului, nici să-i estompeze, cu tactul cuvenit, neîmpliniri- le. Deși s-a străduit, cu succes, să transmită clar înțelesurile piesei și în ciuda cîtorva rezolvări izbutite, regia (Victor Tudor Popa) păcătuiește în primul rînd prin lipsa de grijă pentru crearea de atmosferă. Direcția de scenă nu e ajutată suficient nici de decor (Marga Ene), să-
cronica dramatică

„TANGO LA NISA"
de Mircea Radu Iacoban

pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri"din lași

rată încredere, impulsul de a riposta eficient josniciei apucătoare și agresive pune, abrupt, capăt derutei e- roului.Piesa nu e lipsită de neajunsuri, mai ales sub raportul construcției dramatice : expoziția e peste măsui’ă de întinsă și, de aceea, partea a doua apare cam lungă, cam stufoasă. Sînt de semnalat, de asemenea, prețiozitățile și gratuitățile unor replici, precum și silita precipitare a. dezlegării numeroaselor fire narative. Pe de altă parte, autorul e ispitit de modalități stilistice nu totdeauna convergente și

cu care sînt investite personajele, prin observația de viață adeseori pătrunzătoare, prin amănuntul carac- terizant — imediat, veridic, prin întorsătura, cel mai adesea, alertă a replicii. Străină de dulcegării idilice, dar și de brutalitate vehementă, piesa lasă o impresie stenică, luminoasă, îndeamnă la meditație.Atras de calitățile textului lui M. R. Iacoban, Teatrul Național „Vasile A- lecsandri" a îmbrățișat piesa, prilejuind prozatorului debutul pe scena profesionistă. Spectacolul montat nu reușește însă a pune în valoare pe de-a-ntregul virtuțile determi-

rac în detalii expresive, fără un finisaj adecvat. Montarea pare să nu fi avut destulă răbdare pentru minuție realistă. Vibrația vieții, deși prezentă întrucîtva în spectacol, nu răzbate destul de puternic peste rampă. Cite- va jocuri de lumini și cîteva efecte sonore, menite, probabil, în intenție, să decupeze semnificativ pasajele intimiste ale piesei, par oarecum de prisos. Actoricește, spectacolul e sensibil inegal.Cu rolul profesorului de română, Cornel Constantiniu își face, de fapt, debutul pe scena ieșeană. Partitura a fost parcursă elegant, cu remarcabilă

învățămînt superior pentru acoperirea nevoilor celor trei rețele ale sistemului bibliotecilor din România : bibliotecile de învățămînt conduse de Ministerul învățămîntului ; bibliotecile publice conduse de C.S.C.A. și de U.G.S.R. ; și bibliotecile departamentale conduse de ministerele respective.Cum sînt selectați astăzi bibliotecarii, care au o misiune atît de importantă în cultura și economia modernă ?Recrutarea lor se face întîmplător, fie dintre absolvenții școlilor generale și ai liceelor care nu au reușit să-și continue studiile, fie dintre absolvenții facultăților, care au refuzat să se prezinte la posturile repartizate pentru care au fost pregătițîXA- cești bibliotecari ocazionali consideră postul un „adăpost" trecător, pe care îl părăsesc la primul prilej Centru un altul socotit mai un sau pentru că au izbutit să intre la facultate. Ca o consecință, în fiecare toamnă un mare număr de bibliotecari predau gestiunea, fluctuație care nu poate fi decît negativă pentru bunul mers al bibliotecilor.Acțiunea de completare a cunoștințelor bibliotecarilor prin îndrumări scrise sau cursuri periodice nu poate înlocui pregătirea sistematică a studentului. De aceea mulți bibliotecari dornici de calificare profesională au solicitat, în nenumărate rînduri, organizarea pentru ei a unui învă- țămînt fără frecvență, nerealizat însă pînă acum. Astăzi un număr infim de bibliotecari (se pare abia 5 la sută) au studii de specialitate.Pentru remedierea acestei situații sînt necesare o serie de măsuri dintre care amintim doar cîteva ce ni se par mai importantei școlarizarea în continuare la secția de biblioteconomie a Facultății de filologie de la Institutul pedagogic din București ; organizarea învățămîntului fără frecvență pentru bibliotecarii în funcție ; dezvoltarea cursului de biblioteconomie de la Facultatea de limbă și literatură română a Universității București; organizarea unor cursuri postuniversitare pentru recrutarea bibliotecarilor și a documentariștilor pe specialități, dintre absolvenții institutelor de învățămînt superior ; menținerea doctoratului în bibliologie, pentru cei cu activitate științifică în specialitate ; întărirea învățămîntului post- liceai pentru cadrele medii.De asemenea, extrem del utilă s-ar dovedi elaborarea statutului bibliotecarilor. In acest fel ar fi preferați la angajare cei cu studii de specialitate, ceilalți rămî- nînd suplinitori și fiind o- bligați fie să se califice, fie să cedeze locul celor cu studii corespunzătoare.Sperăm că cei în măsură să pună în Dractică aceste sugestii vor acționa cu promptitudine pentru a organiza în țara noastră un învățămînt pentru bibliotecari la nivelul cerințelor epocii pe care o trăim.
Prof.
M. I. DRAGOM1RESCU

■ ■ ■ H B B
siguranță profesională și discreție. O dată cu experiența, actorul va cîștiga desigur în aplomb și va izbuti să-și dozeze mai avantajos posibilitățile. Căci,, deocamdată, dacă interpretul convinge prin probitate scenică și prin sinceritate, rolul impunea ceva mai mult relief și mai multă intensitate. Puiu Vasiliu (Vicepreședintele), într-un alt rol cheie are, desigur, multă autenticitate, dar dimensiunea patetică a personajului a rămas în afara paletei sale actoricești. Efortul torturant de forare a propriei memorii de către un ins integru, chinuit de regrete nu atinge o veritabilă vibrație lirică. Gheorghe Marinca, la început de drum în trupa ieșeană, a întruchipat, cu îngrijire și exactitate, prototipul unei secături, al unei lichele patente. Un plus de degajare, de tupeu, poate nu i-ar ti dăunat actorului. Traian Ghițescu (barmanul) a jucat, în general, cu acuratețe, dar fără umor și fără verva pe care le cerea personajul. Aurora Roman, Silvia Pooa, Alexandru Blehan și Petru Ciubotaru, in roluri mai puțin întinse, au evoluat cu precizie, dar fără mare strălucire.Cornelia Gheorghiu și Dionisie Vitcu se detașează net din distribuție. Cea dinții — incisivă, tranșantă, tăind parcă în spațiu melodia frazei și dîndu-i muchii metalice, sclipitoare, a curățat rolul de orice dulcegării posibile, păstrîndu-i aspre, dominatoare, feminitatea, prestanța și fermitatea. Al doilea, cu o maturitate artistică impunătoare, joacă mai mult decît numai un rol desenat cu migală, joacă șlefuit și transparent un tip uman, un caracter de reală omenie. Interpretul se numără printre actorii care știu să creeze dintr-un mic gest, dintr-o clipă de ezitare emoția, să convingă spectatorul de autenticitatea existenței sale.Prea scurta întîlnire ne scenă a celor doi actori, unul din cele mai calde momente în spectacolul ieșean, oferă imaginea — și măsura — a ceea ce ar putea fi „Tango la Nisa" într-o montare integral reușită.

Gheorghe MILETINEANU i
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Nu de mult, cooperatorii din Găleteni, județul Teleorman, l-au schimbat din munca de președinte pe Gheorghe Tecuceanu, ales în funcție acum zece ani. Această hotărîre a avut darul să curme șirul unor a- buzuri flagrante ale fostului președinte, care ani la rind s-a folosit de mandatul obștii, de încrederea ei, pentru înavuțire pe căi necinstite, pentru favorizarea intereselor de agoniseală ale familiei lui și ale unui cerc de protejați. De ce abia acum această hotărîre ? Vom vedea mai jos.Cind a fost ales, Gheorghe Tecuceanu era — după cum se spune în sat — om harnic, bun gospodar. Altfel, desigur, cooperatorii nu l-ar fi învestit cu încrederea lor, nu și-ar fi dat averea pe mîi- nile unui răufăcător. Menirea ' președintelui era și esto aceea de a contribui el, primul, prin întreaga sa activitate, la dezvoltarea cooperativei agricole, Ia creșterea producției și implicit a nivelului de viață al cooperatorilor. îndeplinirea acestui deziderat impune celui care deține o funcție de 'tare răspundere în viața) satului un întreg șir de obligații, pe care, la începutul activității, părea că e dispus să le îndeplinească și fostul președinte al cooperativei agricole „8 Mai“ din Găleteni. Spunem părea pentru că, după 3—i ani, consolidîndu-și o situație materială mai răsărită decît a oricărui alt cooperator din comună, fostul președinte a început să-și uite obligațiile, văzînd în funcție nu un izvor de îndatoriri, ci exclusiv o sursă de drepturi și de beneficii, obținute pe orice căi, fără alegere și, mai ales, fără scrupule. Și a acționat în consecință.încălcarea unor legi ale statului, a normelor statutare, a hotărîrilor adunării generale, raportarea unor situații fără nici o legătură cu realitatea, întreg acest eșafodaj de neonestități flagrante, în totală contradicție cu statutul cooperativei, cu normele moralei noastre socialiste, s-a clădit pe fundamentul șubred al abuzului de putere. Renunțarea samavolnică la conducerea colectivă a cooperativei a însemnat, de fapt, înlăturarea treptată a pîrghiilor democrației cooperatiste, a controlului din partea consiliului de conducere și a adunării generale a cooperatorilor, adică instaurarea în C.A.P. a arbitrariului și a bunului plac ca unică regulă de conduită.Firește, toate aceste abateri au avut darul să contureze în fața localnicilor chipul altui om decît cel pe care îl aleseseră în funcția de președinte. Comuniștii din Găleteni, cooperatorii au sesizat organele superioare și, în 1567, Gh. Tecuceanu a fost sancționat cu vot de blam de căli a fostul Comitet raional de partid Videle.întreaga comună spera că sancțiunea va avea efectul cuvenit în conștiința lui Tecuceanu, că blamarea faptelor sale de către organul de partid îl va trezi la realitate, că președintele lor va redeveni cel de altă

dată. Dar faptul că nimeni dintre cei ce l-au sancționat n-a urmărit îndeaproape efectul moral al sancțiunii, n-a controlat în ce măsură aceasta a determinat o schimbare radicală în principiile și sistemul de muncă al președintelui de

de control, lipsa de atitudine, toleranța față de manifestările egoiste, de căpătuială — din interes, din nepăsare, din nepricepere — sini generatoare de abuzuri, lovesc in interesele societății, duc în ultimă instanță Ia dezumanizarea ce

a cooperativei transportă butoaie de la Pitești ; pe banii și produsele cooperativei, cîțiva meseriași fac o cantitate de cărămidă pentru casa destinată odraslei președintelui. Și pentru că veni vorba despre odraslă, nu putem trece cu vederea

Cind și-a 
făcut suma, 

a mai dat 
și la neamuri
DE CE AU TREBUIT TREI ANI PENTRU 

A PUNE CAPĂT ABUZURILOR 
UNUI PREȘEDINTE DE C. A. P.

la Găleteni i-a dat acestuia sentimentul că totul a fost o simplă formalitate și că își poate vedea mai departe de înavuțirea lui și a neamurilor, pe seama averii obștești.Ne îngăduim o paranteză. Țăranii, dintr-un spirit de sănătoasă responsabilitate, iau o atitudine fermă față de orice manifestare care a- menință sau lovește în avutul obștesc, în interesele colectivității. Marea lor majoritate își păstrează intact acest spirit, indiferent dacă au sau nu funcții în conducerea cooperativei. Se întîmplă însă ca unii dintre ei — atunci cind colectivitatea le încredințează o răspundere — să sufere o neașteptată (și dureroasă) răsturnare de optică. Ce se petrece cu omul, ce duce în astfel de cazuri (e drept, izolate) la atrofierea simțului cinstei și dreptății ? Viața dovedește că pierderea unor principii sănătoase nu se produce decît acolo unde există un teren propice, adică la indivizii dominați de egoism, de nesățioase tendințe acaparatoare, la acei care, bucurîn- du-se de încrederea obștii, se grăbesc să tragă „un ce profit", să-și lățească „lotul personal" al avuției și privilegiilor pe seama bunăstării comune și. luxînd osatura moralei socialiste, să trăiască din truda colectivității.Acest lucru este îndeobște cunoscut. Dar ceea ce nu le apare tuturor suficient de clar sînt factorii care întrețin acest climat. Lipsa

lor intrați pe orbita necinstei și înșelăciunii.Un asemenea climat propice abuzului flagrant, s-a creat și la Găleteni, fiind exploatat din plin de Tecuceanu. La adăpostul spiritului de toleranță care a caracterizat activitatea celor obligați să-1 controleze— consiliul de conducere, secretarii comitetului de partid din cooperativă și din comună, instructorii uniunii județene a cooperativelor a- gricole — șirul abaterilor sale continuă, se îngroașă pe zi ce trece. Iată însă că întîmplarea — sau poate nu numai „simpla întîmplare"— joacă și ea un rol justițiar în această poveste. Ce s-a întîmplat ? Gheorghe Tecuceanu și-a pierdut carnetul de partid. Acest fapt a declanșat o examinare mai detaliată a întregii „cariere" a lui Tecuceanu.La sfîrșitul anului trecut, discutîndu-se într-o plenară a comitetului comunal de partid împrejurările în care acesta și-a pierdut carnetul, au fost scoase la iveală, rînd pe rînd, fapte absolut incompatibile cu portretul moral al unui comunist Nu vom cita din lungul pomelnic decît favorurile făcute rudelor și protejaților : fratele, șef de echipă la construcții, își procură un vagon de cherestea cu delegația cooperativei și din cantitatea repartizată acesteia ; unei mătuși i se tencuiește casa cu materiale și forța de muncă din cooperativă ; pentru președinte și cîțiva „cuscri" de-ai lui, o mașină

și o altă elocventă dovadă de dragoste paternă : spre a înlesni oamenilor din cooperativă posibilitatea de a face... daruri la nunta fiului său. Tecuceanu a dispus cu mînă largă să se acorde, în preajma evenimentului, avansuri bănești cooperatorilor !Mulți au crezut că, jude- cîndu-1 pentru pierderea carnetului de partid, forul comuniștilor din Găle

teni va lua în sfîrșit măsurile drastice așteptate. Dar s-au înșelat. Faptele lui Tecuceanu au fost sancționate doar cu vot de blam cu avertisment, cerîndu-se organului județean eliberarea unui alt document de partid.Numai că ulciorul nu merge de multe ori la apă... în luna februarie a acestui an, la ceasul bilanțului — cu totul nesatisfăcător pentru o cooperativă cu pămint bun și cu oameni harnici — nodul de abuzuri și nereguli care gîtuia dezvoltarea unității a fost, In sfîrșit, tăiat cu energie. Cooperatorii au hotărit să-1 înlăture pe nedemnul președinte, dezvăluind adevărata sa fizionomie morală, întreg conglomeratul de ilegalități pe care și-a clădit existența.Cea mai importantă concluzie care se desprinde din acest caz este consfințirea viabilității indicației, adesea repetată de conducerea partidului, că, în orînduirea noastră, nici o funcție nu poate genera altceva decît îndatoriri și răspundere sporită, pe măsura încrederii arătate. A confunda funcția cu un izvor nesecat de beneficii și favoruri înseamnă a cunoaște mai devreme sau mai tîrziu „traiectoria" lui Gheorghe Tecuceanu.Și mai e ceva : partidul a cerut și cere mereu ca toate problemele care privesc colectivitatea să facă obiectul unei largi informări publice, să fie supuse — potrivit principiilor democrației socialiste — dezbaterii obștii. Dacă treburile care țin de conducerea unei unități economice, unei cooperative sînt înconjurate cu „aura" adesea iluzorie a „secretului", se ajunge ușor la cocoloșirea lipsurilor, la un spirit de concesii reciproce, de toleranță mutuală, soldate cu proliferarea necinstei, favoritismului, tendinței de căpătuială și a altor fenomene nocive, străine climatului nostru social.
Alexandru BRAD
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în asentimentul 
opiniei publiceUn viu ecou în rîndurile cititorilor a stîrnit publicarea articolului „O faptă inumană" („Scînteia" nr. 8273), semnat de Mihail Naște, procuror-șef la Si- ghetul Marmației. Exprimindu-și indignarea legitimă față de cele relatate, în ultimele săptămîni, ne-au mai scris : Alexandru Baciu — Reghin, Aneta Niculescu — salariată la uzina „Progresul"- Brăila, A. Gogancea-Plopeanu din București, un grup de mame din cadrul I.A S. Băneasa, Victor Pogor — Bicaz, Petru Ludușan — Cîmpia Turzii, Nicolae Constantinescu — comuna Ghioroiu, jud. Vîlcea.„Mintea omenească nu poate să conceapă asemenea fapte, atitudinea inumană față de familie, de soție și în special față de propriul său copil. Socotesc și cred că sînt în asentimentul tuturor cititorilor — ne scrie Marieta Mateuț, salariată la Consiliul popular al municipiului Dej — să i se aplice vinovatului pedeapsa maximă prevăzută în Codul penal pentru asemenea fapte".Solicitînd organelor în drept un răspuns, primim din partea Procuraturii Generale — Direcția de

Scrisoare deschisă despre educația voinței

supraveghere a urmăririi penale (procuror-șef al direcției, D. Dimitriu Păușcști) — următoarele :„Vă facem cunoscut că Benczik Ion a fost trimis în judecată — în stare de arest —pentru infracțiunile de vătămare corporală gravă și rele tratamente aplicate fiicei sale Ana, în vîrstă de un an și jumătate.Judecătoria Sighetul Marmației, considerînd că faptele săvîrșite de Benczik Ion constituie o infracțiune mai gravă — și anume aceea de tentativă de omor — și-a declinat competența in favoarea Tribunalului județean Maramureș. Cauza este în curs de judecată la Tribunalul județean Maramureș".
Pledoarie pentru... 
bulevardism?!
Referindu-se la ancheta socială „Bulevardierii", pu

blicata în „Scînteia" nr. 8 322 din 30 ianuarie, citi
torul A. Crăciun din București, Aleea Bujoreni 9, 
apreciază că „articolul prinde în general aspecte jus
te privind tineretul ce poate fi întîlnit pe bulevar
dele din București".

Cu toate acestea, autorul scrisorii susține în con
tinuare : „Adevărul este că școlile sînt folosite in
tensiv — și dimineața, și după-amiaza — de unde 
rezultă că 50 la sută din elevi la ora 9 dimineața nu 
au program și sînt liberi să meargă la cinema și să 
facă și cumpărături (N. R. In treacăt fie spus, ni
meni nu le-a contestat dreptul de a face cumpără
turi), nu numai să învețe lecțiile acasă (? !). Premisa 
că în orele de dimineață un elev nu trebuie găsit la 
casa de bilete este infirmată de programa școlară 
(N. R. Nici mai mult, nici mai puțin decît... de pro
grama școlară !), care prevede ca pentru clasa a 
VIII-a cursurile să se facă după-amiaza ; de acest 
lucru s-a ținut, de altfel, seama la stabilirea orelor 
cînd rulează filmele, sălile fiind deschise dimi
neața (? I)“.

In ce privește concluziile, mai clar nici că se 
poate : „Găsesc explicabil faptul că/ animația pe bu
levard este la fel de mare — în ce privește elevii — 
atît dimineața, cît și după-amiaza“.

Lăsînd la o parte faptul că articolul din „Scîn
teia" a pus accentul nu atît pe ore, cît pe mentalitatea 
bulevardului (care se manifestă la fel de nociv la 
toate orele), să adoptăm, pentru o clipă, logica stra
nie a corespondentului nostru și să ne întrebăm : 
oare restaurantele, bufetele, cafe-barurlle de ce or fi 
deschise dimineața ? Nu cumva tot... pentru elevi ?

Firește, numai pentru aceia dintre ei care au cursuri 
după-amiaza...

Anul trecut, agențiile de presă anunțau isprava temerară a șapte tineri africani, toți lipsiți de lumina ochilor, care au încercat — și pină la urmă au reușit — să atingă vîrful Kilimandjaro, muntele munților continentului negru. Cind am citit această știre, care multora li s-a părut, desigur, extraordinară', mi-era limpede că cei șapte n-au înfruntat primejdiile care îi pin- deau la tot pasul de pe buzele pră- păstiilor și de după stîncile șlefuite de vînturile uscate ale Africii pentru a admira natura de pe culmea Kilimandjaroului ; erau doar orbi ! Nici presupunerea că au făcut-o pur și simplu din snobism nu stătea în picioare, pentru că — în general — orbii privesc viața cu multă seriozitate. Atunci pentru ce au săvîrșit o ispravă la care nu se încumetă oricine, chiar în posesia celei mai solide și mai complete înzestrări fizice și psihice ?Pentru că — răspunsul l-am a- flat tot din articolul pomenit — au vrut să atragă asupra lor atenția celor în măsură a le asigura dreptul la muncă și la o viață demnă, să le demonstreze că și cei lipsiți de lumina ochilor sînt capabili de fapte mari, care reclamă inteligentă. inițiativă, curaj, încredere în forțele proprii și, prin urmare, trebuie să fie puși în rînd cu toți oamenii demni și folositori.Să fi izbutit ei să-și atingă cu succes scopul pentru care au înfruntat moartea ? Nu știu.Ceea ce știu însă în mod sigur — și o spun cu sufletul plin de mîndrie — este faptul că sînt cetățeanul unei țări în care cei cu infirmități fizice asemănătoare celor ale alpiniștilor negri nu au de ce să escaladeze, la propriu, munții pentru a-și asigura o existență demnă, la fel cu concetățenii lor valizi. Ce e drept, au și ei de urcat pante, deloc line sau netede, pentru a ajunge la conștiința și, implicit, la satisfacția împlinirii. Dar ei nu întreprind ascensiunea ca pe o aventură disperată — singuri în încleștarea cu stîncile abrupte — ci se bucură de un ghid experimentat. care le îndrumă pașii* cu un înalt spirit de umanitate.Eu sînt unul dintre cei mulți care am încercat și am izbutit să urc și să ating un asemenea pisc, deși port grelele cătușe ale neputinței fizice, care nu îmi îngăduie deplasarea nici măcar pe o rază de o sută de metri. Această situație nu mă împiedică să mă bucur la fel ca toți oamenii de tot ceea ce emoționează, îmbogățește, stimulează și, în ultimă analiză, mulțumește spiritul unui om îndrăgostit de viață.Dar nu despre mine vreau să vorbesc în aceste rînduri, ci despre alții. Despre doi oameni tineri.Deunăzi am primit o vizită și o scrisoare din partea unor tinere, ambele atinse de poliomielită din cea mai frag-'dă copilărie. Nu încape îndoială că o infirmitate fizică, oricît de mică ar fi ea, nu e ușor de suportat. Dar — așa cum a reieșit din convorbirea cu tînăra mea vizitatoare și din scrisoarea tinerei mele corespondente — suferința este mult diminuată atunci cînd omul e privit cu încredere, cînd i se a- preciază munca și roadele ei.Tînăra care m-a vizitat are 24 de ani, se numește Alexandrina Andro- nescu și este fiica unor profesori pensionari din Tîrgoviște. Pînă la vîrsta de 18 ani — mi-a mărturisit ea — nu a mers pe picioare. Nici șase ani nu împlinise cînd a inaugurat lungul șir de tratamente și intervenții chirurgicale, care nu au
— A fost o discuție obișnuită ; ne-am certat, nu e pentru prima oară. Mama a zis una, eu alta... Știți cum se întîmplă — bătrînii cu ale lor, noi cu ale noastre. Ce e drept e drept, am cam ridicat tonul. In ultima vreme, mama a fost foarte nervoasă, noi la fel. Atunci, mai mult ca ori- cînd...— De ce ne-am certat ? Să fiu sinceră, subiectul acestor certuri a început să mă plictisească ; vreau și eu o fustă, un pantof — mărunțișuri. E suficient să aduc vorba de așa ceva, gata discuția. înțelegeți ? în rest, nu mi-amintesc s-o fi deranjat cu ceva ; nici atunci, nici altă dată...Cu c’îtva timp în urmă, după o discuție „obișnuită" — cum zice fiul, Mihai Maxim, și „plicticoasă" — cum zice fiica, Elena Maxim, Alexandrina Maxim din București, Șos. Mihai Bravu nr. 67—73, a încercat să-și pună capăt vieții. Un fericit concurs de împrejurări, pe de o parte, și intervenția promptă a medicilor de la Spitalul de urgență, pe de altă parte, l-au salvat viața.Evident, într-o familie se pot ivi, uneori, disensiuni, disensiunile se pot transforma în certuri ; justifică oare faptele invocate de cei doi frați gestul disperat al mamei ? Un părinte nu-1 face nici atunci cînd copiii nu-i împărtășesc întru totul opiniile, nici cînd îi solicită un oarecare o- biect de garderobă. Am căutat să aflăm temeiurile reale, motivele care au condus, în final, la un asemenea gest. Concret, iată desore ce este vorba :In 1967. Mihai termină școala profesională de pe lingă uzina „Electroapara- taj". Rezultatele sînt satisfăcătoare, bune chiar : strungar categoria a IV-a. S-ar fi zis că e pasiunea lui : o meserie la care, elev fiind, a visat zi și noapte. E frumoasă și, mai ales, căutată. Deși

este posesorul unei a- semenea „brățări de aur", de la absolvire și pînă astăzi (după cum însuși recunoaște), tînărul strungar mai mult a stat decît a lucrat. Exceptînd o perioadă cînd a fost bolnav, lucrurile s-au prezentat cam așa : o lună-două la serviciu, două-trei luni pauză. La „Electroaparataj", la „Decorativa", la „Electronica", în vreme ce alți colegi ai săi au reușit să se integreze organic intr-un colectiv, acolo unde au fost repartizați, astăzi, la nici trei ani de la contactul cu producția, Mihai Maxim a schimbat mai multe locuri de muncă. Nicăieri nu-i convine : aici „se lucrează in schimburi", dincolo ■ „se stă prea mult in picioare" ș.a.m.d. — toate, motive la fel de „serioase". De.aceea, la 22 de ani, cu o diplomă în buzunar, el se complace în situația de a trăi din salariul mamei. Să ne oprim, deocamdată, aici...Sora Iui, Elena, a evoluat pe o traiectorie similară : în 1968 era elevă în clasa a Xl-a la liceul „Alexandru Sahia". La un moment dat, „stimulată" probabil de linele exemple colorate în roz de vitrinele barurilor, atrasă de o viață ușoară, a început să le solicite părinților. din ce în ce mai des, tot soiul de „mărunțișuri" : „un pantof, un ciorap...".— Am vrut să fac lux — ne declară fără echivoc Elena Maxim.Cum era și firesc, părinții nu i-au cîntat în strună. Atunci, sub pretextul că vrea să devină „independentă", zicînd că își asumă răspunderea pentru propria existență, Elena M. abandonează școala.— Unde lucrați ?— Am lucrat la Fabrica de ciorapi București, era prea greu. Tn plus, femeile din secție se băgau în viața mea...— Adică ?— Mă tot întrebau de ce

nu am terminat liceul, de ce nu merg la seral...Intoleranța la dezertare, spiritul activ, dorința sinceră de a-1 sprijini pe cel aflat în impas sint etichetate de fosta elevă drept „amestec in viața personală".— Acum cu ce vă ocupați ?— Caut ceva mai bun, un post de secretară, dacă s-ar putea. Ceva mai ușor...Discutăm în apartamentul familiei Maxim — trei camere spațioase, bucătărie etc. Televizor, aparat de radio, telefon — sînt tot atîtea indicii care atestă un anume standard de viață, atestă preocuparea părinților de a crea copiilor condiții cît mai prielnice pentru studiu și odihnă, un cadru adecvat dezvoltării lor. De cîțiva ani — în urma decesului tatălui — sarcina întreținerii întregii gospodării apasă numai pe umerii mamei. Fiul, după cum am văzut, mai mult stă decît lucrează ; fiica, în doi ani de cind a părăsit liceul a lucrat în total vreo două luni. Și — culmea ! — amîndoi susțin cu seninătate : „Vrem s-o ajutăm pe mama !“. Foarte frumos, dar cum ? 1 In timp ce mama merge la lucru, cei doi duc o viață de trîntori, specimene izolate în masa milioanelor de tineri care muncesc sau studiază (sau și muncesc și studiază...).Cînd i-am vizitat, deși ora era aproape 9, ei abia se sculaseră. Din discuțiile purtate am aflat că, de o- bicei, aceasta este ora cind își încep „activitatea". Ce anume fac ? Ascultă muzică. Tntîmplător, cînd pun mîna pe cîte un ziar, caută rubrica „oferte de serviciu" și, atunci, încep să dea telefoane. Dar... nicăieri nu e bine. Intr-un loc e așa, dincolo e altminteri... E mai comodă viața începută la ora cînd vrei să te scoli

și încheiată atunci cînd apuci să te culci ; e mult prea dulce traiul pe spinarea altuia, parazitismul.— Ceea ce mi se pare și mai îngrijorător — ne-a declarat unul din membrii
noastră, pe zi ce trece, în fața acestor tineri, și ei fără ocupație, frații Maxim capătă tot mai mult o aură de oameni care știu să se „descurce", cărora totul le este permis, pe care, ori-

o deosebită periculozitate, mergînd pînă la încălcarea legilor penale. Așa apar fel de fel de „croi", modele false și pernicioase pentru adolescenți.Cind a început deriva ?
este, la rîndul său, un om lucid, onest, care cunoaște prețul muncii. S-a intors de curînd din armată și și-a reluat lucrul în uzină.— De ce nu-1 luați și pe Mihai cu dv. ?

TRÎNDAVl,
DAR LUXOȘI

Cu diploma in buzunar, flăcăul trăiește 
din salariul mantei

comitetului de bloc cu care am discutat — este faptul că, de la o vreme, în lipsa mamei cei doi frați transformă apartamentul în loc de petrecere. O lume pestriță se întîlnește aici, la diferite ore din zi și din noapte. Spre surprinderea

cum. nu-i bine să-i contrazici.Indignarea interlocutorului nostru este cît se poate de îndreptățită. Pe. fondul în aparență doar nevinovat al unor asemenea manifestări germinează și cresc fapte antisociale de

Cine se face vinovat de toate consecințele care decurg ? în discuțiile purtate in jurul acestui caz, un lucru a fost de la început limpede — moralitatea și hărnicia părinților. Mai mult, Ștefan Maxim, fratele mai mare al celor doi,

— Parcă vrea ? !Și fratele cel mare tace o vreme. Reia apoi :— O cunosc prea bine pe mama ; nu pentru faptul că fratele meu i-a vorbit necuviincios și nici pentru că sora mea i-a mai cerut o pereche de pantofi

luat sfîrșit decît atunci cînd a a- juns la majorat.— Ce-ai făcut în toți acești ani de suferință și imobilitate ? — am întrebat-o.— Am învățat, mi-am făcut proiecte de viitor, pe care acum le realizez.— și acum ce faci ?— Sînt studentă în anul trei, urmez franceza.Mersul și mișcările Alexandrinei Andronescu sînt îngreunate din pricina chingilor metalice ale aparatelor ortopedice; asta n-a împiedi- cal-o însă să vină singură de la căminul studențesc din Cotroceni pină la locuința mea din Piața Chibrit, conducîndu-și cu priceperea unui șofer experimentat mașina de invalid pe străzile înzăpezite ale Capitalei. N-a împiedicat-o nici să urce fără ajutorul cuiva cele șapte etaje pînă la apartamentul meu (tocmai în ziua aceea liftul nu funcționa 1).Convorbirea a durat mai mult de o oră și ar fi durat și mai mult dacă fata nu s-ar fi grăbit să se prezinte la facultate. Insistența noastră de a o face să renunțe în. după-amiaza aceea la cursuri și de a rămîne la noi ca să se odihnească s-a dovedit infructuoasă. Ne-a replicat că ea nu se joacă cu învățătura și că socotește absența de la cursuri, atunci cînd nu e pricinuită de un motiv foarte serios, drept un atentat la propriul ei viitor.Scrisoarea de care aminteam mai sus am primit-o de la eleva Victoria Teodorescu, din comuna Ion Roată, județul Ilfov. Are 15 ani și în curînd termină clasa a opta. Se pregătește cu hărnicie și seriozitate pentru a se înscrie la liceu. Și ea, ca și studenta Andronescu, a urmat cursurile școlii generale în pat. Trece și ea prin toată filiera suferințelor generate de intervențiile chirurgicale pe care le fac medicii pentru a i se da cît de cît putința de a se mișca pe propriile picioare. Dar în scrisorile sale (aceea la care mă refer acum nu este prima) nu pomenește nîmic de aceste suferințe ; gîndurile ei sînt îndreptate numai spre viitor, spre un viitor cu a- devârat omenesc, pe care este sigură că îl va avea. lucru de care nu mă îndoiesc nici eu. De pe acum mă roagă să-i indic un liceu-internat la care să se înscrie și unde, la nevoie, să intre și mama ei ca îngrijitoare fără plată, pentru a fi aproape de ea și a-i da îngrijirile personale de care are nevoie, asa cum a făcut în multe rînduri cînd copila a fost internată în spital.Rîndurile de față le-am scris cu gîndul la acei tineri și tinere care, bucurîndu-se de o sănătate perfectă, de condiții de viață și învățătură cum nici n-au visat înaintașii lor, preferă urcușului bărbătesc lunecu- șul pe tobogan, își risipesc anii de aur prin baruri și pe bulevarde, recurg la expediente și chiar la fapte necinstite, ratîndu-și viața, dezond- rîndu-și familiile. E drept, acești tineri nu sînt mulți la număr, dar ei pun în pericol, piin contaminare, caracterele neîntinate ale altor tineri, de care se apropie, ispi- tindu-i cu baliverne despre „fericirea" traiului parazitar, încercînd să-i atragă la fapte și atitudini condamnabile.Dacă cel puțin doi sau trei din tinerii la care mă refer vor citi cele scrise aici și se vor opri la timp din primejdiosul lor iunecuș, eu voi fi fericit să le string mîna.

a încercat ea să-și pună capăt vieții — pe lîngă cit cheltuiește un părinte cu copiii săi, o pereche de pantofi în plus, o pereche in minus, ce mai contează... Nu de bani a fost vorba aici, deși nici situația ei materială nu e de invidiat. Mama și-a pus în ei toate speranțele ; mai ales în sora mea. A vrut s-o vadă la facultate... Cînd Mihai a spus că pleacă din nou, după ce mama l-a dus de cîteva ori de mînă, așa cum vă spun, la fabrică... vă dați seama ce a fost pentru ea...Discuția cu Ștefan Maxim este edificatoare. Pînă la vîrsta majoratului, cei doi s-au comportat perfect normal. Dincolo de această vîrstă, autoritatea părinților n-a mai putut suplini însă absența forului interior, absență ale cărei consecințe au mai fost subliniate de ziarul nostru și în alte cazuri. Este o ilus-. trare dureroasă a faptului că, de la o etapă a vieții, încolo, dacă educația nu se transformă în autoeducație, există in permanență pericolul ca drumul pe care îl va urma tînărul să fie decis de hazard.Am căutat-o pe Alexandrina Maxim la locul ei de muncă — întreprinderea „Mătasea populară". După cum ne spunea tovarășul Constantin Vlâduț, de la serviciul personal, în cei 22 de ani de cînd lucrează aici (din cei 28 de ani de muncă) ea nu a lipsit nemotivat nici o singură zi. Iat-o. O femeie slăbuță, împovărată mai mult de griji decit de ani. își exprimă în cuvinte simple regretul pentru eșecul celor doi „copii" ; dorința ei ar fi să-i vadă oameni. O doare aproape fizicește faptul că, spre deosebire

Marin lancu NICOLAE

de atîția tineri, chiar din întreprinderea în care lucrează, propriii ei copii iau viața în glumă, nu muncesc, se mulțumesc să fie întreținuți. încotro ? Iată întrebarea neguroasă care o frămîntă și care a adus-o în pragul deznădejdii.Răspunsul vor trebui să-1 dea cei doi frați, copiii ei. El ne-a fost sugerat și nouă de un anunț văzut la poarta întreprinderii : „Angajăm..." Aici sau în atitea locuri, societatea noastră o- feră, celor care vor să-și onoreze titlul de om. o muncă demnă. Scriem aceste rînduri pentru că Mihai și Elena, și alții asemenea lor, dispuși să trîndăveas- că pe spinarea părinților, să-și dea seama că traiul acesta nu este și nu poate fi o formulă de viață. Acum — cel puțin acum ! — cei doi frați trebuie să facă apel la luciditate : să-și dea seama că nu o discuție oarecare despre „un pantof" a declanșat gestul mamei, ci mîhnirea că-i vede fără un rost, fă- cînd umbră pămîntului. N-ar fi purtat ei oare toată viața povara acestui act ? Este datoria fratelui mai mare, cît și datoria opiniei publice să-i pună față în față cu realitatea : parazitismul, traiul fără muncă, nu are ce căuta în societatea socialistă.Iar dacă propria lor luciditate a fost scoasă din funcțiune într-o asemenea măsură îneît ea nu mai poate acționa ca motor al unei comportări conștiente, rămîne ca cel din jur să procedeze în așa fel Incit sursa de pericol social pe care o reprezintă în clipa de față cei doi frați — practic, paraziți, propagatori ai trîndăviei — să fie asanată.
Titus ANDREI
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zareanatura accidentelor, componenta psiho-senzorială a oboselii, port cu cea fizică. Institutele nica de boli profesionale primesc

O nonă prezență știsnți&ă

Ca „știință complexă a muncii" — cum este denumită de specialiști — ergonomia se bucură în ultima vreme de o tot mai mare atenție în țara noastră. Ea are în permanență în vedere sensul ameliorativ, de corectare și orientare a efortului de concepție a utilajelor, a procesului tehnologic și a organizării muncii, astfel ca producția să se poată realiza în cantități cît mai mari, cu un consum mic de efort fizic. Pentru a contribui la atingerea acestui țel, ergonomia recurge la colaborarea specialiștilor în fiziologia muncii, igienă, antropologie, psihologie, sociologie etc., problemele complexe de organizare a producției ne- maiputînd fi rezolvate numai de tehnolog (și cu atît mai puțin de economist, sociolog, psiholog sau fiziolog). Aceste științe au acumulat, fiecare în parte, un material vast, a cărui prelucrare a avut drept rezultat găsirea unor metode adecvate de îmbunătățire a condițiilor de muncă, de raționalizare a muncii etc.O dată cu apariția ergonomiei, s-a impus necesitatea unor studii multidisciplinare pentru o cît mai bună valorificare a cercetărilor din domeniul tehnicii, din cel al medicinii muncii, igienei muncii, psihologiei industriale, antropologiei funcționale. Datele furnizate de științele menționate intră tot mai mult în uzul tehnologilor, proiectanților și organizatorilor. Un rol deosebit revine cercetărilor de psihofiziologie aplicată pentru studiul muncii cu efort preponderent neuropsihic, din indus- riile mecanizate și automatizate, precum și celor privind orientarea profesională, aptitudinile de muncă. Investigațiile de psihologie socială au demonstrat influența condițiilor de viață și a nivelului cultural asupra randamentului muncii, cele de antropologie funcțională au studiat omul în acțiune, în scopul eliminării mișcărilor parazite și a poziției forțate, statice.Iată de ce ergonomia nu poate fi considerată ca o specialitate independentă, un specialist în ergonomie neputînd să întrunească deopotrivă cunoștințe din 5—6 domenii științifice care concură la elaborarea și rezolvarea problemelor muncii. Vom întîlni deci ingineri ergono- miști, fiziologi ergonomiști etc .Rezultatele cercetărilor tuturor acestor specialiști se încadrează fie în ergonomia de corecție a unor situații prezente, fie în ergonomia de concepție, atunci cînd informațiile lor servesc activității de proiectare pentru o bună organizare a muncii. Un rol important în promovarea în practică a rezultatelor acestor cercetări revine cabinetelor de organizare științifică a producției și a muncii, care trebuie să nu fie doar organe de propagandă, ci să contribuie efectiv la rezolvarea problemelor complexe pe care le ridică întreprinderea, să experimenteze soluțiile cele mai moderne în vederea optimizării relației „om-mașină-mediu".Cercetările întreprinse în ultimul timp de biologi, medici, sociologi, psihologi au urmărit studiul factorilor de mediu, adaptarea organismului la procesul de muncă, adaptarea uneltelor și proceselor de raționalizare a muncii, efectele subiective ale muncii și mediului de muncă asupra omului, atitudinea față de muncă, dinamica pozițiilor de dezvoltare somatică necesare organizării locului de muncă și proiectării utilajelor. Laboratorul de ergonomie al Institutului de igienă a studiat la uzinele „Tractorul" 24 de posturi de muncă la oțelărie, forjă, benzi montaj U-650 și S-l 300, posturi care provocau gîtuiri ale fluxului tehnologic. De asemenea, a Întreprins o cercetare complexă la uzinele „Danubiana", formulînd propuneri pentru rezolvarea marii fluctuații de brațe de muncă în secția de confecționare a anvelopelor. Astfel de cercetări clinice, fiziologice, de igiena muncii și tehnologice au fost făcute și în industria sticlei, pentru condițiile de muncă la temperaturi înalte, sau în industria poligrafică, electronică etc. de către Institutul de expertiză și recuperare a capacității de muncă, pen-

tru a găsi soluții de integrare în producție a invalizilor. Trebuie să. menționăm și activitatea desfășurată pe acest tărîm de Institutul de fiziologie al Academiei de științe medicale și de Laboratorul de psihologie al Ministerului Transporturilor.O problemă căreia i se acordă o mare importanță în industria modernă este prevenirea accidentelor — pe care automatizarea nu le exclude. Faza actuală de evoluție intermediară între mecani- avansată și automatizare a transformat făcînd să crească simțitor '■.în ra- amintite și Cli- ._____________ ..______ j numeroasecereri de expertize și consultații tehnice, cu privire la acțiunea diferiților factori din mediul de muncă și la efortul fizic și perceptiv din procesul de producție. Ergonomia poate să obțină și în această privință rezultate prețioase, deoarece ține cont de caracteristicile antropologice și psiho- fiziologice ale individului.E interesant de menționat că Oficiul Internațional al Muncii a ales ca temă a unui colocviu internațional „Ergonomia și factorii de mediu". Pentru majoritatea acestor factori, măsurile de protecție trebuie să fie luate în momentul în care se începe construirea sau chiar proiectarea mediului de muncă, a instalațiilor și a mașinilor, deoarece orice intervenție ulterioară nu ar putea fi decît puțin eficace și costisitoare. Iată de ce prezența activă, încă din această fază, a reprezentanților diverselor discipline care își dau aportul la dezvoltarea ergonomiei este nu numai de dorit, dar și necesară.
gjl Institutul Național Sovie- ■“ tic pentru metode geo-fizice din Moscova un prospecțiune pus la punct STAȚIE DE denumităde a nou tip de PROSPECȚIUNE, ISO-1. Operatorul poate produce la momentul dorit o explozie ale cărei unde sonore pătrund in sol, unde se transmit cu viteze diferite, după natura rocilor. Undele reflectate, ajungînd la receptorul seismologie, sînt cifrate și înregistrate pe bandă magnetică, iar cu ajutorul mașinilor de calculat EVM informațiile sînt prelucrate. întreprinderea Neftepro- bor din Moscova a anunțat intrarea în fabricație a primului lot industrial al acestui tip de stații. procedeu A ME-

... ........................ . ...... . .......
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Superplasficifafea
metalelor

Această instalație uriașă, realizată pe baza unui 
nou sistem de construcție, servește la verificarea 
izolatorilor, conductelor și aparatelor electrice cu 
o tensiune pînă la 1 200 kilovolți. Sistemul hidrau
lic de glisare, acționat cu mijloace proprii, permi
te intrarea în funcțiune fără o montare prealabilă.

Instalația a fost produsă de Uzina de transfor
matoare și aparate Rontgen din Dresda (R.D.G.).

6evere de coroziune, unor presiuni și temperaturi ridicate, sau unui vid înaintat. laserilor va reprezenta doar o mică parte din costul instalării rețelei feroviare pentru viteze mari.BS| Un grup de cercetător! “ din Canada au pus Ia

Pentru a da metalelor marea varietate de forme și de dimensiuni cerute la ora actuală, este nevoie de o cantitate de energie considerabilă. Foarte adesea, cea mai mare parte din prețul de cost al unei piese se datorează apara- tajului costisitor utilizat în acest scop. Dar chiar așa fiind, există limite ale complexității formelor obținute — în bune condiții și ieftin — numai pe baza naturii fizice a metalelor. Situația se va schimba, probabil, o dată cu introducerea noilor procedee tehnice, care folosesc metalele și aliajele în stare superplasti- că. în această stare, nu numai că rezistența materialelor la deformare e mică, dar dacă se face o încercare de tracțiune, se poate obține o alungire ajungînd pînă la de zece sau douăzeci de ori lungimea inițială, înainte de a se produce ruperea.Se cunosc trei exemple particulare ale acestui tip de superplasti- citate, mai des întîlnit fiind cel al metalelor și aliajelor care trec de la o structură cristalizată la o alta, sub efectul anumitor eforturi de tracțiune și al temperaturilor controlate. Este ceea ce se numește adesea „plasticitatea" transformării alotropice. In această categorie intră fierul și oțelurile. Utilizările practice ale acestui tip de super- plasticitate (cel puțin în ceea ce crarea putut fi în afaraUnele în mod trie, printre care oțelurile și aliajele neferoase, pot avea o comportare superplastică înainte de a fi aduse la o stare de înaltă rezistență ne-su- perplastică. Acest lucru se poate realiza prin obținerea unei microstructuri stabilizate cu granu- lație fină — fie printr-un tratament termic special, fie printr-o deformare controlată. Microstructura fină conține adesea doi constituenți principali foarte diferiți în ce privește compoziția chimică, așa îneît micile granule cresc foarte puțin la temperaturile la care mobilitatea atomilor este mare.Chestiunea care revine cel mai des în majoritatea cercetărilor privește

R. H. JOHNSON
Centrul de cercetări 

al Comisiei de electrici
tate Capenhurst (Anglia)natura mecanismelor fundamentale ale deformării superplastice. Părerile diferă, cu toate cunoștințele acumulate în ultimii ani cu privire la comportarea metalelor și în pofida Instrumentelor foarte perfecționate de care dispun laboratoarele de cercetări metalurgice. Problema cea mai importantă este studiul dinamic al unei structuri la scară redusă, căci aspectele esențiale ale modelelor propuse pînă azi necesită fie deplasarea fiecărei granule față de vecina ei (a- lunecarea pe limitele granulelor), fie distrugerea și refacerea granulelor (recristalizare), fie mișcarea preferențială a atomilor în sensul forței exercitate (fluaj de difuzie).Măsurile de creștere a plasticității sînt puțin utilizate în operațiunile cu- rente de prelucrare a metalelor. In consecință, e necesar a se inova într-o măsură oarecare, pentru a se crea un metal su- perplastic. Un mijloc evi- încălzirea metal în- în aplica- la extre-
dent constă în unei bare de tr-un cuptor și rea unor forțe

privește prelu- metalelor) n-au încă dezvoltate laboratorului.metale utilizate curent în indus-

că fabricarea unor părți de caroserie auto dintr-un aliaj superplastic (prestai e un aliaj de 78 la sută Zn și 22 la sută Al). S-ar putea ca acest procedeu să ducă, peste vreo 5 ani, la mari schimbări în proiectarea automobilelor.Aeronautica și celelalte industrii „de vîrf" cer tot mai multe materiale dure care, în mod obișnuit, sînt greu de prelucrat. Menționăm, de pildă, aliajele cu titan, folosite la avioanele supersonice. Pentru aceste ramuri, tehnologia prelucrării metalelor a evoluat pînă la stadiu] unde viteza în mod necesar scăzută a prelucrării superplastice, nu va limita utilizarea ei, cu condiția să fie mai simplă și mai ieftină decît celelalte tehnologii. Două dintre aliajele cu titan pot avea granu- lație fină și se pare că procedeele de prelucrare superplastică ar putea să suprime numeroasele tratamente de recoacere costisitoare pe care le comportă metodele de fabricație obișnuite. In afară de asta, fiind vorba de materiale atît de scumpe, posibilitatea de a reduce deșeurile prin eliminarea operațiilor de uzinare nu e deloc de neglijat.Un aspect important al prelucrării superplastice este temperatura controlată, necesară pentru a obține cea mai bună comportare a metalului. Pentru un mare număr de produse metalurgice, care ar putea fi utilizate, sînt necesare temperaturi de ordinul a 500 pînă la 1 000° C. In plus, structura lor putînd să rămînă îndeajuns de stabilă la temperatura de lucru, numai intervale de timp relativ scurte, este fără îndoială indispensabil să se folosească perioade de încălzire reduse și să se evite întîrzierile înainte de prelucrare. E evident că, în acest caz, metodele de încălzire care folosesc rezistența electrică a aliajelor superplastice și le permit să fie încălzite direct și rapid sînt cele mai convenabile.Fără nici o îndoială, comportarea deosebită a metalelor în stare superplastică oferă posibilități pasionante, susceptibile să revoluționeze pe de-a-n- tregul conceptul de prelucrare a metalelor. Acest fenomen urmează acum să fie exploatat în industrie.

J\

mități. Operația prezintă dificultăți în ceea ce privește prinderea metalului cald și obținerea unei secțiuni uniforme, pe întreaga lungime a barei. O soluție ar fi deformarea unei porțiuni mici, încălzite local, care se deplasează continuu în lungul barei de metal.Operațiile de prelucrare a metalelor în formă de tablă și în stare superplastică pot beneficia de progresele industria plastice, adoptindu-se țoale procedeele tehnice recente. Aceste operații sînt posibile nu numai datorită deformabilității nelimitate a metalelor superplastice, dar și faptului că, pentru prima oară, se pot da forme complicate unor materiale înzestrate în starea lor obișnuită cu o rezistență mecanică mare, utilizindu-se forțe foarte mici (de exemplu 1.05 kg/cm2) O utilizare excepțională se întrezărește în industria de automobile, unde se încear-

Utilizarea unor mici cantități de ulei pentru îndepărtarea impurități- din apă stă la bazapunct o metodă de obținere a unor concentrate proteice pentru hrana oamenilor, pornind de Ia făina de pește. Noua metodă constă din extracția proteinelor cu ajutorul alcoolului izopropilic, rezultînd un produs cu un conținut în proteine de minimum 90%, bogat în aminoacizi esențiali. Din cercetările efectuate asupra acestui produs, rezultă că necesarul de proteine al unui adult poate fi acoperit prin consumul a 10 grame de extract zilnic, astfel incit, in regiunile in care alimentația este săracă sau lipsită de proteine, prin adaosul în hrană a cantității de extract proteic susmenționat s-ar asigura o alimentație normală.

lor procedeului de purificare a apei, pus la punct de cercetătorii științifici de la. Royal Dutch Group din Amsterdam. Acest procedeu se utilizează la îndepărtarea particulelor solide din afluenții de orice natură, incluzind apele de scurgere din orașe și contribuind astfel la combaterea poluării și îmbunătățirea calității apei nurilor și a altor ape curgătoare.

realizate în materialelor

originală de a creșterii fost pusăK3 O metodă ““ accelerare peștilor aIa punct de un grup de specialiști scoțieni. Din cercetările efectuate, a rezultat că durata dezvoltării anumitor specii de pești de mare, comestibile, poate fi redusă de la patru la doi ani și chiar la 18 luni, dacă temperatura apei de mare se menține, chiar și în timpul iernii, la peste 15°C. In acest scop, bazinele piscicole se alimentează continuu, în timpul iernii, cu un curent de apă la temperatura de 16—18°C. Pentru reducerea la minimum a pierderii de căldură, suprafața bazinelor este acoperită cu un strat de sfere din polietilenă de forma unor mingi, care, datorită densității reduse, plutesc pe suprafața apei. Prin utilizarea lor, pierderile de căldură se reduc cu pînă la 70%, iar pierderile de e- vaporare cu pînă la 90%.

Un interesant de PLACARE TALELOR care nu pot procedeele u- zuale de vălțuire sau sudură a fost pus la punct de un grup de cercetători din R.F. a Germaniei. El constă în presarea a două foi de tablă confecționate din metale diferite, sub acțiunea presiunii care se creează ca efect al deto- nației unor explozivi. îu acest mod, se pot placa table de oțel cu aluminiu, oțeluri inoxidabile, cupru, molibden, nichel, tantal, titan, obținîndu-se semifabricate placate pe o singură față sau pe ambele fețe. Aderența metalelor placate prin explozie este atît de mare, incit ele nu pot fi desprinse nici la vălțuire și nici Ia îre- zare. Cu ajutorul acestei metode se pot construi, în condiții mai e- conomice, utilaje pentru industria chimică, supuse unor condiții

fi placate prin
H Pentru generația viitoare de trenuri, care vacircula cu viteze de 400—800 km/oră, cele mai minuscule obstacole de pe linie ar provoca, desigur, grave accidente, în S.U.A. a fost pusă la punct o instalație de control cu laser, care a permis detectarea unor o- biecte de circa 2 cm diametru, în instalația experimentală, razele unui laser cu arseniură de galiu au putut controla linia pe o distanță de 200 m ; intr-un sistem operațional, se apreciază că distanța sondată prin laser va fi, deocamdată de 400 m. Sistemul poate lucra indiferent de condițiile atmosferice. Costul instalării

TERRA „LUCREAZĂ** IN ADlNCURI
In zilele acestea, atenția noastră este îndreptată asupra micului oraș Pozzuoli, din sudul Italiei, unde o seamă de fenomene îngrijorătoare pentru populația locală demonstrează încă o dată că scoarța terestră este departe de a £1 încremenită. Se confirmă astfel opiniile savanților care după ce, în urma unor asidue cercetări, au reușit să stabilească forma și particularitățile de suprafață ale Pămîntului, și-au

Vom străpunge cmava
sublu-vedem

la o conclu- paradoxală : ce în ce mai cea a lumi-

Un colectiv de oameni de știință de la Institutul 
politehnic și Academia de educație fizică din Var
șovia a construit o proteză pusă în mișcare prin 
biocurenții care iau naștere în mușchii omului. Bio- 
proteza efectuează 7 mișcări, permițînd ducerea la 
bun sfîrșit a unor operațiuni complexe. Degetele 
artificiale pot apuca diferite obiecte, articulația 
brațului este capabilă să facă trei mișcări etc. Un 
nou pas spre crearea înlocuitorului perfect al 
membrelor superioare pierdute în urma unui 

accident
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„zidul luminii11 ?
După succesul primelor două expediții selenare și in perspectiva celor care vor urma, călătoriile cosmice par a se transforma într-o chestiune de rutină. Cu toate amînările de ultimă oră, Proiectul Marte va prinde viață înainte de sfîrșitul acestui secol. Celelalte planete solare nu vor aștepta nici ele prea mult momentele succesive ale înscrierii în palmaresul cosmonauticii terestre. Cit anume ? Experiența ne arată că, în această privință, pronosticurile nu sînt hazardate, realitatea intrecînd uneori cele mai optimiste previziuni.Să presupunem, deci, că am ajuns la hotarele marelui hău galactic. Ce se va întimpla mai departe ?— Nu va exista nici un „mai departe", afirmă, tranșant, unii oameni de știință. Pentru că ținta cea mai apropiată a iluzoriului zbor interstelar se află la 4,5 ani-lumină !...Ca să înțelegem mai exact semnificația distanței tălmăcite în unități luminice, trebuie să știm că, zburînd cu 300 000 de kilometri pe secundă, am atinge orbita lui Pluton, Ultima Thule a sistemului nostru solar, în cinci ore și jumătate. Iar cu viteza rachetelor folosite în actualele misiuni lunare, a- celași drum ar dura șase ani...Desigur, tehnologia spațială nu va îngheța la nivelul 1970. Mijloacele clasice de propulsie vor fi

înlocuite cu altele, aflate în studiu sau în faze de experimentare. „In următorii zece ani — spunea Richard Gordon, într-o convorbire pe care am avut-o recent cu echipajul lui „Apollo 12“ — se va ajunge, probabil, la un sistem de propulsie nucleară. Asta va permite ca motoarele să fie aprinse un timp mai îndelungat, dînd navelor spațiale o viteză mai mare și îngă- duindu-le să ajungă mai departe". Deci, la prima vedere, nu problemele de ordin mecanic par să limiteze pătrunderea în marele univers. Cu o accelerație continuă și constantă, s-ar putea atinge viteza luminii, după care n-ar mai trebui decît 4,5 ani pentru a ajunge la steaua cea mai apropiată.Din păcate, acest raționament nu ține seama de ecuațiile teoriei einstei- niene a relativității, care demonstrează că masa unui corp în mișcare crește o dată cu viteza lui. Asta înseamnă că și inerția crește proporțional, ca și forța necesară pentru a obține accelerația despre care vorbeam. Or, potrivit acelorași ecuații, Ia viteza luminii forța ar trebui să fie infinită, pen- tru că și masa corpului ar fi infinită — lucru, evident, imposibil.Și dacă ecuațiile sînt greșite ?... Verificările experimentale întreprinse nu ne lasă nici măcar a- ceastă iluzie, demonstrînd că electronii accelerați la

o viteză Inferioară cu numai 0,004 la sută celei a luminii își măresc masa în proporțiile indicate de teorie.Așadar, cei 300 000 de kilometri pe secundă constituie, la stadiul actual al cunoștințelor noastre, o barieră intangibilă. Dar lumea vitezelor foarte înalte ne oferă, oricum, temeiuri de optimism. Pentru că teoria relativității, demonstrînd relația existentă între spațiu și timp, ajunge zie aparent la viteze din apropiate de nii, timpul se scurge din ce în ce mai încet. Verificată și ea în domeniul particulelor elementare, această ipoteză ne îngăduie să ne imaginăm, de pildă, că un astronaut care ar călători în Cosmos o perioadă echivalentă cu doi ani tereștri, ar îmbă- trîni cu numai cincisprezece zile. Porțile Galaxiei ne-ar fi astfel deschise. Evident, dacă timpul biologic este supus aceleiași consecințe relativiste...în ultima vreme, în a- rena fizicii a apărut o nouă ipoteză, care a stîr- nit mari controverse. Autorul ei, profesorul Gerald Feinberg, de la Universitatea Columbia, postulează existența unor particule elementare care se deplasează cu viteze superioare celei a luminii. De,nunțînd la început sa- einsteinienii seama că, de ' i de ocrilegiul, și-au dat fapt, nu e vorba nesocotire a teoriei rela-

tivității. Dacă nici un corp nu poate atinge și depăși bariera luminii, asta nu înseamnă că dincolo de a- ceaslă barieră...Botezate tahioni (în limba greacă, tahis =• iute, rapid) ipoteticele particule superluminice sînt căutate febril în laboratoare. Dificultățile rezidă în însăși natura lor insolită. Căci, spre deosebire de particulele „obișnuite", tahionii pierd energie pe măsură ce viteza lor crește, nefiind stopați de obstacolele materiale. Pre- supunînd că posedă, totuși, sarcini electrice, un mijloc de a-i detecta ar fi acela de a le opune cimpuri electrice care să le furnizeze un supliment de energie. Inconjurînd o masă radioactivă cu un scut de plumb și instalînd alături un cimp electric, ar trebui să se înregistreze interacțiuni — ceea ce nu s-a întîmplat pînă acum. Cercetările continuă, mărindu-se energia folosită pentru măsurătoare și sensibilitatea aparatelor.Dar proprietățile neobișnuite al tahionilor ar avea consecințe și mai bizare. Deplasîndu-se mai rapid ca lumina, ei ar părea că ajung la țintă înainte de a fi părăsit punctul de pornire. Și nu ar fi doar o aparență : dacă vrem să fim credincioși pînă Ia capăt ecuațiilor relativității, tahionii ar avea o energie negativă și ar călători în timp... spre trecut — evident, pentru un observator din

lumea particulelor minice.Mai rămîne să ce legătură există între ipoteticii tahioni și călătoriile interstelare. Devreme ce zidul luminii nu poate fi trecut prin nici un mijloc deocamdată imaginabil, acceptăm doar ca un pretext rachetele superfotonice din cărțile de anticipație. Se ivesc însă perspective și mai uimitoare. Așa cum cu- vîntul, care se transmite cu viteza sunetului, poate străbate spațiul cu viteza luminii, grație undelor electromagnetice, o anumită cantitate de informație poate fi transferată tahionilor, ceea ce ar permite trimiterea unui mesaj la orice distanță, intr-un timp extrem de scurt. Intr-un viitor nedefinit, cînd am ști să producem și să utilizăm particulele superluminice, s-ar putea încerca fantastica aventură a transformării particulelor obișnuite ale trupului omenesc în tahioni. Este o idee pe care nici măcar literatura științifico-fan- tastică n-a îndrăznit să o lanseze înaintea ipotezei lui Feinberg, mulțumin- du-se cu „omul-rază“, transmis pe un alt corp ceresc sub formă de particule și recompus acolo in entitatea originară.Omul-tahion ? O utopie, desigur. Ca și călătoria de la Pămînt la Lună pentru contemporanii lui Jules Verne.

îndreptat privirile spre interiorul lui, constatînd că are o viață proprie foarte „zbuciumată". Nu este vorba numai de cutremure. Sub influența unor factori externi sau interni, sau sub acțiunea lor conjugată, scoarța bătrînei Terra este în continuă mișcare. Și poate că nici un fenomen nu evidențiază mai pregnant această mișcare ca „deriva" banchizelor continentale.Studiind conformația coastelor Americii de Sud, o serie de geologi au emis mai demult ipoteza că, în urmă cu miliarde de ani, aceasta forma o singură banchiză, împreună cu Africa. Cercetările de amănunt, întreprinse pe ambele coaste ale Atlanticului, au scos la iveală o izbitoare asemănare între structurile geologice ale țărmurilor africane și sud- americane. Este posibil ca Australia să fi fost și ea o parte a marii banchize de altădată.Teoria „derivei continentale" mai furnizează surprize și astăzi. O ipoteză foarte recentă susține că, sub influența gravității, curenții coboară spre fundul oceanului, exercitînd o acțiune asemănătoare asupra bazinului oceanic. Geologul James Hayes a constatat că, sub influența acestei „coborîri" a fundului Oceanului Pacific, insulele Hawai au început să se scufunde. în decurs de cîteva milioane de ani, ele vor dispare în uriașa prăpastie suboceanică ce se formează între America și arhipelagul nipon. Potrivit datelor culese pînă în prezent, deschizătura ce se formează pe fundul Pacificului se lărgește cu aproximativ 6,3 cm anual. Pentru a ne da seama de ritmul în care se produce acest fenomen, trebuie să menționăm că pentru a se înregistra o deplasare de 1,6 km vor fi necesari 25 000 de ani. Platforma continentală bazaltică americană, lată de aproximativ 96 km, are deci de străbătut un drum destul de lung în timp pentru ca modificările să devină sensibile și la suprafață. Hayes a mai afirmat că a- ceste mișcări pe care le suferă bazinul Pacificului ar putea fi una dintre cauzele seriilor de cutremure care s-au abătut asupra Californiei. In sprijinul teoriei sale, geologul american a adus o serie de date obținute în urma forărilor Ia mari adîncimi ce au fost efectuate de curînd.Un grup de cercetători sub conducerea profesorului John Kuo a stabilit un alt fapt uimitor : sub influența atracției Soarelui și a Lunii, Terra înregistrează adevărate maree, cu o amplitudine de 30 cm. Acest rezultat a fost obținut datorită și observațiilor efectuate în cursul Anului geofizic internațional 1957—1958. Cu ajutorul unor gravimetre speciale s-a stabilit că „mareele telurice" se resimt pînă la mari adîncimi în scoarța terestră.Destul de imperfecte, din cauza lipsei unei unități a metodelor de investigare, a aparaturii de lucru eterogene, observațiile și concluziile mai sus menționate sînt rodul muncii și colaborării a numeroși geologi și fizicieni din multe țări, care s-au dedicat studierii planetei noastre. Este foarte posibil ca, în anii următori, aceste date să fie mult îmbunătățite în privința exactității. Un lucru se desprinde însă cu limpezime : Pămîntul este departe de a fi un corp ceresc „liniștit". Clipă trăiește schimbări ale căror efecte vor dente abia peste milioane de ani. de clipă, el deveni evi-
4 Ion HOBANA Tudor IONESCU
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Vizite ministrului Cronica zilei PRIMIRE LA COMITETUL DE STAT PENTRU
afacerilor externe comerțului

Convorbiri oficialeîn cursul dimineții zilei de marți, 
Ia Ministerul Afacerilor Externe, au început convorbirile oficiale între Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și John Lyng, ministrul afacerilor externe al Norvegiei.La convorbiri au participat din partea română : Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, E- duard Mezincescu, ambasadorul României în Norvegia, Cornel Vladu și Ion Covaci, directori în M.A.E., Constantin Stanciu, director general în Ministerul Comerțului Exterior.Din partea norvegiană au participat : Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei Ia București, Bue Brun, director general adjunct Ia Direcția afacerilor de politică comercială, și Olav Sole, șef de divizie în cadrul Direcției afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, Torvald Stoltenberg, consilier în acest minister.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere re-

ciprocă. Au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale și u- nele probleme ale situației internaționale actuale.
★Ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, a depus marți dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte Tiler Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București, și. persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul norvegian în vizita .........................Au junct terne, dorul tru Necșoiu, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.

oficială în țara noastră.fost de față Vasile Gliga, ad- al ministrului afacerilor ex- Eduard Mezincescu, ambasa- României în Norvegia, Dumi-
(Agerpres)

Ministrul comerțului al Marii Britanii, Roy Mason, care face o vizită în țara noastră, a avut în cursul zilei de marți întrevederi la Ministerul Agriculturii și Silviculturii cu ministrul Angelo Miculescu și Ia Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini cu ministrul Ion Avram.în cadrul întrevederilor au discutate probleme dezvoltarea în de colaborare verse domenii două țări.Tot marți, ministrul britanic, Mason, însoțit de Ion Morega, junct al ministrului industriei strucțiilor de mașini, a vizitat brica de mașini-unelte și agregate- București, Fabrica de elemente pentru automatizare și întreprinderea de reparat material aeronautic. Oaspetele a vizitat de asemenea Muzeul Satului.La amiază, ministrul Ion Avram a oferit o masă în cinstea oaspetelui.
A:Cu prilejul prezenței în țara noastră a ministrului britanic, ambasadorul Marii Britanii la București, Denis Seward Laskey, a oferit un dineu.(Agerpres)

fost referitoare la continuare a relațiilor și cooperare in economice dintre

Prof. dr. Adolf Butenandt, președintele Societății Max Planele din' Republica Federală a Germaniei, laureat al Premiului Nobei, directorul Institutului de biochimie din Miin- chen, care se află in Capitală la invitația acad. Th. Burghele, rectorul institutului bucureștean de medicină și farmacie, a avut întrevederi cu prof. ing. Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliului național al cercetării științifice și cu prof. dr. Alexe Popescu, adjunct al ministrului învă- țămîntului.Oaspetele german — autor al unor tratate și lucrări in domeniul viru-

sologiei și biochimiei medicale — a vizitat, de asemenea, Institutul de endocrinologie al Academiei și Clinica de urologie a Spitalului Panduri.
★a Uniunii Centrale a Meșteșugărești, con- Alexe — președintele plecat marți dimi- pentru a participa la

O delegație Cooperativelor dusă de Ilie UCECOM, a neață in Italia cel de-al IV-lea Congres al Asociației Naționale a Cooperativelor de Producție și de Muncă din această țară, care va avea loc la Florența.(Agerpres)di- cele
con- Fa-

0 delegație condusă de ministrul
construcțiilor industriale a plecat la SofiaLa invitația Ministerului Construcțiilor și Arhitecturii din R.P. Bulgaria, ministrul construcțiilor industriale al țării noastre, Matei Ghi- giu, însoțit de un grup de specialiști, a plecat marți dimineața la Sofia.în timpul vizitei, delegația română va purta discuții și va stabili cadrul colaborării directe dintre cele ministere.Printre persoanele oficiale, zente la plecare pe aeroportul neasa, se afla Spas Gospodov,

douăpre-Bă- am-

basadorul R.P. Bulgaria la București.în cursul aceleiași zile, după sosirea la Sofia, delegația a fost primită de Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul construcțiilor și arhitecturii al R. P. Bulgaria. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost prezent Nicolae Blejan. ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.
Dineu oferit de ministrul

afacerilor externe al NorvegieiMarți, ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, cu soția, a oferit, în saloanele hotelului „Athe- nee Palace", un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu, și a soției sale.Au luat parte Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Eduard Mezincescu, ambasadorul României în Norvegia, reprezentanți ai conducerii

Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Ministerul Comerțului Exterior.Au participat Thor Brodtkorb, ambasadorul Norvegiei la București, membri ai ambasadei, precum și persoanele oficiale care 11 însoțesc pe oaspete în vizita în țara noastră.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
Consfătuire privind utilizarea

mașinilor de calcul

ECONOMIA Șl ADMINISTRAȚIA LOCALAPreședintcle Comitetului de stat pentru economia și administrația locală, Petre Blajovici, a primit marți dimineața pe membrii delegației Consiliului municipal al orașului Copenhaga, condusă de Henry Stjern- qvist, președintele consiliului.La întrevedere, care s-a desfășu-
*Marți după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Consiliului municipal al o- rașului Copenhaga, condusă de Henry Stjernqvist, președintele consiliului, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București.La plecare, pe aeroportul Băneasa, conducătorul delegației, răspunzind la întrebările adresate de redactorul A- genției Agerpres, Mircea Bumbac, a spus : Sint foarte fericit că am a- vut ocazia să revăd Bucureștiul, de care mă leagă o serie de amintiri plăcute prilejuite de vizita făcută aici acum cinci ani. Am avut plăcerea să reîntîlnesc prieteni ai Copenhagăi — conducători ai municipalității bucureștene — să fac cunoștință cu minunatele realizări ale cetățenilor din Capitala României. Menționez că am rămas foarte impresionat de amploarea pe care au luat-o construcțiile de locuințe în ultimii ani. Ca-

rat într-o atmosferă cordială, a luat parte Dumitru Popa, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Danemarcei la București.
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Campionii lumii s-au întors 
aseară în Capitală

WftI încheierea campionatului mondial

DE HANDBAL

in zilele de 9—10 martie 1970 a avut loc în Capitală o consfătuire privind utilizarea mașinilor de calcul și prelucrare automată a datelor de medie mecanizare, organizată de Secretariatul permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul și automatizarea prelucrării datelor.La lucrările consfătuirii au participat reprezentanți ai conducerii compartimentelor de organizare a prelucrării datelor din ministere și organe centrale și ai centrelor de calcul, specialiști din marile unități și. centrale industriale, cadre din.. în^, vățămîntul superior, specialiști din Institutul de electronică și tehnică de calcul, din întreprinderile producătoare și din întreprinderea de

întreținerea și repararea utilajului de calcul.Referatele prezentate și dezbaterile ce au avut loc au prilejuit un schimb de experiență privind programarea și exploatarea echipamentelor de calcul produse în țara noastră precum și asupra direcțiilor de dezvoltare constructivă și tehnologică a acestor echipamente. S-au făcut o serie de propuneri privind îm- . bunătățirea atit a utilizării și întreținerii, cit și a producerii acestor e- chipamente. Participanții la consfătuire au analizat, de asemenea, aspecte ale problemei culegerii datelor, in diferite ramuri și unități ale economiei, în vederea pregătirii prelucrării lor automate cu calculatoare electronice. Handbaliștii noștri, aseară pe aeroport, imedi’af după sosire
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(Agerpres)
Simpozion și concurs de filme

privind protecția muncii• a

Urcușul

pa treptele triumfuîui

a durat un deceniu

de efort cotidian
din

In sala teatrului U.G S.R. din Capitală au început marți dimineață simpozionul și primul concurs al fil- nlalui de protecția muncii, organizat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și Ministerul Muncii.Manifestarea își propune să evidențieze cele mai bune filme pe teme de protecția muncii realizate

in ultimii fesioniști și amatori, precum și centrele de documentare ale ministerelor, să inițieze o largă dezbatere asupra căilor de creștere in continuare a eficacității filmului de acest gen. Celor mai bune pelicule li se vor decerna premii și mențiuni.(Agerpres)

trei ani de cineaștii pro- de

Cârfi școlare prin poștă
Librăria Cenlrală „Cartea 

prin poștă" — unitate a cooperației de consum — din București, str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12, sectorul 6, vă pune la dispoziție cărți școlare pentru clasele IX—XII, prin noua sa secție creată în a-

cest scop. Plata cărților se face la primirea coletului. Profesorii diriginți pot trimite comenzi colective, pe clase sau grupuri de elevi. Pentru solicitările din provincie se primesc comenzi și la telefonul nr. 31 32 51.

Campionii lumii s-au reîntors aseară în Capitală, venind de la Paris. Oțelea, Gruia, Penu, Gațu, Samungi, Guneș, Goran și ceilalți tricolori au fost aplaudați la sosire, pe aeroport, de a- proape zece mii de bucureșteni, dornici să-i felicite, să-i aclame pentru acest al1 treilea titlu și trofeu handbalul românesc, în ultimii ani.La sosire au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, ai federațiilor și cluburilor sportive. In numele sportivilor din țara noastră tov. Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S., i-a felicitat călduros pe componenții echipei noastre de handbal pentru remarcabila victorie obținută la recentul campionat mondial.Mulțumind pentru primirea entuziastă ce le-a fost fățută, căpitanul echipei, Cornel Oțelea, a exprimat în numele coechipierilor săi calda recunoștință conducerii de partid și de stat pentru condițiile deosebite ce au fost create în vederea pregătirii handbaiiștilor români.Entuziasta primire, retransmisă

suprem ce-1 cucerește

la radio și pe „micul ecran", a avut darul să arate pasiunea cu care suporterii știu să-i primească pe cei mai îndrăgiți sportivi, pe realizatorii marilor performanțe.Un redactor al ziarului, prezent pe aeroport, a solicitat scurte declarații cîtorva membri ai delegației handbaiiștilor români. Cornel Penu, considerat portarul nr. 1 al „mondialelor" : „Mă bucur că și eu. acolo, în spațiul restrîns ce-1 am de păzit pe teren, am reușit să contribui la marea victorie a handbalului românesc". Gheor
ghe Gruia, autorul golului 13, al victoriei : „Foarte greu, extraordinar de greu acest campionat mondial. Dar, pentru mine, pentru noi toți, bucuria devine cu atît mai mare, cu atît mai firească". Antrenorul emerit Oprea Vlase, unul din cei trei specialiști care au pregătit lotul : „Cu colegii mei. Nedef și Trofin, cu medicul Mănescu, culegem acum, alături de acești băieți minunați, roadele marii victorii. Mulțumim pe această cale tuturor celor ce au sprijinit și sprijină handbalul. Mulțumim, în primul rind, conducerii partidului și statului nostru".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

vremea
Ieri in țară : vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult acoperit. Au căzut precipitații locale sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Transilvania și mai ales sub formă de ninsoare în vestul Munteniei și estul Olteniei. în munții Apuseni și în Carpații meridionali ceața a persistat. In Dobrogea și Bărăgan vîntul a prezentat intensificări din nord-est. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Cimpulung Muscel și 8 grade la Chișineu-Criș și Oravița. In București : vremea s-a menținut rece, cu cerul mai mult aco-

perit. Vîntul a suflet potrivit. Temperatura maximă a fost de 3 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 martie. în țară : vremea se menține rece in jumătatea de nord-est a țării, unde cerul va fi variabil și vor cădea precipitații izolate. în rest, vremea se va încălzi, ușor, mai ales la sfîrșitul intervalului, cînd cerul se va înnora treptat și vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vint potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și grade, izolat mai coborîte în est, iar maximele între 1 și 11 
în București : vremea se va ușor. Cerul va Vor cădea ploi tervalului. Vint Temperatura în

o La Menton (Franța) se desfășoară in prezent un turneu internațional de tenis la care participă și jucători români. în turul doi al probei de simplu bărbați, tenismanul nostru Sever Mureșan l-a învins cu 6—1, 6—1 pe francezul Deniau. Alte rezultate : Goven (Franța) — Esner (Italia) 7—5, 6—0 ; Margets (Spania) — Meyer (Franța) 6—1, 5—7, 6—3.• Trei noi recorduri fost stabilite în cadrul internațional de patinaj Inzell. în proba de 500Hasse Boerjes a fost cronometrat în 38”46/100. (Pe locul secund s-a clasat japonezul Suzuki cu 38”50/100). Un nou record al lumii a fost stabilit în proba de 1 500 m, cîștigată de olandezul Kees Verkerk (2’01”90/100). în sfirșit, la multiatlon, olandezul Jan Bols a stabilit un nou record mondial, cu un total de 171,512 puncte.
• La Arhangheîsk, in cadrul cam-

mondiale au concursului viteză de la m suedezul

pionatului mondial de hochei cu mingea (bandy) rezervat echipelor de juniori, selecționata Suediei a întrecut cu scorul de 4—2 formația Norvegiei.
o în runda a doua a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad, Kristina Radzikowska a învins-o pe Lie Timmer. Celelalte partide, printre care și Nona Gaprin- dașvili—Elisabeta Polihroniade și Jana Malipetrova—Alexandra Nico- lau, s-au întrerupt.

plus 5 nord- grade. încălzi noros.fi temporar slabe la sfîrșitul in- slab pînă la potrivit, creștere.
Astăzi

în „Cupa europeană

a tîrgurilor"

SFREDELELE PĂMÎNTULUI
Drnamo Bacău -
Arsenal Londra

(Urmare din pag. I)bil „vîrf de atac" pe frontul pasionant al tehnicii noi, înmagazinînd experiență cit un institut de proiectare specializat în fabricarea armăturilor metalice. Turnătoria de oțel, forja, secția de tratament termic (unde se vor instala vetre mobile, un sistem automat de răcire și reglarea ciclului de tratament etc.) trec ample transformări. După cum ni s-a explicat, spațiu de producție se do- bîndește, într-o mare măsură, pe seama reamplasării utilajelor....Străbatem în lung și în lat teritoriul viitoarelor ha

prinnnul

le. Șanțuri adinei se întretaie, se opresc brusc, răsar din nou după cîțiva pași. Aici vor fi fundațiile utilajelor. „Patul" este pregătit cu migală pentru mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, care vor fi date pe mina unor muncitori de clasă — oameni de bază ai uzinei, unii dintre ei nu o dată trimiși la diverse tîrguri internaționale să prezinte virtuțile constructive ale produselor cu marca bătută la Tîrgoviște.Ne interesăm de încadrarea în termene a acestei importante investiții i la hala de mecanică generală, tratamente termice și forjă există toate condițiile

pentru punerea lor în funcțiune, înainte de datele stabilite. Clipa debutului e grăbită nu numai de constructori, în această ordine de idei, inginerul Alexandru Chiru ne relatează un fapt semnificativ ;— Halele pe care le construim „înghit" circa o mie de tone de construcții metalice. Execuția acestora a fost încredințată uzinei „1 Mai" Dar uzina ploieștea- nă a primit între timp alte comenzi care, sub nici un motiv, nu sufereau amînare. Eram în pericol să pierdem avansul cîștigat. Ce să facem ? Exista doar o singură soluție : să ni le confecționăm noi înșine, eu forțe proprii. Uzina are însă

și ea planul ei, obligațiile ei contractuale. S-a făcut apel la muncitori, la maiștri, la funcționari. Am izbutit să realizăm 560 tone din cele 1 000. Suficient pentru a deschide noi fronturi de lucru în 1970....După ce ai părăsit acest Ioc de intensă vibrație pro. ductivă și prinzi clipa unică, de liniște, intre zidurile bătrine de la Curtea Domnească — aflată în imedia^ tS apropiere — cele imagini se suprapun sugerează o inedită „punte" peste secole între ctitoria veche și cea contemporană. Și într-o parte, și în alta, mina meșteră a omului a lucrat pentru și peste timp.

REPRIZA A DOUA
VA FI RADIODIFUZATĂ

două Și-ți

Astăzi de la ora 14.30, pe stadionul „23 August’ din Bacău, echipa locală Dinamo susține primul meci din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei europene a tîrgurilor”. Adversara fotbaliștilor băcăuani este, după cum se știe, cunoscuta formațte engleză Arsenal Londra.Repriza a doua a meciului Dinamo Bacău — Arsenal Londra va fi transmisă de stațiile noastre de radio cu începere de Ia ora 15,30 (pe programul I).

„Deceniul al șaptelea este un deceniu al handbalului românesc" : iată o apreciere globală — ce nu este făcută doar în temeiul celor trei titluri de campioni mondiali cucerite, ci in- au “ado’ptat-o, atunci, atît antrenorii, cit și jucătorii, scoțîndu-se fără rezerve la iveală cauzele efective ale comportării slabe. Și cei vizați — în analiză — au ridicat mîna, recunos- cîndu-și sportiv erorile făcute, dînd totodată prin această atitudine garanția nerepetării lor.Scriem aceste rînduri cu intenția mărturisită de a arăta că acest succes nu este rezultatul unei întîmplări fericite, unei conjuncturi sau datorită existenței — la un moment dat — a unui mănunchi de talente care., au handbalul în mină. Ar fi — de asemenea — o greșeală dacă am socoti victoria de excepție a handbalului nostru drept urmare automată a tradiției. Tradiția nu poate fi cultivată decît prin ceea ce are ea esențial — munca pentru pregătire, pentru aprofundarea cunoștințelor, pentru autodepășire. Sînt elemente fără de care talentul — bogat — se usucă plante neîngrijite.Ce rost au acesteOricît ar părea de banală, la prima citire, o asemenea considerație, trebuie să spunem că succesul repurtat nu s-a putut construi decît prin- tr-o muncă tenace a fiecărui jucător, a fiecărui antrenor, zi de zi, timp de un deceniu. Este tocmai ceea ce ne lipsește, adesea, în uite ramuri de sport, beneficiare, în egală măsură cu handbalul, a unei cote de talente născute.Oare nu și handbalul a trecut, cu cîțiva ani în urmă, printr-o perioadă de recesiune, perioadă în care s-a făcut trecerea de la generația lui Ivănescu, Hnat, Nodea etc. la cea a lui Gruia, Gațu, Guneș ? Și nu s-au găsit atunci oameni care să repete știutul dicton : întorc niciodată' „am avut noroc cu aur, cu care nu ne tîlni !“).Scăderea de nivel centuată ?Da, a fost, pentru că, alături de inerentele deficiențe legate de trecerea de la o generație Ia alta, au existat și altele ținind de activitatea directă a conducătorilor forului de specialitate, a antrenorilor, și în special a jucătorilor. Aceste deficiențe au fost puse, însă. în lumină cu decizie, fără nici cea mai măruntă încercare de a estompa ceea ce era nociv. S-a creat astfel climatul propice creșterii noii generații. Mai mult, handbalul își cîștigase numeroși aderenți în școală, atît printre profesori, cît și printre elevi.Adăugîndu-se la sprijinul primit din lui pentru continua zei materiale truite noi săli, modern dotate, la Cluj, Timișoara etc.—ca și grija pentru alcătuirea unui calendar compe- tițional intern și internațional bogat și echilibrat, avem cîteva dintre cele mai importante elemente ce au dus la ceea ce notăm cu satisfacție astăzi.Viața merge înainte și succesul de astăzi poate deveni mîine o treaptă aflată la înălțime mediocră, dacă nu vom valorifica toate învățămintele trase din campionatul mondial încheiat duminică seara. Propria noastră experiență, experiența altora, iată de unde este necesar să tragem concluziile — coordonate ale viitorului: pentru activitatea echipei naționale, a formațiilor de club a celor școlărești, a întregii mișcări handbalistice din țara noastră.

elude și contribuția pe care școala românească de handbal a adus-o în ce privește dezvoltarea pe o treaptă calitativ nouă a jocului.Aceasta este cea mai importantă poziție cîștigată de handbalul românesc și ea demonstrează ce se poate face într-o disciplină sportivă, cînd la toate nivelurile este promovată maxima seriozitate, cînd nu-și găsesc loc tendințele de infatuare, de supraapreciere după succes și nici deruta, defetismul după eșecuri sau se- mieșecuri.S-a scris foarte mult — în aceste zile — despre handbal, despre campionatul mondial desfășurat in Franța. Rindurile de față nu-și propun să revină asupra competiției, ci să sublinieze cîteva din trăsăturile caracteristice ale evoluției handbalului nostru. Și vom fi bucuroși dacă a- ceasta va îndemna la tehnicienii și sportivii discipline.Este notoriu faptul handbalului în 7 în țara noastră are o dată de început relativ recentă, introducerea sa fiind făcută cu mult în urma unor țări cu tradiție în acest sport.Și începînd să jucăm handbal „redus", învățind să jucăm, mai bine spus, antrenorii și jucătorii români nu au tras la indigo procedeele tehnice sau tactice practicate în străinătate. ci au creat — din mers — o școală cu trăsături proprii, privită cu rezerve la începuturile ei, unanim acceptată (și elogiată) la această oră.Poate că este interesant de reprodus — din acest punct de vedere — două opinii exprimate la distanță de aproape zece ani. în 1961, după faimoasa finală de la Dortmund, cînd handbalul românesc a cucerit primul său titlu mondial, celebrul antrenor vest-german Berhard Kempa spunea : „Dacă handbalul se va angaja pe o cale atît de negativă, aceasta va însemna sfîrșitul său".Cum a rezistat afirmația lui Berhard Kempa în anii ce au urmat ? Iată un răspuns sintetic Ia această întrebare dat de reputatul gazetar și tehnician francez Gilles Martineau, în preziua finalei disputate la Paris. „Românii au repurtat primul lor titlu impunîndu-se mai ales prin forța lor fizică. Dar, de-a lungul acestui deceniu, ei au făcut din sport de înaltă calitate joc ofensiv și extrem deEste Ia modă astăzi să echipa României avansează implacabil datorită acestui jucător fenomenal care e Gheorghe Gruia. în parte e adevărat. Dar, România numără in rindurile echipei sale jucători ca Gu- neș sau Chicid, al căror randament în atac sau apărare este considerabil. în Gațu și Oțelea, ea posedă doi „ataeanți de buzunar" care n-au a- semănare în ceea ce privește maniera de a se infiltra în spații libere. Românii au meritul de a ști să joace colectiv și mereu în mișcare". în încheiere Gilles Martineau „Acestea sînt doar cîteva ale unei echipe al cărei mii de fațete... Trebuie censiunea acestei echipe celor zece ani pentru a fluența pe care handbalul românesc a avut-o asupra evoluției jocului pe plan mondial".Revenind asupra resorturilor care au împins handbalul românesc spre supremația mondială, asupra exigenței și seriozității în pregătire a antrenorilor și jucătorilor, nu strică să ne reamintim cit de severă a fost a-

reflecție și pe noștri din altecă practicarea

handbal un atletică, un spectaculos, se spună că

I

spune : elemente talent văzutăde-a lungul înțelege in-
are as-

naliza neașteptatelor înfrîngeri turneul de la Mielec, (referindu-ne la exemple mai recente) atitudinea de exigență dusă pînă la rigoare pe care

oricît ar fi el de asemenea uneiconsiderații ?

„în sport, zeii nu se “ (mai simplu spus : o generație vom maia fost prea

toatepartea lărgire au fost

de în-ac-

acestea statu- a ba- cons-

Valentin PĂUNESCU

Arlitatea și frumusețea acestora demonstrează preocuparea statului român pentru asigurarea unor .condiții cit mai bune de muncă și de viață maselor largi de cetățeni. Aceleași rezultate frumoase le-am în- tîlnit și în municipiul Brașov, precum și în localitățile de pe Valea Prahovei. Alături de ospitalitatea cetățenilor români, demonstrată și cu prilejul deschiderii la București a expoziției „Familia Copenhaga”, vreau să relev plăcerea pe care mi-a făcut-o reîntilnirea cu frumoasa muzică populară românească.Legăturile de prietenie dintre capitalele României și Danemarcei — a subliniat interlocutorul in încheiere — vor continua, pe această linie înscriindu-se deschiderea la Copenhaga, în jurul datei de 15 iulie, a unei expoziții cu imagini din viața și activitatea cetățenilor bucureșteni. Aceasta va contribui la o cunoaștere mai temeinică a realizărilor obținute de locuitorii capitalelor noastre, în interesul întăririi prieteniei dintre popoare și consolidării păcii în lume. (Agerpres)

N AVANSCENA

CAMPANIEI
ELECTORALE

(Urmare din pag. I)Harris, le conferă un la sută, ceea ce ar co- o majoritate conserva- de deputați în Camera.de institutul 'avans de 12 respunde cu toare de 200 Comunelor.Deși liderii conservatori se străduiesc să acrediteze de pe acum ideea că succesul partidului conservator in viitoarele alegeri generale ar trebui privit ca o certitudine, lucrurile nu par totuși atît de simple în realitate. în primul rind, nu este de crezut-că- excedentele balanței de plăți ar putea fi radiate cu ușurință de pe lista bilanțieră a laburiștilor, ca de altfel și unele realizări în domeniul social sau al construcțiilor, în al doilea rind, chiar în unele cercuri conservatoare se consideră riscant și imprudent să se subestimeze strategia electorală pe care laburiștii urmează să o contureze in următoarele citeva luni. Nu mai departe de duminică, premierul Harold Wilson a convocat la Chequers așa-numitul „cabinet restrîns", pentru a examina principalele aspecte economice și viitoarea tactică electorală și, după cum se pare, orientarea politică pe care ar trebui să o aibă bugetul ce urmează să fie prezentat la 14 aprilie.Intr-adevăr, în cercurile politice se afirmă că un nucleu puternic de personalități proeminente din partidul laburist ar considera viitorul buget ca un instrument de importanță crucială pentru cîștigarea alegerilor și ar exercita presiuni serioase asupra ministrului finanțelor, Roy Jenkins, ca acesta să opereze o slăbire substanțială a actualei strînsori economice. Pe de altă parte, adepții menținerii regimului de. austeritate se împotrivesc acestor cereri pe motiv că o relaxare prematură ar periclita cursul favorabil al balanței de plăți. Care punct de vedere va învinge pînă la urmă ? Institutul național de cercetări economice și sociale, recunoscut ca un for influent în acest domeniu, recomanda zilele trecute măsuri de- flaționiste, implicînd ^reducerea impozitelor cu circa 650 milioane lire, în timp ce sindicatele se pronunță pentru o reducere și mai substanțială. Pentru o mai bună cunoaștere a reacției populare, comitetul general al partidului laburist, care va organiza campania electorală, a angajat o firmă specializată — Research Services Ltd — să efectueze un amplu sondaj în 80 de circumscripții electorale din toată țara, in special în rîndul muncitorilor, avînd ca scop detectarea principalelor nemulțumiri ale alegătorilor față de actuala politică laburistă. O asemenea „listă a doleanțelor", la care laburiștii recurg pentru prima .dată, urmează să fie folosită în procesul de elaborare a strategiei electorale.între timp, fiecare capitol al politicii devine teren de dispută înverșunată. Chiar și în problema aderării la Piața comună, unde pozițiile celor două partide sînt în esență similare, iar conservatorii își exprimaseră în parlament sprijinul pentru linia oficială laburistă, armistițiul a fost rupt odată cu recenta .luare de poziție a liderilor laburiști, acrediteze ideea laburistă, avînd o de o balanță de ar obține termeni cit conservatorii„cei șase". Disputa s-a amplificat și în ce privește dezbaterea unor teme ca retragerea de la Est de Suez, politica cheltuielilor militare, atitudinea față de regimul rasist din Rhodesia etc.Aflați mereu sub salvele criticilor partidului conservator, laburiștii par să adopte treptat o tactică nouă care să Ie permită să revină pe poziții o- fensive : ei au luat ca țintă capitolele obscure, neprecizate ale programului conservator. Scopul este de a-i sili pe conservatori să treacă la defensivă, provocindu-i să răspundă, să-și dezvăluie intențiile și să-și cheltuiască astfel „muniția" propagandistică încă înainte de deschiderea campaniei electorale.Febra pregătirilor este în creștere, ripostele se înmulțesc, adversarii își studiază reciproc puncțele vulnerabile. fiecare păstrîndu-și însă în rezervă anumite atu-uri pentru momentele culminante ale viitoarei competiții.

Aceștia încearcă să că o administrație poziție consolidată plăți în redresare, mai favorabili de- în tratativele cu
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O unitate a forțelor patriotice laofiene, Pathet Lao, îndeplinind o misiune de luptă în Valea Ulcioarelor

Dezbaterile

ITALIA
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FORMARII GUVERNULUI

NICOSIAdin Comitetul
pentru

de la
dezarmare
Geneva
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A- în

WASHINGTON 10 (Agerpres). — „Pierderile noastre in Laos, a declarat senatorul democrat Albert Gore într-un interviu acordat corespondentului agenției Associated Press, sînt numeroase, ele ridieîndu-se la sute de persoane". Senatorul și-a exprimat dezacordul cu recentele declarații ale președintelui Nixon, potrivit cărora nici un american nu a fost ucis în lupte terestre pe teritoriul Laosului. Aceeași părere a exprimat-o și senatorul Stuart Symington, președintele subcomisiei senatoriale pentru cercetarea angajamentelor externe ale S.U.A.La rindul său, senatorul democrat Alan Cranston a arătat că a stat de vorbă cu numeroși foști soldați americani care au fost trimiși în Laos din Vietnamul de sud, avînd ordinul să declare, în cazul în care vor fi luați prizonieri, că „s-au rătăcit și au ajuns întîmplător pe teritoriul Laosului". Cranston a subliniat că în încălcarea acordurilor internaționale cu privire la neutralitatea Laosului, Statele Unite au pregătit și finanțat o armată de mercenari, instruită de consilieri americani.Cunoscutul om de afaceri american Cyrus Eaton a adresat președintelui Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, William Fulbright, o scrisoare în care cere să se analizeze toate faptele care demonstrează a- mestecul S.U.A. în Laos, iar rezultatele acestei analize să fie anunțate opiniei publice americane.Pe de altă parte, ziarul „Los Angeles Times", arată, într-un articol semnat de corespondentul său la Vientiane, că sute de agenți ai serviciului american de spionaj (C.I.A.) participă activ la operațiile militare din Laos. O parte a acestor agenți, continuă ziarul, sînt foști militari a- mericani care au luptat în Vietnam, ocupîndu-se în prezent de pregătirea de detașamente armate fidele guvernului regalist din Laos.
★cuvînt al Casei Albe, a anunțat că preșe- hotărît ca opinia pu-

ROMA 10 (Agerpres). — Ministrul de externe în cabinetul italian demisionat, Aldo Moro, continuă consultările sale în vederea reconstituirii unei coaliții cvadri- partite de centru-stînga. El a avut întrevederi cu liderii partidelor socialist și socialist-unitar, urmînd să-i întîlnească și pe reprezentanții Partidului democrat-creștin.

Refuzînd să comenteze evoluția tratativelor, Moro s-a limitat la a preciza că „mai sînt încă necesare contacte și negocieri". în cercurile informate italiene se vorbește despre înregistrarea unui oarecare progres pe calea constituirii unei noi coaliții guvernamentale.

GENEVA 10 — Corespondentul gerpres, Horia Liman, transmite : ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, șefii delegațiilor Statelor Unite, U.R.S.S., Marii Britanii, Suediei, Canadei, Poloniei și Mexicului au dat citire declarațiilor guvernelor lor cu privire la intrarea în vigoare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare.în cadrul dezbaterii generale, șeful delegației R.P. Ungare, Imre Komii- ves, s-a referit la unele aspecte ale dezarmării generale, interzicerii armelor chimice și bacteriologice, precum și la negocierile privind limitarea înarmărilor strategice. El a subliniat, de asemenea, necesitatea de a se depune noi eforturi pentru obținerea de progrese reale și eficiente pe calea dezarmării în „Deceniul dezarmării".Șeful delegației iugoslave, Anton Vratușa, a arătat că intrarea în vigoare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare nu trebuie considerată ca un scop în sine, ci ca un prim pas pe drumul frînării cursei înarmărilor și al dezarmării generale, sub controlul internațional eficace. Ocupîndu-se de problema interzicerii armelor chimice și bacteriologice, el a subliniat necesitatea de a se găsi o bază de negocieri, propunînd instituirea unui control asupra cercetărilor, ca și renunțarea unilaterală la producția acestor arme. Vorbitorul a insistat ca problemele dezarmării ge-

nerale și totale să fie abordate în mod prioritar. El și-a exprimat speranța că se va putea organiza conferința generală pentru securitatea europeană ca o posibilitate de a se realiza destinderea și cooperarea internațională. In încheiere, delegatul iugoslav a făcut o serie de sugestii cu privire la Deceniul dezarmării, subliniind necesitatea democratizării climatului internațional, pe baza egali; tății între state, a suveranității și respectului mutual.Reprezentantul japonez, Isao Abe, a preconizat dezarmarea nucleară ca o posibilitate de a se elibera noi resurse în favoarea dezvoltării. El a a- rătat că intrarea în vigoare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare nu trebuie să constituie un obstacol în folosirea de către statele nenucleare a energiei atomice în scopuri pașnice. Delegatul japonez a propus apoi Interzicerea exploziilor nucleare subterane, încetarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare și organizarea controlului prin date seismice. Abordînd problema armelor chimice și bacteriologice, vorbitorul a cerut, totodată, interzicerea produselor care ar putea folosi producției acestor arme. El s-a pronunțat pentru negocierea unui e- ventual acord, fără a se delimita cele două categorii de arme, precum și pentru instituirea unui control eficient asupra producției și stocării u- nor asemenea arme.

f. papaioawouNICOSIA 10. — Trimisul Agerpres, Al, Cîmpeanu, transmite : Marți dimineața, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului central de partid, care a participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru — AKEL, a fost primită de Ezekias Papaioannou, secretar general al partidului. Cu acest prilej au fost a- bordate unele probleme de interes comun. Întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★în cursul șederii în Cipru, membrii delegației P.C.R. au vizitat regiunea Kyrenia, orașele Limassol și Famagusta și au avut întîlniri cu delegații ale unor partide frățești care au participat la cel de-al XII-lea Congres al AKEL.

// DOSARUL DE DOLEANȚE"
al Statelor Unite In relațiile cu țările Pieței comuneWASHINGTONStatele Unite au ___ _________„dosar de doleanțe" față de Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) în care sînt exprimate o serie de nemulțumiri ale Washingtonului legate de politica comercială a Pieței comune europene.Acest dosar a fost remis de Ministerul Comerțului S.U.A. lui Jean Franțois Dăniau, membru al Comisiei pentru problemele externe a C.E.E., care a făcut o vizită la Washington.S.U.A. consideră că subvenționarea exporturilor țărilor C.E.E. constituie un obstacol major pentru exporturile americane pe piețele țărilor terțe.

10 (Agerpres). — dat publicității un asemenea, se exprimă îngrijo-De asemenea, se exprimă îngrijorarea pentru încheierea de aranjamente discriminatorii față de S.U.A. între Piața comună și alte țări. Pe de altă parte, se arată că politica agricolă „comună" continuă să fie un obstacol major în calea ameliorării relațiilor comerciale între Statele Unite și Piața comună. într-o declarație făcută presei, ministrul adjunct al comerțului din S.U.A., Kenneth Davis, a arătat că „este deosebit de îngrijorător faptul că țările din C.E.E. nu vor să țină seama de divergențele serioase dintre ele și S.U.A., ceea ce ar putea tecționistă Unite". duce la o politică pro- din partea Statelor

FRANJA ARE 0 ATITUDINE
FAVORABILĂ FAȚĂ DE CONFERINȚA

V

ÎN PROBLEMA SECURITĂȚII EUROPENE
declară ministrul de externe francez

Purtătorul de Ronald Ziegler, dintele Nixon a blică din Statele Unite să fie ținută la curent cu privire la angajarea militară a S.U.A. în Laos. Ministrul apărării, Melvin Laird, a primit instrucțiuni ca începînd cu data de 9 martie să anunțe pierderile militare și numărul avioanelor americane do- borîte în Laos.

LUSAKA 10 (Agerpres). — Delegația guvernamentală română, condusă de ministrul minelor, Bujor Almășan, și-a încheiat vizita în Zambia. în urma acestei vizite a fost semnat un acord de cooperare tehnico-științifică. Din partea zambiană acordul a fost semnat de Elijah Mudenda, ministrul dezvoltării și finanțelor, iar din partea română de către ministrul Bujor Almășan.La Lusaka a fost dat publicității un comunicat în care se arată că delegația română a fost primită de președintele Zambiei, dr. Kenneth David Kaunda, și că a vizitat unele obiective industriale din sectorul minelor.Delegația română a părăsit Lusaka, îndreptîndu-se spre Dar-Es- Salaam, capitala Tanzaniei.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentrn energie 
electricăMOSCOVA 10 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru energie electrică, la care au participat specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., precum și din R.S.F. Iugoslavia.Au fost discutate perspectivele colaborării țărilor membre C.A.E.R. în domeniul satisfacerii necesităților lor de energie electrică pe perioada pină în 1980. Participanții au ascultat o informare cu privire la resursele hidroenergetice ale țărilor membre ale C.A.E.R. și Iugoslaviei și la planurile de folosire a acestor resurse. Au fost examinate, de asemenea, unele probleme ale perfecționării formelor și metodelor de colaborare tehnico- științifică. Ședința s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

celor două state germane
DECLARAȚIA

GUVERNULUI R. D. G

P^IRIS 10 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Nici o modificare nu a apărut în poziția Franței față de ideea convocării unei conferințe în problema securității europene, după vizita la Washington a președintelui Georges Pompidou, a declarat ministrul de externe, Maurice Schumann, în cuvîntarea rostită la dejunul oferit de Asociația presei diplomatice franceze. Franța — a adăugat el — are o atitudine favorabilă în această privință. Ministrul a apreciat că conferința preconizată poate repre-

zenta o contribuție utilă la destindere, dacă ea va avea ca obiect consacrarea acestei destinderi și nu a situației de fapt. Noi sîntem ostili politicii blocurilor, a spus vorbitorul.Ministrul de externe s-a referit, de asemenea, la problemele Orientului Mijlociu, afirmînd că posibilitatea reluării misiunii Jarring este mai mare după călătoria președintelui Pompidou în S.U.A. El a insistat asupra utilității consultărilor între cele patru mari puteri membre permanente ale Consiliului de Securitate.

agențiile de presa transmit
Reprezentantul perma

nent al Belgiei la O.N.U., Eduard Longerstaey, a cerut secretarului general al O.N.U., U Thant, ca furnizarea de armament către regiunile unde în prezent se desfășoară conflicte militare să fie supusă controlului internațional. Secretarul general al Națiunilor Unite a arătat că această problemă va trebui supusă dezbaterii unui organism competent, care va găsi modalitatea practică pentru aplicarea ei. în cercurile O.N.U. se apreciază că această problemă ar fi de resortul Adunării Generale a O.N.U.
Programul noului guvern 

tUrC Prezentat în Adunarea Națională de primul ministru, Suleyman Demirel, nu a suferit nici o modificare față de cel al precedentului cabinet. Dezbaterile asupra programului urmează să înceapă joi, iar votul de învestitură al Adunării Naționale va interveni sîmbătă.
Audierea celor zece ci

priot! greci arestațica urma- re a atentatului nereușit împotriva președintelui Ciprului, Makarios, a fost amînată de Tribunalul districtual din Nicosia. Printre cei aflați în detențiune figurează un funcționar superior de la Biroul public de informații, care aparține partidului fostului ministru de interne Georghadjis, și redactorul șef al organului partidului Uniunea democrată care se pronunță pentru Enosis (alipirea Ciprului la Grecia).
Schimbul de păreri în 

probleme politice între gu
vernele Poloniei și R. F. a 
Germaniei a continuat marv- la Ministerul Afacerilor Externe al R.P.

LA POZZUOLI, APUC MĂRII

„AU FIERT DIN NOU"

E2Polone. Delegația poloneză, informează agenția P.A.P., este condusă de Jozef Winiewicz, locțiitor al ministrului afacerilor externe, iar cea vest-germană de Georg Ferdinand Duckwitz, secretar de stat în M.A.E. al R.F. a Germaniei.
0 delegație a R. P. Chi

neze condusă de Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului permanent al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină, președintele Academiei de Științe a R. P. Chineze, a sosit la Dacca într-o vizită de prietenie la invitația kistanez.

ceapă lucrările marți Ia Rabat, a fost amînată pentru o dată ulterioară. Comunicatul dat publicității precizează că hotărîrea a fost luată ca urmare a refuzului Libiei de a participa la lucrările conferinței. Neparticiparea Libiei a fost motivată prin dorința autorităților de la Tripoli de a nu limita eforturile în vederea extinderii cooperării intre țările arabe, la un grup restrîns al acestora.
guvernului pa

Autoritățile de Ia Can 
berra au refuzat intrare publicistului australian Wilfred Burchett, care și-a cîștigat o faimă mondială prin modul obiectiv în care a relatat despre războaiele din Coreea și Vietnam. Ziarul britanic „The Times" relevă că măsura a provocat vii proteste în sînul opiniei publice australiene.

să acorde viză de

Conducătorii organizați
ilor palestinene de rezisten
ța care activează pe teritoriul Libanului au participat luni la o importantă reuniune, desfășurată în sudul țării. Cu această ocazie a fost analizată situația actuală de la granița libanezo-israeliană, precizează ziarul egiptean „Al Ahram". Reuniunea s-a desfășurat in prezența membrilor Comandamentului Unificat al Rezistenței, care a hotărît constituirea unei direcții comune a activităților comandourilor palestinene.

Brigada „23 August — România", formată din tineri muncitori, membri ai Uniunii Tineretului Comunist din România, a sosit la fabrica de zahăr „Jose Marti" din San Cristobal. Comandantul Julio Camacho, membru al C.C. al P.C. din Cuba, prim-secretar al Comitetului Provincial de Partid Pinar del Rio, a salutat prezența brigăzii de tineri români și le-a urat succes în activitatea lor. Gheor- ghe Radu, conducătorul brigăzii române, a arătat că mesagerii tineretului român sînt hotărîți să muncească cu abnegație, parti- cipînd astfel, alături de poporul Cubei, la obținerea victoriei în bătălia celor 10 milioane de tone de zahăr.

BERLIN 10 (Agerpres). — Agenția A.D.N. anunță că guvernul Republicii Democrate Germane a transmis guvernului R. F. a Germaniei o declarație în legătură cu stadiul convorbirilor tehnice pentru pregătirea întîlnirii dintre șefii guvernelor celor două țări. Consiliul de Miniștri al R.D.G., se arată în declarație, apreciază că este necesar să facă cunoscut guvernului R.F.G. faptul că R. D. Germană face toate pregătirile necesare pentru întîlnirea dintre Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., și Willy Brandt, cancelarul federal al R.F.G., în capitala R. D. Germane, Berlin. Această întîlnire poate avea loc oricînd. în declarație se subliniază că guvernul R. D. Germane nu a pus și nu pune condiții preliminare în ceea ce privește vizita cancelarului federal al R.F.G. la Berlin ; acesta va fi primit în capitala R. D. Germane conform uzanțelor internaționale, ca șef al guvernului R.F.G., însă declarația exprimă dezaprobarea guvernului R.D.G. față de o eventuală trecere a cancelarului Willy Brandt prin Berlinul occidental, apreciind că alegerea acestei rute ar constitui o provocare cu care R.D.G. nu poate fi de acord. Dacă se ajunge la tratative între guvernele celor două state germane — se spune în declarația guvernului R.D.G. — este normal ca sosirea și plecarea reprezentanților să se facă de la gara sau aeroportul capitalei unde își are sediul guvernul respectiv.

In acest sens, locțiitorul șefului roului Consiliului de Miniștri R.D.G., Gerhard Schussler, este puternicit să continue convorbirile preliminare cu privire la întîlnirea șefilor de guverne ale celor două state germane.
0 scrisoare

a lui W. Brandt

Bi- al îm-

BONN rul R. F. a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Wilii Stoph, în care, după ce relevă că el consideră convorbirile cu Willi Stoph nu numai utile, ci și necesare și că este informat că și W. Stoph acordă; importanță înfăptuirii acestei întîlniri, se referă la unele dificultăți întîmpinate de reprezentanții celor două părți însărcinați cu pregătirea întilnirii șefilor de guverne ale celor două state germane. Menționînd că în convorbirile preliminare au apărut păreri deosebite în probleme care — după părerea guvernului R. F. a Germaniei — nu au nimic comun cu pregătirile tehnice și cu desfășurarea primei întîlniri și că „aceste divergențe par să pericliteze realizarea schimbului de păreri dorit de noi", cancelarul Willy Brandt scrie : „Propun, de aceea, ca delegațiile noastre să fiă, însărcinate să examineze in comwi- posibilitatea de a găsi o bază nouă pentru programul și desfășurarea primei noastre întilniri și, in caz de nevoie, să se stabilească un alt loc al întîlnirii noastre".

ÎO (Agerpres). — Cancela- a Germaniei, Willy Brandt,

Hotârîrea C. C. 
al P. C. Bulgar

comerciale

Cea de-a șasea conferin
ță economică a țărilor ma- 
ghrebiene <A1§eria> Tunisia, Libia și Maroc), care urma să-și în-

în R. P. D. Coreeană s-au 
desfășurat alegerile de de- 
putați 'n or8ane^e locale ale puterii. La aceste alegeri au fost propuși drept candidați activiști de partid și de stat, activiști pe tărîm obștesc, eroi ai muncii, fruntași în producție.

Un nou avion militar de 
tipul „Starfighter" s-a pră
bușit marți lîngă Flensburg, pe malul Mării Nordului, a anunțat Ministerul Apărării al R. F. a Germaniei. Pilotul avionului, Joachim von Hassel, de 29 de ani, fiul actualului președinte al Bundestagului, Kai Uwe von Hassel, și-a pierdut viața în timpul accidentului.

privind direcțiile de bază 
ale amplasării forțelor 

de producție in următorii

Poloniei cu tarile
1

capitaliste dezvoltate

ITINERAR ECONOMIC DANEZAvînd o agricultură dezvoltată, intensivă, industria reprezintă totuși unul din sectoarele de bază ale economiei Danemarcei, care își sărbătorește . astăzi ziua națională. Remarcabil în dezvoltarea acestui sector faptul că aceastăestețară nu are cărbuni, petrol, minereuri de alte metale mai apreciate nicia, talentul și muncitorilor și lor danezi în
NAPOLI 10 (Ager

pres). — Climatul de 
tensiune în frumoasă 
stațiune 
Pozzuoli continuă. Se
ismografele instalate 
aici au înregistrat luni 
seara, după o perioadă 
de acalmie de citeva 
zile, două noi mișcări 
seismice, care au făcut 
ca apele mării, în re
giunea portului, să 
„fiarbă din nou". Lo
cuitorii din Pozzuoli,

meridională

care nu s-au refugiat 
încă, sînt din ce in ce 
mai neliniștiți. Ulti
mele declarații ale vttl- 
canologului japonez 
prof. Izumo Yakoyama 
nu au avut darul să 
sptilbere această teamă. 
„Actualul fenomen de 
la Pozzuoli, a spus sa
vantul japonez, nu se 
datorește deplasărilor 
subterane ale magmei 
incandescente ci, pro
babil, unui strat de gaz

supraîncălzit, care e- 
xercită presiune asu
pra scoarței terestre. 
Dacă acest fenomen va 
persista, situația ar pu
tea deveni foarte peri
culoasă". Profesorul 
japonez a menționat 
că ultimele sale studii 
au arătat că solul din 
regiunea Pozzuoli s-n 
ridicat în ultimele 48 
de ore cu 25 de centi
metri.

de fier și ; cu atît sînt hăr- priceperea tehnicieni- a prelucra la un nivel superior materiile prime aduse din import. Nu întîmplător, mărfurile de consum daneze, de bună calitate, se bucură de prestigiu la export, iar mașinile, aparatele și echipamentul tehnic, cu emblema „made in Denmark", rezistă concurenței acerbe, mulțumită tehnologiei avansate, specializării producției, exigențelor față de calitatea produselor. Pentru obținerea unui randament superior, în condițiile date, se pune un accent deosebit pe profilare

și specializare. „In medie, ne declara N. Arnth-Jensen, președintele comitetului guvernamental danez pentru expoziții în străinătate, întreprinderile noastre industriale au cîte 250 angajați, dar există și fabrici mai mari. Fiecare din ele este strict profilată, cu o specializare în se bazează pe raționalizarea producției, pe tehnică, pe calitate".specializarea producției industriale daneze este aproape împinsă spre limitele... unilateralității și, pe ruta vizitei noastre în această tară, am putut lua cunoștință mai îndeaproape cu acest fenomen caracteristic, un exemplu fiind întreprinderile „Oticon", din Copenhaga — unde se produc numai aparate de auzit, exportate în peste 70 de țări.Dezvoltarea unor asemenea întreprinderi strict profilate a avut și are loc printr-o intimă legătură între cercetare și producție. Am vizitat, de pildă, întreprinderea „Anhydro"

adîncime șiE adevărat,

din Soneborg, firmă specializată în proiectarea, producția și montarea unor instalații complete de uscare și de evaporare în vid. Aici, un număr redus de cercetători nu fac altceva decît să desfășoare muncă de concepție. Pornind de la probele de produse expediate de clienți, o echipă de ingineri și chimiști ai firmei elaborează, în final, proiecte pentru montajul unor fabrici complete. Valorificarea potențialului științific, a inteligenței specializate atinge parametri înalți și aceasia se răsfrînge in calitatea superioară a proiectelor, ca grad de tehnicitate și eficiență.La „Paasch-Silkeborg", la „Danfoss". la „Disa Elek- tronik", în alte întreprinderi industriale, am remarcat aceleași tendințe de specializare, ceea ce, desigur, presupune în mod necesar cooperarea cu alte uzine, fabrici și firme. O dată ales un anumit produs, o anumită grupă de

sortimente, eforturile fiecărei întreprinderi sînt concentrate spre rea produsului, rea însușirilor tiv-funcționale. Spre mecanica mare precizie, și electrotehnică spre domenii rentabile, situate în primele rînduri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.Danemarca, precumpănitor agrară din trecut, este azi o țară cu un potențial industrial deloc neglijabil, care îi asigură un loc activ în circuitul schimburilor internaționale. Este și aceasta o expresie a vocației pașnice a unei țări în care se fac tot mai pregnant auzite glasurile în favoarea colaborării internaționale și a coexistenței pașnice, a destinderii și securității pe continentul nostru.

perfecționa- spre ridica- Iui calita- Orientarea 7 fină și de electronică — adică industriale

Petre NEDELCU

SOFIA 10 (Agerpres). — La Sofia a fost dată publicității Hotărîrea plenarei C.C. al P.C. Bulgar din 3 martie cu privire la direcțiile de bază ale amplasării forțelor de producție în următorii 15—20 de ani.în hotărîre se arată că politica industrializării socialiste și a amplasării teritoriale raționale a forțelor de producție au permis o mai bună folosire a resurselor de muncă. O nouă etapă în amplasarea teritorială a forțelor de producție o constituie dirijarea unei părți din investiții în construcția unor întreprinderi in orașele mici și mijlocii. Astfel, numai în ultimii 10 ani au fost construite în asemenea orașe deri industriale.Plenara C.C. al bilește noi sarcini Hotărîrea prevede tem unic de dirijare teritoriale a forțelor Paralel cu elaborarea noze de dezvoltare a mene îndelungate și a unor ramuri și subramuri ale economiei naționale, vor fi elaborate și prognoze de dezvoltare social-econo- mică a unor unități teritoriale separate. Amplasarea noilor capacități de producție va urmări -reducerea cheltuielilor de muncă socială în toate fazele procesului de reproducție. în hotărîre se menționează că vor fi perfecționate împărțirea pe regiuni, concentrarea și specializarea producției agricole. Se va continua procesul de creare a unor forme eficiente de cooperare între industrie și agricultură, în primul rînd a complexelor agrar-industriale. Va fi creată o direcție generală pe lîngă Comitetul de Stat al Planificării, care, împreună cu alte organe și instituții, va organiza elaborarea schemei de amplasare a producției sociale pe perioada 1970—1990.

scan- timp creș- expor-28,7 la acest lu- subliniază pofida creșterii înregis-exportul în țările occi-
675 de întreprin-P.C. Bulgar stain acest domeniu, crearea unui sis- a amplasării de producție, unor prog- țării pe ter- de dezvoltare
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a crescut cu Informînd despre agenția b. A. P. înla

VARȘOVIA 10. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu. transmite: în prezent, schimburile Poloniei cu țările capitaliste dezvoltate depășesc 30 la sută din totalul schimburilor de mărfuri cu străinătatea. în ultimii ani, în relațiile cu Anglia, Italia. Franța, R.F.G., țările dinave, S.U.A. și în ultimul Japonia, au fost înregistrate teri continue. Anul trecut,tul de mașini și utilaje în țările capitaliste sută.cru, că, tratedentale. din punct de vedere al necesităților economiei poloneze, el a fost insuficient. Totodată, se arată că produsele industriale reprezintă doar 16 la sută din exportul Poloniei în aceste țări pe 1969, în timp ce ponderea lor pe întreg exportul polonez (incluzînd, bineînțeles, și țările socialiste) este de 55 la sută. Cu toate că există posibilități pentru modificarea structurii tradiționale a comerțului Poloniei cu țările capitaliste, în cadrul acestuia continuă să predomine cărbunele și produsele agroalimentare. Condițiile de îmbunătățire a unei astfel de situații sînt : creșterea simțitoare în continuare a exportului de produse industriale și, îndeosebi, modificarea structurii sale în direcția intensificării și a exportului de mașini și utilaje.Referindu-se la modalitățile de pătrundere pe piețele occidentale, P.A.P. arată că, în vederea creșterii exportului de mașini și u- tilaje în țările capitaliste, se cere realizarea unei producții la un înalt nivel tehnologic și cu valori superioare de exploatare.
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