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NOUL SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

Stimulent pentru calificare 
și muncă de calitate

Nou! sistem de salarizare — a cărui experimentare s-a generalizat în întreaga economie — și majorarea salariilor constituie o grăitoare confirmare a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Întregind și confirmînd concluziile u- nor judicioase experimentări anterioare, primele rezultate ale generalizării experimentării noului sistem de salarizare și ale majorării salariilor în uzinele constructoare de mașini reliefează destul de pregnant că noua salarizare reprezintă — așa cum s-a și preconizat — un instrument cu ajutorul căruia se asigură aplicarea mai consecventă a principiului retribuției după cantitatea și calitatea muncii, legînd organic veniturile fiecărui salariat de contribuția efectivă pe care 
o aduce la ridicarea producției și productivității muncii, la perfecționarea activității sectorului în care lucrează. Deși se aplică doar de două luni, colectivele uzinelor „Independența' — Sibiu, „1 Mai" — Ploiești, „Steagul roșu" — Brașov, „23 August" — București, precum și ale altor uzine s-au convins că noul sistem de salarizare asigură o reflectare fidelă în nivelul veniturilor a rezultatelor efectiv obținute în activitatea depusă, salari ații fiind retribuiți acum după criteriul aportului lor la înfăptuirea sarcinilor economiei. Se confirmă pe zi ce trece că noul sistem permite o aplicare mult mai riguroasă decît pînă acum a principiului socialist care proclamă deviza „de la fiecare după posibilitățile sale, fiecăruia după munca sa“, o îmbinare mai ’ armonioasă a intereselor generale ale societății cu cele individuale. Toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm că atît în construcția de mașini, cît și în celelalte sectoare ale economiei, noul sistem de salarizare exercită o puternică influență pozitivă asupra ridicării întregii activități la un nivel calitativ superior.

Ing. Mihai MARTINESCUadjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini
Datele de care dispunem la ora actuală nu ne oferă posibilitatea de a trage concluzii aprofundate privind rezultatele aplicării generalizate în construcția de mașini a noului sistem de salarizare. Ar fi și prematur, întru- cît în această ramură s-a trecut la generalizarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor — în medie cu 9,2 la sută — începînd de la 1 ianuarie 1970. Totuși, rezultatele din prima lună atestă rolul stimulativ al generalizării experimentării noului sistem de salarizare în obținerea unor rezultate economice superioare : pe ansamblul industriei construcțiilor de mașini, sarcina de plan la producția globală a fost realizată în proporție de 102,2 la sută, iar productivitatea muncii planificate a fost depășită cu 1,1 la sută.Ca și în celelalte ramuri, aplicarea noului sistem de salarizare în construcția de mașini are loc în condițiile creșterii substanțiale a ponderii salariului tarifar în salariul total al muncitorilor, care împreună cu diferențierea salariilor — în cadrul acelorași categorii tarifare sau funcții, în raport cu calitatea lucrărilor efectuate — asigură o mai bună stabilitate a veniturilor muncitorilor, un echilibru mai cert și mai exact al cîștigurilor și, ceea ce este deosebit de important, stimulează din plin e- forturile acestora pentru ridicarea continuă a pregătirii lor profesionale, pentru perfecționarea calificării. De descifrarea mecanismului acestui e- fect favorabil de maximă însemnătate al noului sistem de salarizare ne

propunem sâ ne ocupăm în rîndurile de față.După cum se știe, în condițiile precedentului sistem de salarizare cointeresarea materială acționa cu precădere în direcția îndeplinirii și depășirii sarcinilor cantitative și nu contribuia în măsură corespunzătoare la stimularea îmbunătățirii calitative a activității productive. In loc ca rețeaua tarifară, respectiv mărimea tarifelor pe ora-normă, să fi fost modificate în strînsă corelație cu majorările succesive de salarii care au avut loc de-a lungul anilor, în construcția de mașini asigurarea veniturilor medii sporite ale muncitorilor salarizați în acord s-a făcut — în bună parte — prin prevederea unor adaosuri variabile din ce în ce mai mari la salariile de bază. In felul.acesta a fost diminuată calitatea normelor de muncă, s-au admis indici ridicați de îndeplinire a acestora. S-a ajuns, astfel, ca ponderea salariului tarifar în veniturile muncitorilor să nu fie mai mare. în medie, de 75,5 la sută. Realizînd însă 24,5 la sută din câștiguri pe calea adaosurilor variabile (depășiri de norme, diferite sporuri și premii), muncitorii din uzinele constructoare de mașini (și nu numai ei) nu manifestau, în general, interesul cuvenit pentru -perfecționarea pregătirii lor profesionale. De ce ? Pentru că depășirea — uneori chiar cu 40—45 la sută sau mai mult — a unor norme insuficient fundamentate din punct de vedere tehnic le dădea, de regulă, posibilitatea să obțină cîștiguri mai mari decît prin promovarea dintr-o categorie de salarizare

într-una superioară. Faptul că multe norme de muncă n-au ținut pasul cu elementele noi care au intervenit în procesul de producție (dotarea cu noi mașini și utilaje, reorganizarea fluxurilor tehnologice, echiparea cu scule și dispozitive de lucru perfecționate) și care au creat condiții de creștere a productivității muncii fără un efort suplimentar real din partea muncitorilor a dus, din păcate, la o plafonare, din punct de vedere al pregătirii profesionale, a multora dintre ei.Cu totul altfel stau lucrurile în prezent. Noul sistem de salarizare se bazează în primul rînd, după cum este știut, pe norme de muncă fundamentate tehnic, care precizează cu exactitate volumul de muncă realmente necesar — în condițiile unei intensități normale a activității lucrătorilor — pentru efectuarea diferitelor operații și care, departe de a fi statice, stabilite o dată pentru totdeauna, evoluează concomitent cu schimbările care survin în condițiile de producție. Și trebuie relevat faptul că pînă în prezent s-au înregistrat puține contestații privind noile norme de muncă, că în prima lună de aplicare generalizată a noului sistem de salarizare nivelul de îndeplinire a normelor a fost, în medie, de 96,8 la sută, doar două uzine constructoare de mașini depășind — cu cîteva procente — 100 la sută, în timp ce marea majoritate a muncitorilor, beneficiind de majorarea salariilor, au obținut venituri mai mari decît cele din anul trecut, ceea ce denotă că normele actuale ter «fost bine întocmite. In mod normal, depășirea acestor norme va fi posibilă numai pe seama unui plus de înde- mînare sau de efort propriu al muncitorilor, care să asigure o creștere a producției și a productivității
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Uneori

M-au amuțit întotdeauna acrobații de circ, înghiți- 
torii de săbii, făcătorii de salturi mortale, îmblinzi- 
torii de fiare, toți cei ce ignoră legea gravitației, a 
echilibrului, a verticalității, trecind senini pe lingă 
moarte — fizică sau morală — cu zimbetul pe buze. 
A face curea din șira spinării nu e un nimic. A intra 
in gura leului sau a virî in gură un stilp de telegraf 
nu e chiar un fleac. A călca pe buza șișului, cu pi
ciorul gol, ca pe bulevard, e 
nu e vorba de iluzionism, in 
circului, spre exemplu, această 
artă) sint infrinte niște legi, 
sint amortizate niște contrarii 
tistul deci, biruitor.

Intre performerul numit mai sus și între infractor 
există uneori coincidența încălcării legilor, dar unor altfel de legi. Și de aici poate uimirea, uluirea, pa
ralizarea, ipostaza de gură-cască in care se plasează 
unii oameni „Cum e cu putință, domnule ! A băgat 
in buzunar trei apartamente, a făcut să dispară un 
tren, a inghițit fonta unui furnal, era să fugă la 
subsuoară cu un transatlantic".

Acestea sint minuni, intr-adevăr. Bunul simț le re- 
" " e

o performanță. Și nu, 
aceste cazuri (in arta 
stimabilă și admirabilă 
sint supuse niște legi, 
care fac individul, ar-

juză, naivitatea le trece in legendă, buna credință

PICĂTURA DE CERNEALA
cutremurată. Omul care muncește șt trăiește in spiri
tul și litera legii, n-are cum să nu ia act de imposi
bilul situației — un imposibil numai pentru cel cu 
criterii morale, deci pentru imensa majoritate a cetă
țenilor — socotindu-l pe infractor ca pe un ins care 
sfruntează nu numai legea, dar viața însăși. Fiindcă 
e o sfruntare a vieții, a unei vieți de trudă — cinstită, 
dură, devotată, să-l vezi pe nu știu cine, de lingă 
tine, sărind de pe scara tramvaiului de-a dreptul in
tr-o limuzină, de aici intr-o luxoasă casă personală, 
în arcuiri grațioase care evită și legea și pușcăria, 
developind — ca urmare a numărului reușit — un 
zimbet triumfător și senin. Numărul e reușit, deși 
e... inexplicabil ! In candoarea sa omul muncitor se 
întreabă uluit : „Spune, nene, cum faci de nu pățești 
nimic 1 7“

...Nu, fiți convinși, nu e vorba de admirație, de cele 
mai multe ori aceasta arată stupoarea, indignarea. 
Trebuie să fii ieșit din comun, cum am mai spus, ca 
să plutești ca Hristos pe ape, peste marea anonimă a 
trudei omenești, dezlegindu-te de ea in chipul cel 
mai curios, trebuie să fii altfel ca să te strecori prin 
Scylla și Caribda legilor vieții, cu surisul cinic pe buze 
care spune că numai proștii se opresc în fața normelor 
existenței ca vițeii la poarta nouă, trebuie să fii unic 
ca să poți înghiți broasca riioasă a fărădelegii, cu sen
timentul meniului zilnic. Cei mai mulți nu numai că 
nu pot face asta, dar le repugnă și de aceea aceștia 
sint comuni, pe cită vreme ceilalți — ieșiți din comun. 
Și de aceea sint, numericește, incomparabil mai puțini.

Și atunci ?... Pornind de la infractor, de la hoț, de la 
cel pus pe căpătuială, am ajuns la omul cinstit care 
dă bază acestei societăți : „Omule, nu te mai mira ! 
Sub uluirea ta, care îl aduce aminte pe gură-cască, 
unsurosul iși face meseria. Nu-l lăsa !“

Cît stăturăm de vorbă mi-a și subtilizat stiloul și cît 
p-aci să nu mai am cu ce să semnez...

Paul ANGHEL
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MAGAZINELE
CU AUTOSERVIRE
Vorbe, opinii, controverse, teorie cu carul

și progres... cu căruța <

Am văzut într-un magazin de încălțăminte — din Brăila — cum se poate cumpăra o pereche de pantofi în cîteva minute. Magazinul, conceput inițial după sistemul „clasic", a fost reprofilat — prin adaptarea mobilierului — pe principiul autoservirii. Avantaj pentru cumpărători, dar și pentru comerț : în urma a- doptării sistemului de autoservire (operația s-a făcut cu cheltuieli minime — 5 000 Iei), vînzările s-au dublat. Mai e oare cazul să spunem că orice cumpărător ar dori să se întîlneas- că cît mai des cu acest sistem 7 Indiscutabil că nu ! Dar adevărul este — cel puțin în cazul magazinelor de încălțăminte — că se întilnesc foarte rar. Există doar două în toată țara.Iată de ce socotim normal să întrebăm : există o concepție clară cu privire la această formă de deservire, la posibilitățile de extindere a ei 7— Există, și încă de mult — a ținut să ne pre

cizeze tovarășul Eugen Spitzer din Direcția organizării comerțului din M.C.I. Nu-mi amintesc ca în ultimii 8—10 ani să fi fost ședință sau instructaj cu organele comerciale locale, în care să nu se fi discutat și despre necesitatea introducerii autoservirii. Am emis tot felul de instrucțiuni, am organizat schimburi de experiență, am proiectat diafilme, am elaborat — pentru o totală clarificare — criterii de organizare a autoservirii în fiecare sector de activitate : comerț alimentar, textile-încălță- minte, metalo-chimic, alimentație publică. Scopul tuturor acestor acțiuni : introducerea mai rapidă a formelor moderne de comerț, în special a autoservirii, care se dovedește a fi, și pe plan mondial, una din formele cele mai avantajoase.— Ce loc ocupă autoservirea în rețeaua comercială a județului Galați 7 întrebarea este adresată tovară

șului Bucur Bloancă, vicepreședinte al consiliului popular județean.— Dacă raportăm situația la sectorul alimentar — ne spune domnia sa — am putea spune că avem rezultate bune. Cele 20 de unități alimentare cu autoservire, care funcționează în orașul Galați, realizează valoric peste 65 Ia sută din volumul total al desfacerii (acest procent nu trebuie să surprindă ; media desfacerilor în unitățile cu autoservire este de peste 8 milioane lei anual, pe cînd în unitățile obișnuite abia a- tinge 2—2,5 milioane 1 —n.n.). Dacă analizăm însă dispunerea geografică a acestor unități — concentrate mai ales în mari complexe comerciale, situate în special în cartierele noi — trebuie să spunem că binefacerile „comerțului la minut" sînt totuși limitate.Iată de ce am orientat preocupările organizațiilor comerciale spre amenajarea unor unități cu

autoservire nu numai în spații mari, mai greu de dotat, ci și în spații mai restrinse, amplasate în punctele aglomerate. Avem în proiect să creăm in acest an 6 unități alimentare cu autoservire, 2 nealimentare — un magazin de menaj și unul de încălțăminte — și 2 de alimentație publică.— Aveți — continuăm discuția cu tovarășul vicepreședinte — un adevărat „plan tehnic" de modernizare, pentru care trebuie proiecte, mobilier, constructori. Cum veți rezolva a- ceste probleme 7— Nu așteptăm, în nici un caz, soluții „de sus" pentru rezolvarea lor. Am hotărît să executăm o serie de modernizări și în regie proprie și studiem, de asemenea, posibilitatea ca o parte din mobilierul nece-
Constantin PRIESCU 
George POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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PORȚILOR DE FIER

Există la Porțile de 
Fier- o categorie de 
oameni tăcuți, care-și 
desfășoară cu migală și 
pasiune munca, in a- 
parență fără a da la 
iveală fapte spectacu
lare. Poartă o denumi
re simplă — de sca
fandri — o denumire 
veche de cind oame
nii, curioși, au încercat 
să pătrundă tainele 
adincurilor. La Porți
le de Fier, însă, mun
ca de scafandru ca
pătă noi valențe și 
dimensiuni, comple- 
tîndu-se cu cea de 
constructor. Pentru că 
cine iși poate imagina 
construcția edificiului 
marii hidrocentrale, a 
ecluzelor ca, de altfel, 
a întregului sistem hi
droenergetic și de na
vigație, fără aportul 
acestor oameni, al sca
fandrilor care au bă
tut primii piloni in al
bia de stîncă a Dună
rii 7Fie că a fost 
vorba de construcția 
batardoului celular, ori 
de lucrările de verifi
care a bateriei păl- 
planșelor, fie că a fost 
vorba de etanșarea sub 
apă cu saci de argilă 
a zonei spre incinta 
barajului, ori de exe
cutarea lucrărilor de 
tăieri de conducte, 
scafandrii au fost per
manent prezenți la da
torie.

Ing. Nicolae Mănes- 
eu, directorul general 
al Grupului de șantie
re de aici, ni l-a reco
mandat pe șeful e- 
chipei 
dri, Ion Gorboveanu.de scafan-

Pentru a sta de vorbă 
cu el, am așteptat ceva 
timp ; era sub apă, la 
10—12 m adîncime.
Așteptîndu-l, am aflat 
amănunte despre „nea 
Ion", cum e numit fa
miliar 
Fier.

...Se 
pilonii 
de pe 
se inchidă cursul ape
lor Dunării. Deo
dată, „alarmă" de la 
pilonul 2. Aparatele 
semnalizau prompt. La 
cițiva metri, in stîn
că, forajul a fost de
viat. Care să fie cau
za 7 S-au făcut calcu
le, s-au luat probe de 
laborator. Nimic deo
sebit. Au început iar 
forările. Stinca, insă, 
nu ceda. S-a recurs la 
ultima soluție. A cobo- 
rit un scafandru, pen
tru a vedea la fața 
locului ce se întimpla- 
se. Ca de obicei, in a- 
semenea situații grele, 
a coborit Ion Gorbo
veanu. Minutele tre
ceau ; a trecut o oră. 
Telefonul, singurul 
mijloc de legătură cu 
cel pornit să cerceteze 
adincul Dunării, suna 
mereu. Scafandrul răs
pundea : „Deocamdată 
nimic deosebit. Totul e 
in regulă". Și, totuși, 
foreza nu înainta. A 
fost nevoie de alte 
scufundări, de alte cău
tări. Pînă la urmă, s-a 
găsit cauza. Foreza a 
intîlnit in cale o țea
va de oțel pierdută în 
adincul apelor. Ion 
Gorboveanu a urcat la 
suprafață, ca apoi să 
coboare din nou, de

la Porțile de

fora de zor la 
viitorului pod 
care trebuia să

data aceasta cu apara
tul de tăiat sub 
După citeva ore 
muncă — munca 
ceea atît de grea, 
ape — țeava a 
scoasă la suprafață. 
Lucrările de forare au 
fost reluate, munca 
și-a urmat cursul.

L-am cunoscut . 
șeful echipei de sca
fandri.

— Am auzit că 
teți deținătorul 
veritabile 
Care anume 7

— Știu și eu 7 Unii 
se referă la cele peste 
5 000 de scufundări pe 
care le-am făcut din 
1965 și ‘ " 
aici, 
Fier ! Alții, la adînci- 
mile zilnice la 
cobor: intre 8 și 
metri ! Poate...— O intimplare 
deosebită 7

— Mai deosebită...? I 
Cum să vă spun... 7 
Unii muncesc sus, pe 
cabluri, alții pe pă
mânt ; noi, sub apă... 
Dar toți avem același 
gînd.

Ciți asemenea eroi, 
cîte fapte de muncă nu 
cunoaște istoria Porți
lor de Fier 7 Dar bio
grafiile individuale se 
sintetizează într-o am
plă biografie colectivă, 
reflectată in 
lizări, in 
funcționali, 
cote mai 
prin ele insele 
orice țesătură 
de

apă. 
de 
a- 

sub 
fost

pe

sîn- 
unor 

recorduri.

pînă acum, 
la Porțile de

cuvinte.

care
18

mai

mari rea- 
parametri 
cifre și 
sugestive 

decît 
aleasă

Constantin 
COTOȘPAN

Progresează 

construcția podului 

Giurgeni — Vadul Oii
Se lucrează intens la construcția marelui pod rutier de peste Dunăre de la Giurgeni—Vadul Oii. Pînă la prezent, constructorii au terminat cele două viaducte de acces spre podul pro- priu-zis, în lungime de 750 de metri, noul traseu al șoselei naționale pe care se va circula după darea integrală în funcțiune a acestei monumentale punți care va uni cele două maluri ale fluviului. Acum este asamblat la sol tablierul metalic. De remarcat că numai primul bloc al ta-

blierului are o lungime de 218 metri și o greutate de circa 1 700 tona.Lucrările sînt executate de șantierele Departamentuluitransporturilor auto, navale și aeriene, în colaborare cu specialiști ai Academiei, uzinelor metalurgice din Bocșa și Reșița, Combinatului siderurgic Galați, Institutului politehnic Timișoara și altor întreprinderi și instituții. (Agerpres)
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Intensificarea colaborării 
româno-norvegiene, 

contribuție la cauza destinderii
*

și securității în Europa
Interviu cu ministrul de externe al Norvegiei, John LYNG

Personalitate marcantă a vieții politice din Norvegia, ministrul de afaceri externe John Daniel Lyng a răspuns cu amabilitate, la încheierea vizitei oficiale pe care a intreprins-o în țara noastră, solicitării ziarului „Scînteia" de a-i acorda un interviu.
— Cu prilejul vizitei in țara 

noastră ați afirmat, d-le minis
tru, că distanțele geografice nu 
mai pot fi considerate un ob
stacol în calea legăturilor din
tre națiuni in actuala lume a 
interdependențelor. După cum 
ați declarat, mulți norvegieni au 
descoperit deja, prin interme
diul turismului, că distanța din
tre Oslo și coasta însorită a 
României nu este mai mare de- 
cît cîteva ore de zbor cu avio
nul. Ce ne puteți spune despre 
impresiile prilejuite de scurta 
dv. ședere la București 7— îmi este plăcut să vă spun că am primit cu deosebit interes invitația de a vizita țara dumneavoastră. Și aceasta din două motive. în primul rînd, pentru că noi urmărim cu interes deosebit rolul important pe care România îl joacă în relațiile internaționale. în plus, atît eu, cît și colaboratorii mei, știam că aici vom găsi o atmosferă de ospitalitate și prietenie. Numeroasele contacte și întîlniri, convorbirile oficiale, precum și vizitele efectuate la diferite instituții și obiective social-economice din frumoasa dv. capitală, pe parcursul celor cîteva zile cît a durat vizita, nu au făcut decît să ne întărească convingerile pe care le a- veam deja despre progresele făcute în dezvoltarea României.Fără îndoială, partea cea mai importantă a vizitei au constituit-o convorbirile pe care le-am avut cu președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, cu premierul Ion Gheorghe Maurer, precum și cu alte persoane oficiale. Toate a- ceste convorbiri au oferit un fericit prilej de a trece în revistă evoluția pozitivă a relațiilor dintre Norvegia și România, de a prospecta modalitățile de dezvoltare viitoare a aces

tor relații. Totodată, am discutat despre unele probleme ale vieții internaționale, cu precădere cele privind continentul nostru. în urma schimbului de păreri pe care l-am avut în legătură cu securitatea europeană, cu pregătirea unei conferințe a tuturor statelor de pe continent, cred că pot să afirm că atît conducătorii români, cît și cei norvegieni sînt u- nanimi asupra necesității găsirii u- nor soluții pașnice pentru problemele europene.
— Cum apreciați stadiul ac

tual de dezvoltare a relațiilor 
dintre România și Norvegia 7 
Care sînt perspectivele acestor 
relații, in lumina convorbirilor 
pe care le-ați purtat cu prile
jul vizitei in țara noastră 7— După cum este cunoscut, în dezvoltarea relațiilor lor postbelice, Norvegia și România au plecat de la premisa coexistenței pașnice și a respectului reciproc. în ciuda deosebirilor de sistem economic Și social, sînt fericit să afirm că cele două națiuni ale noastre sînt animate de sentimente de prietenie și înțelegere reciprocă. Pornind de Ia aceasta este necesar ca, printr-o muncă asiduă, să determinăm o continuă creștere a cooperării reciproc avantajoase. în linii generale, putem spune că se merge pe această cale. Relațiile comerciale dintre cele două țări ale noastre au înregistrat în ultimii ani progrese. Cu mai bine de un an în urmă am încheiat un acord bilateral de cooperare economică, industrială și tehnică. Au a- vut loc numeroase vizite reciproca

Radu BOGDAN

(Continuare în sag. a VH-a)
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primit nici ei de mult timp vreo sarcină obștească.— Nu este suficient să se repartizeze sarcini, pentru că uneori aceasta s-a transformat într-o formalitate — apreciază ing. Alexei Casapu, din organizația de bază nr. 8. Ce vreau să spun ? Lună de lună, ți se încredințează aceeași sarcină. Ai vrea însă ceva nou, care să te stimuleze, să se întîlnească cu preocupările tale. Mereu aceleași studii, la care ai mai participat, dar care nu s-au aplicat.

la 1 000 de Iei producție-marfă — nu există nici o acțiune de amploare, generalizată, a organizațiilor de partid, bine gîndită, bine organizată, care să vizeze direct înlăturarea neajunsurilor din activitatea productivă. Unele încercări timide s-au făcut. A fost lansată, de pildă, o chemare la întrecere de către organizația de bază nr. 2. Dar ce fel de chemare ? Cu obiective generale, vagi, putînd fi considerate cel mult un îndemn la îndeplinirea sarcinilor de producție.
E^ZSEEHE^H

totReplica 
în procenteeste necesar să demon- ce loc trebuie să ocupe în unitățile din sectorul Să ve-Mai străm igiena comerțului alimentar ? dem ce ne spune o statistică pe care ne-o comunică Inspectoratul sanitar de stat al municipiului București, în urma unui control efectuat în 161 de bufete, restaurante, cofetării, centre de piine și magazine alimentare. Iată, exprimate constatările ocazie : 21,7 la sută din unitățile vizitate erau deficitare ce privește menținerea curățeniei ; 21,1 Ia sută — în depozitarea alimentelor ; 15,5 la sută — în folosirea spațiilor frigorifice ;21.7 la sută — la întreținereaveselei și tacîmurilor ; 58,4 lasută — în întreținerea instalațiilor sanitare. în consecință, și măsurile au venit o replică firească procente : au fost sancționați34.8 la sută din unităților controlate. Și acum, după ce „săpuneala" e gata, așteptăm efectele.

în procente, făcute cu aceastăîn

prompt, ca la asemenearesponsabiliiîi

re

O „lege" 
pe dincolo
do lege!într-una din zilele trecute, autobuzul 31 Bt. 575 (aparținînd întreprinderii de transport Doro- hoi) circula încărcat cu călători din direcția Darabani spre Do- rohoi. Pe o pantă, autovehiculul, condus de șoferul Vasile Mitros- chi, a început să ia o viteză de bolid. La prima curbă, a ieșit din drum și s-a oprit într-un imobil pe care l-a dărîmat. In urma acestei ciocniri,, un cetățean aflat pe trotuar a fost accidentat mortal, iar 13 pasageri răniți. Șl toate acestea, din cauza unei defecțiuni la sistemul de frînare. Desigur, vinovății își vor primi pedeapsa cuvenită. Dar cîte mașini nu ies din garaje șl pornesc în cursă cu defecțiuni similare ? După cum se vede, cel răspunzători de starea tehnică a autovehiculelor întîrzie să la a- minte. Este cazul să se ia măsuri drastice pentru curmarea acestei situații anormale.

XN

A sosit ziua
scadentei

9Procuratura municipiului București a fost sesizată > că, de mai multă vreme, Călina Bușoi, moașă șefă Ia maternitatea „Gri- vița“, efectua la domiciliu întreruperi ilegale de sarcină. Faptele s-au adeverit. Totodată, s-a constatat că, într-o perioadă foarte scurtă, Călina Bușoi a reușit să cumpere un imobil în valoare de 85 000 lei, (căruia, ulterior, i-a adus îmbunătățiri în valoare de 68 500 lei), „agonisind" în plus încă 106 000 lei. în total, aproape 260 000 lei în doi ani ! Dosarul a' fost înaintat comisiei pentru controlul veniturilor dobîndite în mod ilicit. Acum, inculpata va răspunde în fața pentru două învinuiri, sa se anunță și ea, tot exemplar. instanței Pedeap- în dublu
Coșarul

9

cu ghinion
Coșarul aduce noroc — se spu

ne. Sîntem în măsură să con
trazicem o asemenea afirmație. 
Georgeta Văleanu, de la dis
pensarul Depoului C.F.R. Bucu- 
rești-călători, a semnat un 
proces verbal prin care se 
testă că Vasile Vasile, salariat 
la I.C.P.C.I. din Șoseaua Pan
duri 24 (individ cu antecedente 
penale pentru fals, delapidare și 
înșelăciune) ar fi curățat 36 de 
sobe existente în localul dispen
sarului. Pină aici toate bune și 
la locul lor. Numai că, in clă
direa respectivă, încălzirea este 
asigurată de... calorifere ! A- 
lexandrina Marinescu de la cir
cumscripția sanitară a gării Chi
tită a fost și mai darnică : i-a 
semnat un proces verbal pentru 
curățirea a 70 de sobe, deși în 
incinta instituției sînt numai 
două. Naivitate ? Complicita
te ? Oricum coșarul le-a adus... 
ghinion.

Negreșit, conștiința de sine a unul colectiv derivă din capacitatea de a-și face o imagine reală asupra totalității resurselor de care dispune, de a-și aprecia lucid puterea de acțiune, de a găsi posibilități spre a o multiplica. Pe aceasta se sprijină înțelegerea locului fiecărui comunist în viața colectivității, calculul forțelor zilei de astăzi și ale zilei de mîine, acea viziune de perspectivă atît de necesară spre a desfășura o muncă de conducere competentă, eficientă.Ne-au fost sugerate acesteflecții și de o recentă investigație în organizația de partid din- tr-o mare uzină bucureșteană — Fabrica de ma- șini-unelte și a- gregate — de paradoxul neașteptat pe care l-am constatat aici : pe de o parte, un mare contingent de oameni cu înaltă calificare, adevărați maeștri ai profesiei, pe de alta — lipsă de ritmicitate în producție, stagnări ale mașinilor, rebuturi, absențe. Dincolo de dificultăți generate de o aprovizionare defectuoasă cu piese turnate, fabrica are propriile ei deficiențe destul de numeroase (ianuarie 1970 : 9 415 om ore absențe nemotivate, 1 898 om ore învoiri și concedii fără plată, 2 653 ore staționări accidentale etc.) care pun acut problema concentrării tuturor eforturilor spre a imprima lucrurilor un curs normal. Principalele îndatoriri revin, desigur, celor aproape 600 de comuniști din uzină, constituiți în zece organizații de bază. Aici, în acest rezervor de energie, am căutat, așadar, acea viziune de perspectivă, acel efort permanent de a pune în valoare totalitatea forțelor, de a stimula spiritul novator, tot ce e nou și înaintat. Treptat, investigațiile noastre s-au transformat într-un dialog multiplu...La organizația de bază nr. 7, de la serviciul mecanic-șef, se pregătește o adunare generală. Ordinea de zi — interesantă, utilă — o analiză a mijloacelor de a îmbunătăți calitatea reparațiilor și a reduce numărul orelor de staționare la utilaje. Dar în ședința de birou, în care se discută în a doua formă referatul ce va constitui „baza" dezbaterilor în adunarea generală, se constată că acesta abundă în afirmații vagi, nu precizează nici măcar cîte ore stagnări au avut loc, cine se face vinovat de ele, în sfîrșit, nu cuprinde nici un singur nume din acest mare colectiv, bogat în realizări dar nu lipsit de neajunsuri. Dar atunci cum vor fi mobilizate forțele organizației de partid ? Ce hotărîre va adopta adunarea generală ? Cum poate acționa eficient un colectiv care nu-și identifică resursele și nu își stabilește clar direcțiile de acțiune ?— Intr-adevăr, ne răspunde tovarășul Nicolae Popa, secretarul comitetului de partid din fabrică, prezent la acea ședință de birou, principalul punct de plecare al mobilizării tuturor comuniștilor Ia viața de organizație este cunoașterea realităților din organizația de partid respectivă și, pe această bază, stabilirea unui plan concret de muncă, cu responsabilități precise pentru fiecare membru al colectivului. Tn lipsa unor asemenea responsabilități clar definite pentru toți comuniștii, de cele mai multe ori munca de partid se limitează la activitatea biroului organizației de bază... în ce privește biroul comitetului de partid, un obiectiv al preocupărilor noastre îl constituie lărgirea dispozitivului de acțiune al tuturor organizațiilor...E vorba doar de preocupări ? Nu. Comitetul de partid se sprijină pe comisii pe probleme, recent reorga nizate, ale căror planuri de muncă cuprind obiective de primă urgență. Așadar, în jurul comitetului de partid s-a format un nucleu care sporește capacitatea sa de cuprindere a problemelor, amplifică greutatea specifică a fiecărei inițiative. Dar, mai departe, în organizațiile de bază ?Discutăm cu tovarășul Nicolae Tă- năsescu, membru în organizația de bază nr. 7. Dînsul ne spune că, în ultimele două trimestre, nu a fost angrenat în nici o acțiune mai importantă a organizației de partid. Și alții dintre interlocutorii noștri, din a ceeași organizație de bază, nu au
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Ifos Gerîlă»

a întârziat
trei luni 700 kg anume a por-Un conteiner conținînd de bomboane, pregătite pentru pomul de iarnă, nit la 15 decembrie. 1969 de la fabrica de produse zaharoase „București" spre Filcoop Sînni- colaul Mare. în mod normal, după cîteva zile, bomboanele trebuiau să ajungă în sacul lui Moș Gerîlă. Iată însă că Filcoop Sinnicolaul Mare le primește a- bia în 7 februarie 1970, cînd a- chită contravaloarea lor. Pe ziua de 24 februarie însă con- teinerul se afla intact în stația C.F.R. Pe unde s-a plimbat și de ce a stat apoi atîtea zile aici nu știm. Știm însă că la 24 februarie 1970. termenul de garanție al bomboanelor expirase. Acum mai rămîne de văzut un singur lucru : din ce sac se va plăti paguba. de :Rubrică redactată 

Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

sar introducerii autoservirii să fie fabricat de industria locală.Am fi fost bucuroși să consemnăm aceleași eforturi pentru modernizarea comerțului și în alte județe. Trebuie să spunem însă că unele organisme comerciale județene au o reținere inexplicabilă față de extinderea acestei forme moderne de comerț.Nu există spații care să se preteze la o astfel de organizare ?Să consemnăm, mai în- tîi, opiniile a doi conducători ai comerțului local :— Noi ne-am orientat — ne declară Aurel Medeșan — directorul Direcției comerciale a județului Satu Mare — spre introducerea autoservirii în sectorul alimentar și am creat 6 unități de acest fel. Am fi creat poate mai multe, dar constructorii locali refuză cu regularitate să răspundă solicitărilor noastre. Or, dacă atacăm asemenea lucrări și constructorul ne întîrzie, nu putem rambursa creditele în termenul stabilit și banca ne penalizează pe noi.— Liniile cu autoservire nu pot fi introduse — de părere tovarășul Btijor I’uiu, directorul Direcției comerciale a județului Brăila — decît în unități cu spații mari, și nu în orice fel de spații. Unitățile cu autoservire pe care le-am creat noi — 12 în sectorul alimentar, 7 în alimentația publică și una în sectorul nealimentar — ori au fost proiectate de la început pentru acest scop, ori le-am reproiectat, și aceasta este o operație de durată.Vom stărui mai mult a- supra acestor puncte de vedere, întrucît ele aduc în discuție probleme de interes mai larg. Ritmul modernizărilor în comerț a

Alteori, intr-un plan de muncă se prevede realizarea cutărei obligații, de care răspunde biroul, comitetul. Dar aici nu există un „cap multiplu", ci oameni, capacități umane necesar a fi bine folosite. Deci, pledez pentru sarcini de partid precise, pentru sarcini în stare să stimuleze aptitudinile, calitățile.Este organizația de partid deficitară în acest domeniu ? Dimpotrivă. Ni se vorbește despre oameni care au rămas neîntrerupt în întreprindere multe ore peste program, atunci cînd producția a cerut aceasta, comuniști devotați, plini de abnegație pentru interesele generale. Dar ce se întreprinde spre a-i aduce pe toți la același înalt numitor comun al conștiinței ?— Socot că aici trebuie să-și spună cuvîntul forța de mobilizare a exemplului personal, este de părere tovarășul George Nedelcu, membru în biroul organizației de bază nr. 6, de la sculărie. Avem mulți oameni înaintați, dar nu acționăm cu destulă energie pentru ca exemplul lor să devină „contagios". Și aici se pun pe primul plan responsabilitățile ce revin membrilor de partid. Iar ele trebuie să fie bine cîntărite de biroul organizației de bază. Lipsiți de o îndatorire precisă, unii membri de partid pierd din intensitatea participării la viața obștei.Participare înseamnă cunoaștere, Interes, acțiune conștientă. Este un adevăr bine cunoscut, de care ne-au vorbit mai mulți secretari ai organizațiilor de bază. Dar cum e tradus în viață acest adevăr? în prezent, în fabrica restanțieră la unele capitole importante ale planului — productivitatea muncii, beneficii, cheltuielile

Realitatea este că birourile organizațiilor de bază ale căror păreri și activitate le-am cunoscut — șase din zece — nu fac toate eforturile pentru a mobiliza resursele organizațiilor în totalitatea lor, ceea ce în fapt contravine cerințelor democrației interne de partid ; fiindcă, în esență, conținutul — și țelul fundamental — al democrației interne de partid îl constituie participarea activă a tuturor membrilor de partid la viața organizației de bază. Dar ce ecou au la birourile organizațiilor de bază, la comitetul de partid, semnalele comuniștilor ?— Foarte important pentru a asigura participarea colectivă la viața de organizație este gradul de receptivitate la propunerile comuniștilor, spune tovarășul Constantin Vasiles- cu, secretarul organizației de bază nr. 3 mecanică mijlocie. Dacă vede că este ascultat, că se ține seama de punctul lui de vedere, că i se explică de ce cutare sau cutare propunere n-a putut fi aplicată, omul se străduiește să vină cu idei noi, să fie activ. Este nevoie să fim receptivi, să aplecăm urechea la ceea ce spun membrii de partid. Noi, în ultima vreme, am introdus o evidență strictă a propunerilor, urmărim aplicarea lor.într-adevăr, această evidență reprezintă un lucru prețios aplicat în toate organizațiile de bază de aici. Ea va trebui, însă, însoțită de o mai mare grijă pentru soluționarea efectivă a acestor propuneri. Fiindcă de pe acum, unele propuneri interesante, judicioase au început „să-și facă stagiul" în dosare, alături de altele (există aici o întreagă odisee a propunerilor de modernizare a unui

strung), avînd „vechime" de ani șl ani.Așadar, se cere mai intens folosită acea pîrghie de mobilizare a comuniștilor la viața de organizație pe care o constituie dialogul viu al birourilor organizațiilor de bază cu membrii de partid. Totodată, există și o altă pîrghie, pasibilă de perfecționări multiple : munca de educare comunistă. La situația paradoxală enunțată la început, am adăuga un episod, relatat de tovarășul Vasile Potlog, locțiitorul secretarului comitetului de partid din fabrică. Este vorba de o psihologie cu o zonă restrînsă de influență, dar e- xistentă : psihologia „omului de neînlocuit".— Sînt în fabrică muncitori — printre ei și unii membri de partid — care se interesează prea puțin de calificarea celor 800 de tineri care lucrează la noi. Ajunși la o calificare înaltă, acești oameni nu vor să împărtășească din cunoștințele lor. Deși pentru noi este o preocupare folosirea mașinilor în trei schimburi, u- nii muncitori de la mecanică grea nu au sprijinit i- nițiativa de a pregăti cadre tinere în respectiva secție. Cu ajutorul membrilor de partid am reușit, totuși, să facem „spărtura", să învățăm meserie un număr de tineri și, astăzi, la .unele mașini de aici, lucrăm în trei schimburi...Intensificarea muncii politico-educative se impune stringent. O muncă educativă care să fie caracterizată prin combativitate împotriva oricăror manifestări de egoism, de individualism, de subordonare a intereselor colective celor personale, privite printr-o optică îngustă. Dar și aici, la nivelul comitetului de partid, se impune reintrarea în drepturi a gîn- dirii colective, a acțiunii organizate de largă perspectivă.în momentul de față, la nivelul comitetului de partid, al birourilor organizațiilor de bază, stadiul este al formulării de critici și invocării de dificultăți. Este imperativă depășirea acestui stadiu. Și aceasta prin valorificarea plenară a resurselor de dinamism și inițiativă, a responsabilității partinice a tuturor membrilor acestei puternice organizații de partid.Realitățile din această organizație de partid sînt cunoscute la Comitetul municipal București al P.C.R. ji Ia Comitetul de partid al sectorului 3. în aceste zile, un colectiv al comitetului municipal studiază, sub multiple aspecte, activitatea din întreprindere, urmărind. între altele, să acorde ajutorul necesar perfecționării muncii de partid.Vom reveni spre a informa cititorii asupra eficienței măsurilor inițiate.
Platon PARDAU

Din noua arhitectură a orașului Galați

IA-L DE UNDE NU-I!

Anul trecut am solicitat consiliului popular municipal atribuirea, din disponibilități, a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală. De la serviciul de arhitectură și sistematizare al consiliului am aflat că există posibilități pentru rezolvarea cererii mele, dar că e nevoie să aduc o seamă de acte. După multă alergătură, am reușit să obțin actele necesare (și, din păcate, n-au fost puține 1), precum și avizul serviciului de arhitectură și sistematizare, care a întocmit formele .și documentația pentru atribuirea terenului situat pe strada Decebal, la nr. 8. Dosarul a fost înaintat apoi la consiliul popular municipal, în vederea aprobării definitive a cererii de către comitetul executiv. Văzînd că se intîr- zie rezolvarea. în luna octombrie m-am interesat de rezultat, dar am aflat, cu surprindere, că nu se mai găsește dosarul (I). Au urmat o seamă de sesizări și audiențe la consiliile populare municipal și județean, soldate toate cu asigurări că „nu se poate să nu se găsească", dar toate în zadar. Dosarul nu se găsește și pace. Ia-1 de unde nu-i ! Voi fi oare nevoit s-o iau de la capăt cu alergătura, pentru întocmirea altui dosar ?
Ionel ȘERBANCalea Traian 54, Tr. Severin

CONTRA DURERILOR

DE CAP

în colonia muncitorească „Nuci", de pe lingă Uzina de produse sodice din Govora — unde locuiesc cîteva sute de familii — a "Xistat. pină acum trei luni, un punct farmaceutic, asupra necesității căruia nu credem că mai trebuie insistat. De fapt, a spune că a existat este impropriu, deoarece el există și astăzi, dar stă tot timpul închis. Da. închis de trei luni de zile ! în legătură cu această stare de lucruri nu ne-a dat nimeni nici o explicație (de ce a fost închis, cît timp va mai sta așa ș.a.m.d.j. De altminteri, nici nu cred că explicațiile ne-ar scuti de drumurile pe care sîntem nevoiți să le batem pentru procurarea chiar și a unui simplu antinevralgic.
Ștefan CIUDICĂColonia „Nuci" — Govora

BUN DE PLATĂ

Dumitru Ciobu din satul Munar, județul Arad, ne-a semnalat, acum cîtva timp, următoarele : „La sfir- șitul anului 1967 am suferit un accident de muncă. Am fost spitalizat șl îngrijit, dar, cu toate eforturile depuse de medici, nu mi-am putut redobîndi capacitatea de muncă, urmînd ca, după expirarea drepturilor de concediu medical — adică din luna mai 1968 — să fiu pensionat de invaliditate. Dar, în pofida tuturor insistențelor mele, unitatea în care am lucrat și m-am accidentat — secția de utilaje și transporturi aparținînd de întreprinderea de construcții forestiere

trenat și va trena atîta vreme cît consiliile populare județene nu se vor ocupa cu răspundere de modernizări și de introducerea formelor noi de comerț. Cauzele pentru care trenează ritmul extinderii autoservirii nu sînt obiective, cum încearcă unii să explice cîteodată. Ele au o natură strict subiectivă : lipsa de preocupare pentru

pînă și la posibilitățile pe care le au de a executa modernizări prin lucrări proprii de regie. Lucrările executate „în regie proprie" de organizațiile comerciale din Brașov, Timiș, Cluj și București arată că, acolo unde există interes și unde problema modernizării formelor de comerț e pusă la inimă, se pot obține rezultate bune. Dar ritmul in-

nile întreprinse de către organizațiile comerciale pentru extinderea autoservirii au fost orientate aproape numai spre sectorul alimentar, în vreme ce această avantajoasă formă de comerț trebuie căutată cu lupa în celelalte sectoare ale comerțului, cum ar fi galanteria. încălțămintea, produsele metalo-chimice.

tr-o sumară analizare a a- cestor cifre ? Că autoservirea reprezintă în sectorul alimentar 19,6 la sută, în cel nealimentar — 3,7 la sută și în alimentația publică 6,1 la șută. Aceste cifre — repetăm — nu sînt raportate la numărul total al unităților, ci numai la acelea care, după aprecierea specialiștilor, se pretează a fi organizate pe principiul

Magazinele

snsBssasazsn:rezolvarea acestor probleme. Consiliile populare dispun de condiții pentru a intensifica ritmul modernizărilor : au în subordine întreprinderi de proiectare (D.S.A.P.C.) ; de asemenea, întreprinderile de construcții care — chiar prin planul aprobat de C.S.P. — au parțial capacitatea neacoperită, spre a putea executa și lucrările neplanificate pe plan central. Intr-un cu- vînt, toate posibilitățile prin care se poate acționa pentru perfecționarea formelor de deservire — deci și a autoservirii — se află în mîinile organelor locale. Dar ce se constată ? Organizațiile comerciale locale apelează insuficient

troducerii autoservirii este frinat și de o anumită concepție care pare a se fi generalizat. Despre ce este vorba ? Autoservirea s-a introdus la noi, pentru prima oară, în complexe alimentare mari. Nu ne propunem să discutăm aici a- vantajele acestora. Dar a rezuma posibilitățile de extindere a autoservirii numai la acest gen de unități — cum din păcate se în- tîmplă acum — considerăm a nu fi punctul de vedere cel mai judicios. întrebarea care se pune este următoarea : ce pot face organizațiile comerciale, cu posibilitățile pe care le au. pentru a întregi într-o măsură mai mare acest aport ? In fapt, se constată că acțiu-

cosmeticele, aparate electrotehnice etc.Organizațiile comerciale locale, în dorința de a realiza modernizări cît mai spectaculoase, similare cu cele Înfăptuite din investițiile în noile construcții, consideră că vechile spații comerciale — pentru amenajarea cărora sînt necesare și sume mai mici și timp mai scurt de punere în funcțiune — nu se pretează la modernizări fiindcă nu sînt... arătoase. Unde a dus această „concepție" vom vedea imediat : în întreaga țară funcționează — organizate pe principiul autoservirii — 556 de unități alimentare, 54 de unități nealimentare (!), 70 de restaurante și 42 de bufete expres. Ce rezultă din-

autoservlrii. Cu un asemenea ritm — e limpede pentru oricine — cumpărătorii nu vor beneficia de avantajele autoservirii, în proporțiile dorite și necesare, indicate, de altfel, de directivele în domeniul perfecționării comerțului — nici peste zece ani.Cum privește această problemă conducerea Ministerului Comerțului Interior ? Ce măsuri s-au luat pentru anul 1970 ?— Nu ne putem declara mulțumiți — ne spune tovarășul Ion Oltean, adjunct al ministrului comerțului interior, căruia l-am solicitat răspunsul la întrebarea de mai sus — cu ritmul în care se introduc formele moderne de comerț. Pentru dinamizarea introducerii

B @ O O Blor, în planul M.T.O. a! ministerului pe 1970 s-a prevăzut (redăm textual) continuarea acțiunii de modernizare a rețelei, mai ales pe linia extinderii autoservirii. în același scop, am indicat ca toate modernizările și construcțiile noi să se facă. în principal, pe sistemul autoservirii. Aceste măsuri vizează — și trebuie, să o spun deschis— renunțarea la o anumită rezistență de care dau dovadă direcțiile județene și organizațiile comerciale locale in adoptarea acestor forme. Dar dacă ritmul extinderii autoservirii trenează — și acesta este adevărul— trebuie avute în vedere și alte cauze. în primul rînd, actualul sistem practicat de bancă în acordarea creditelor este atit de complicat, de greoi, incit pentru unele unități este aproape inaccesibil. In al doilea rînd — și aceasta este condiția indispensabilă extinderii autoservirii — volumul produselor preambalate se menține redus și anul a- cesta. Așa îneît problema este mult mai complexă și soluționarea ei trebuie să antreneze, în egală măsură, mai mulți factori.Reținînd preocupările conducerii ministerului pentru a accelera ritmul introducerii autoservirii, am vrea totuși să insistăm, în încheierea acestor rînduri, a- supra a două probleme. Instrucțiuni, precizări, normative — există destule și ele sînt bune. A sosit timpul ca organismele comerciale județene să trăiască pe picioare proprii. Ele nu trebuie să aștepte în continuare indicații de sus. dacă e bine să facă cutare sau cutare lucru. Au fost învestite cu autonomie și împuterniciri sporite și poartă întreaga răspundere pentru buna desfășurare a activității comerciale pe plan local.

Caransebeș — a tergiversat luni și luni de zile întocmirea și depunerea dosarului meu de pensie, pină Ia 19 februarie 1969. Dar nici a- tunci dosarul nu cuprindea toate actele necesare, astfel că, pină ce a fost completat, au mai trecut cîteva luni. Din această cauză, am pierdut drepturile de pensie pe 13 (treisprezece) luni. Oficiul de pensii — căruia i-am reclamat situația — mi-a spus că de acest prejudiciu material ce mi-a fost adus se face vinovată unitatea în care am lucrat".
Am trimis această sesizare con

ducerii I.C.F. Caransebeș, care, in 
încheierea răspunsului către redac
ție, arată că drepturile de pensie 
ce i se cuveneau petiționarului și ’ 
pe care nu le-a primit din cauza 
acestei întîrzierî le poate recupera 
de la unitate, adresîndu-se comi
siei de judecată. Și, potrivit legii, 
întreprinderea, la rîndu-i, va recu
pera banii de la funcționarul vino
vat de întocmirea și depunerea cu 
întârziere a dosarului. Deci, negli
jentul este bun de plată I

„IAR Ml-E BINE,

IAR MĂ-MBĂT !"

într-o scrisoare primită la redacție de la un grup de săteni din Coroieni, județul Maramureș, se semnalau o seamă de anomalii din activitatea unor lucrători ai consiliului popular comunal. „Pentru rezolvarea unei simple cereri — se arăta, printre altele, în scrisoare — cetățenii sînt nevoiți să piardă la primărie zile-n șir, deoarece, uneori, primarul nu este de găsit, iar secretarul stă mai tot timpul cu țuica-n nas".Am îndrumat această scrisoare la Consiliul popular județean Maramureș, pentru a întreprinde cele cuvenite. în răspunsul trimis, de curînd, redacției, semnat de secretarul comitetului executiv, Valentin Bota, se confirmă în mare parte temeinicia faptelor semnalate. Primarul comunei, Alexandru Hatoș, întîrzie de la lucru, iar secretarul, Vasile Boga, consumă des, chiar și în timpul serviciului (? I), băuturi alcoolice, pină la turmentare, .„lucru asupra căruia i s-a a- tras atenția"Această „drastică" măsură ar mai avea nevoie de o precizare : cînd „i s-a atras atenția", în ce stare se afla ? Treaz sau tot... ?
PĂDURE DE... METAL

în cartierul „Lacul Dulce" din Brăila au fost plantați, acum patru ani, un mare număr de stilpi metalici. în vederea electrificării străzilor. Din dispoziția cui au fost puș1 acolo (și cine i-a achiziționat), nu se știe. Cert este că întreprinderea de electricitate i-a considerat necorespunzători pentru rețeaua electrică, plantînd, alături de ei, alți stilpi, din beton. Cu toate a- cestea. stîlpii din metal n-au fost scoși nici pină acum pentru a fi folosiți la ceva. Fac umbră pă- mîntului degeaba, ruginind. Cine se oferă să dispună asupra soartei lor ? Și cine va suporta pagubele ?
Voicu TANASE Brăila
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0 NOUĂ
FORMULĂ

LA
PRONOEXPRES
Incepînd cu concursul din 

18 martie a.c., Administrația 
de Stat Loto-Pronosport in
troduce o nouă tehnică la con
cursurile PRONOEXPRES o- 
bișnuite, menită să aducă noi 
avantaje participanților. Se 
vor extrage, în total, 14 nu
mere în loc de 13. Pentru pri
ma dată se cîștigă cu 3 nume
re, din 8, la tragerea a Il-a 
de 8 numere din 45.

Taxa de participare va fi de 
3 lei numai Ia extragerea I 
și de 6 lei pentru ambele ex
trageri. Se vor utiliza urmă
toarele feluri de bilete : de 3 
și 15 lei pentru participarea la 
prima extragere ; pentru par
ticiparea la ambele extrageri 
vor fi emise bilete seria L, cu 
o variantă simplă (100 la sută) 
de 6 lei ; seria M cu 3 varian
te simple (100 la sută) de 18 
lei ; seria N 
ple (100 la 
seria P cu 
(50 la sută)
cu 8 variante simple (50 Ia 
sută) de 24 Iei; seria S cu o 
variantă combinată de 6 nu
mere (50 la sută) de 18 lei, 
precum și bilete colective cu 
20 variante simple sau cu o 
variantă combinată de 7—15 
numere.

cu 5 variante sim- 
sută) de 30 lei ;

4 variante simple 
de 12 lei; seria R

1
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Construcții restante
9

Pe șantierele de investiții ale județului Olt, anul 1970 poartă amprenta efortului general în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan, punerii în funcțiune la termen a noilor unități industriale, creării încă de pe acum a frontului de lucru pentru o- biectivele care trebuie să dea producție în primii ani ai cincinalului viitor. între obiectivele productive de mare însemnătate economică, aflate în construcție, două se remarcă în mod deosebit : este vorba de Uzina de prelucrare a aluminiului și Fabrica de produse carbonoase, ambele din Slatina, al căror termen de punere în funcțiune este trimestrul IV a.c.Care este stadiul lucrărilor pe șantierele respective, ce garanții există în privința respectării termenului planificat de dare în exploatare ? Ne oprim mai pe larg asupra situației de Ia șantierul uzinei lucrare a aluminiului, tul lunii martie, se neri în urmă față de grafice, de una-două luni, la execuția lucrărilor de la stația TRAFO de 110/kV, sala de mașini de la stația extrudate trase, hala cuptorului de călire, secția țevi de irigație ș.a. Datorită întîrzierii acestor lucrări, neasigurării din timp a frontului de lucru, nu a putut începe la datele prevăzute montajul a circa 2 000 tone de utilaje tehnologice din țară și import, aflate pe șantier.Cauzele întîrzierilor au fost determinate, într-o măsură mai mare sau mai mică, de factorii angajați în realizarea acestei investiții : proiectantul, furnizorii, constructorul și beneficiarul. Ei nu au înțeles pe deplin necesitatea de a-și realiza exemplar sarcinile, de a colabora strîns și permanent pe parcursul execuției lucrărilor, iar — uneori — organele locale din județ au tolerat acest sistem de lucru, limitîndu-se la a sesiza neajunsurile. De pildă, Institutul de proiectări laminoare din București, proiectantul general, nu a asigurat la timp documentația de execuție pentru anumite obiective, printre care se află secția sculărie, precum și unele documentații tehnologice care condiționează intrarea la termen a instalațiilor uzinei în probele tehnologice.Cele mai serioase neajunsuri provin, însă, din partea unor furnizori de utilaje. Precizam mai înainte că pe șantier stau nemontate circa 2 000 tone utilaje tehnologice. A- cestea trebuiau să fie de mult montate. Or, Ia ora actuală, și alte poziții de utilaje nologice Se află sub semnul întrebării, ales din punctul de vedere al corelării menelor de livrare cu cele de montaj.Să exemplificăm. Bunăoară, pentru tone construcții metalice, necesare pe șantier începînd din luna martie, furnizorul — uzinele „23 August" din București — a indi- ■ cat drept termen de livrare 30 septembrie a.c. în aceeași situație se află și alte circa 200 tone utilaje tehnologice de deservire, pentru care furnizorii — uzinele „23 August" din București și Uzina de utilaj chimic-Ploiești — au oferit același termen de livrare. E- xistă chiar și utilaje pentru care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu a emis încă repartiții de execuție, iar altele cum ar fi, bunăoară, panourile de comandă și protecție de 6 kV nici nu au fost contractate, deși graficele indicau ca montajul lor să se efectueze în luna februarie. De asemenea,

din 155 repere de utilaje solicitate din import, încă de anul trecut, „Mașinimport" contractase doar 95 repere. Evident orice întîrziere în soluționarea problemelor legate de livrarea acestor utilaje poate să pericliteze ritmul lucrărilor de montaj și, în final, termenul de intrare în funcțiune a uzinei de prelucrare a aluminiului.La fabrica de produse carbonoase se poate spune că situația este identică cu cea de la uzina de prelucrare a aluminiului. Persistă o mare rămînere în urmă față de graficul de desfășurare a lucrărilor ; și aici stau nemontate, din lipsa frontului de lucru, utilaje tehnologice în valoare de zeci de milioane lei.Reținînd aceste probleme care se pun în legătură cu mersul lucrărilor pe șantierele celor două mari obiective industriale, înțelegem mai bine de ce, recent, secretariatul biroului Comitetului județean Olt al P.C.R. a convocat într-o ședință factorii cu răspunderi în acest domeniu, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Construcțiilor Industriale, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Energiei Electrice, Comitetului de Stat al Planificării, Institutului de proiectări laminoare. Nu a fost o ședință de informare, ci cu pronunțat caracter de lucru. Aceasta, deoarece atît constructorului, proiectantului general, furnizorilor de utilaje tehnologice, cît și beneficiarului li s-au comunicat din timp concluziile privind situația existenta și problemele ce se impun să fie neîntîrziat rezolvate în cazul fiecărui obiectiv de. investiții. ; „Neajunsurile pe care le întîmpi- năm acum — preciza tov. ing. Nicolae Lun- gu, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. — nu pot fi justificate. Multe dintre ele sînt mai vechi. Au lipsit, însă, măsurile prompte și hotărîte pentru soluționarea problemelor din timp". Consemnăm faptul că, din confruntarea punctelor de vedere, s-au desprins soluții pentru înlăturarea majorității deficiențelor amintite. S-au corelat unele termene de livrare a utilajelor tehnologice'cu cele de montaj, s-a perfectat contractarea utilajelor care condiționează direct punerea în funcțiune a celor două noi întreprinderi. în final, tovarășii Gheorghe Boldur și Victor Zenwra, directori generali în Ministerul ■ Industriei Construcțiilor de Mașini, și, respectiv, în Ministerul Construcțiilor Industriale, au dat asigurări că termenele planificate de punere în funcțiune a acestor obiective importante vor fi întocmai respectate.Ne rămîne să urmărim îndeaproape aplicarea măsurilor stabilite, modul în care a- sigurările date vor fi traduse în viață, pentru ca toate neajunsurile să fie grabnic înlăturate prin colaborarea exigentă dintre toți factorii care au răspunderi și sînt angajați în construcția acestor două unități industriale din Slatina. Noua lege privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor definește clar îndatoririle și răspunderile tuturor factorilor care concură realizarea investițiilor și, de aceea, cît curînd trebuie să se acționeze hotărît lumina prevederilor acestei legi.
Aurel PAPADIUC corespondentul „Scînteîi

chimic din

Rm. Vîlcea
Combinatul chimic din Rm. 

Vîlcea angajează, de urgență, 
specialiști cu pregătire supe
rioară 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, spe
cialiști în telecomunicații; e- 
conomiști specializați în pro
bleme de salarizare, aprovizio
nare, desfacere, investiții, con
tabilitate, precum și cadre cu 
pregătire medie economică — 
planificatori, contabili-revizori, 
contabili, statisticieni, recep- 
ționer. Noii angajați vor be
neficia de salarizare conform 
reglementărilor în vigoare și 
vor avea asigurate spații de 
locuit. Alte amănunte la tele- 
fpnul 1298, Rm. Vîlcea.

muncii. Subliniind acest aspect, mai trebuie să precizăm că tocmai el este principalul element care va determina, neîndoielnic, o creștere substanțială a interesului masei de oameni ai muncii pentru perfecționarea pregătirii lor profesionale.Să vedem de ce. Ponderea salariului tarifar în venitul total al muncitorilor din construcția de mașini este acum de 93,7 la sută. Cu alte cuvinte, adaosurile variabile reprezintă o cotă foarte mică în venitul total lunar. Ca să cîștige mai mult, un muncitor trebuie să realizeze o producție de valoare mai mare. El are două alternative : ori să-și depășească cu regularitate norma de muncă, ori — ceea ce este mult mai plauzibil — să obțină, în baza satisfacerii criteriilor legale, încadrarea într-o treaptă de salarizare superioară din cadrul aceleiași categorii sau chiar într-o categorie tarifară mai bine remunerată. Or, și într-un caz și-n celălalt se pune problema ridicării calificării. Pe de o parte, pentru că este greu de presupus că un om ale cărui cunoștințe profesionale bat pasul pe loc va fi în stare — indiferent de îndemînarea de care dă dovadă — să-și disciplineze eforturile și să-și organizeze munca în așa fel încît să depășească o normă corect elaborată. Pe de altă parte, pentru că, în fond, criteriul principal după care se face promovarea de la o treaptă sau de la o categorie de încadrare la alta este măiestria profesională. Că așa stau lucrurile, rezultă din simpla enumerare a elementelor în funcție de care noul sistem face diferențierea salariilor : complexitatea și calitatea lucrărilor efectuate, inițiativa și operativitatea în muncă, contribuția personală la creșterea eficienței economice a activității întreprinderilor prin reducerea consumurilor de materii prime, materiale și S.D.V.-url, prin buna întreținere a mașinilor și utilajelor sau pe alte căi. Este cît se poate de evident că în prezent numai o temeinică cunoaștere a meseriei poate

După intrarea în funcțiune, vreme îndelungată Combinatul de celuloză și hîrtie de la Dej a evoluat cu mult sub nivelul așteptărilor. Prelungita „perioadă a copilăriei" pare să fi luat sfîrșit. Cel puțin așa indică rezultatele obținute luni din realizat, sută dinI și 70 la sută la hîrtie. Se cuvine precizat că, în acest an, sarcinile combinatului au sporit mult în raport cu anul precedent ; la hîrtie, bunăoară, ele depășesc cu 1 000 tone capacitatea proiectată a instalațiilor și cu 500 tone realizările anului trecut. Jumătate din ducția de hîrtie este nată exportului.Rezultatele cu care încheiat bilanțul primelor două luni din acest an sînt, evident, remarcabile, dacă avem în vedere că, în aceeași perioadă a anului precedent, restanțele care se acumulaseră la producția fizică deveniseră alarmante, la fel ca și pierderile ce se înregistraseră la prețul de cost ca urmare a depășirii consumurilor specifice de materii' prime și materiale. Această schimbare în bine se datorește a- sigurării funcționării constante a utilajelor și aparaturii la parametrii înalți. Printre altele, în acest an, a fost înlăturată cauza principală a stagnării utilajelor și instalațiilor — și anume, frecventa înfundare a instalației de evaporare, datorită depunerilor de săruri. După insistente cercetări, un grup de specialiști a găsit o metodă originală, mult mai avantajoasă și mai rapidă pentru îndepărtarea acestora.Aplicarea cu succes a a- cestui procedeu a determinat reproiectarea instalației de evaporare ce urmează să se monteze în cadrul noii etape de dezvol-

tare a combinatului, la dimensiuni mai mici cu 600 mp, ceea ce determină nu numai o reducere a costului investiției, ci și o e- conomie de 87 tone metal. Aceste măsuri, completate cu altele care vizează organizarea unui puternic com-

sumurilor specifice, atingeau 5 milioane lei, în primele două luni din acest an, consumurile la principalele materiale și Ia energia electrică se încadrează în limita celor planificate, sau au coborît chiar sub nivelul preconizat. Astfel,

depozitări. Utilajul de to- cătorie a fost completat, ceea ce permite valorificarea produselor refuzate. Buștenii mai groși sînt despicați și apoi introduși în oatocător, asigurîndu-se utilizare mai eficientă masei lemnoase. în această

producție se experimentează înlocuirea colofoniu- lui — produs importat — cu parafină. Primele încercări au dat rezultate mulțumitoare.— Reducerea tn continuare a consumurilor specifice de materii prime, ma

La Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej

IN SFÎRȘIT, PRODUCȚIA

tribuna experienței înaintate

partiment de întreținere șl reparații, sînt de natură să asigure o depășire substanțială a parametrilor proiectați.Problema care preocupă la ora actuală Combinatului de și hîrtie din Dej o constituie reducerea consumurilor de materie primă și materiale. în ultimele luni s-au făcut eforturi meritorii pentru reducerea a- cestora și rezultatele sînt evidente. Dacă la sfîrșitul primului trimestru al anului precedent, pierderile, ca urmare a depășirii con-

la săruri sodice, consumul pe tona de produs finit este la nivelul celui normat, iar la soda caustică se situează sub cel planificat, ca, de altfel, și consumul specific de colofoniu, lgmn. Ca urmare, cheltuielile planificate la o mie producție marfă au simțitor.Un complex de 
a favorizat acest rezultat : 
a fost asigurat, în primul rînd, un ciclu normal de tocare și depozitare pe haldă, pentru a se evita degradarea tocăturii, ca ur
mare a unei îndelungate

lună va fi pusă în funcțiune o instalație de recuperare a fibrei din apele reziduale. Se vor recupera astfel anual cel puțin 500 tone de fibră. Instalația a fost concepută, proiectată și realizată în atelierul propriu, refolosindu-se acest utilaj și cîteva utilaje inactive. Vor fi realizate, tot în combinat, două instalații de recuperare a apei, una la mașina la cea de vor mieDe asemenea, tot reducerea
de hîrtie și alta celuloză, care anual o econo- puțin 500 000 lei. pentrucheltuielilor de

teriale, energie și apă ră- mine obiectivul nostru principal — ne relata ing. Andrei Lazăr, directorul tehnic al combinatului. Un mare ajutor ne-ar putea da în această privință furnizorii noștri de materii prime. Deoarece ne trimit lemnul subdimensionat o mare parte din substanța utilă este aruncată la gunoi, o dată cu coaja.Avînd statut de centrală, Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej, din cadrul căruia fac parte și fabricile de hîrtie din Petreștî

— Alba și Prundu Bîrgău- lui — Bistrița-Năsăud, precum și fabrica de mucava din Cluj, a început să fructifice mai bine avantajele noii organizări. Consiliul de administrație al combinatului, împreună cu comitetele de direcție ale fabricilor, a găsit utilizare mai capacităților i ție. Atelierul ții din Dej, o capacitate cu mult mare decît necesitățile locale, spre deosebire de anii anteriori, are acum o încărcare completă, prin preluarea reparațiilor, lucrărilor ,de autoutilare și fabricația pieselor de schimb pentru toate cele 4 unități care intră în componența combinatului. „Atribuțiile lărgite cu care am fost învestiți —■ ne spune ing. Radu Anda- rache, directorul general al combinatului — stimulează inițiativa colectivului de conducere, a specialiștilor. Probleme care, altădată se rezolvau la nivel de minister, după multe tărăgănări, acum își găsesc soluționare rapidă în cadrul unităților componente".Desigur, in activitatea a- cestei mari unități a industriei lemnului au mai rămas de pus la punct multe lucruri. Rezultatele obținute în primele două luni Conferă certitudinea că planul pe acest an va fi realizat la toți • indicatorii și la un nivel perior anilor Fapt este că le colectivuluiDej s-a instaurat un înalt spirit de exigență față de modul în care sînt gospodărite fondurile statului, atitudine pornită din convingerea fermă că a sosit timpul să se afirme viguros pe scara valorilor.

mijloace de eficientă a de produc- de repara- , care are mai

calitativ su- precedenți. în rînduri- de la C.C.H.

Alex. MUREȘAN corespondentul „Scînteîi*
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Uzina „Industria sîrmii” din Cîmpia Turzii. Interior din hala laminorului nr. 3, care a intrat recent în producție Foto : Gh. Vințilă

permite cuiva mințitele condiții de promovare la un nivel superior de salarizare.Departe de a fi o simplă deducție teoretică sau o prefigurare ipotetică, afirmația potrivit căreia noul sistem de salarizare va determina — în construcția de mașini, cel puțin — o creștere simțitoare a interesului muncitorilor pentru perfecționarea neîntreruptă a calificării, se bazează pe cîteva argumente extrem de concludente. Este vorba, mai întîi, de diferențierea mult mai nuanțată a

a Il-a de salarizare a unei categorii de încadrare este foarte apropiată de cea de la nivelul de bază al categoriei imediat superioare, la treapta a IlI-a (cea mai mare) salariul tarifar ajungînd chiar să-1 depășească pe cel de la nivelul de bază al categoriei imediat superioare. Cu alte cuvinte, salariul tarifar al unui muncitor de categoria a 4-a, în acord, rețeaua A, care-și îndeplinește norma în proporție de 100 ia sută poate fi de 1 428, 1499,40, 1 570,80 sau 1 652,40 lei, în funcție de treapta de salarizare.

Apa care băltește pe semănături 
trebuie grabnic înlăturatăPloile abundente din ultima vreme au provocat topirea bruscă a zăpezilor și au dus la creșterea nivelului apelor din rîuri și iazuri, în multe locuri apa a ieșit din matcă, băltind pe însemnate suprafețe de teren semănate din toamnă și pe altele ce urmează a fi însă- mînțate în această primăvară. în județul Ilfov apa băltește pe circa 5 200 hectare cu grîu, lucernă, pe pășuni și terenuri arate din toamnă. Alte mii de hectare prezintă exces de umiditate, ceea ce poate provoca întîrzierea lucrărilor agricole. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri, organele agricole au luat o seamă de măsuri menite să ducă la evacuarea apei de pe terenurile inundate. Astfel, au fost instalate și puse în funcțiune motopompe, se execută canale de evacuare și se efectuează lucrări de consolidare a digurilor. în comuna Afumați apa s-a adunat într-o depresiune din apropierea șoselei București—Constanța. Pentru înlăturarea pericolului de inundație, din inițiativa consiliului popular comunal s-au instalat pompe cu ajutorul cărora apa este evacuată peste șosea. Asemenea acțiuni au fost întreprinse și în comunele Dridu, Vărăști, Ileana, Bărcănești, 30 Decembrie, pre-

cum și în orașele Urziceni și Olte- denița, înlăturîndu-se pericoîul inundații.Intr-o stare mai precară se află comuna Frăsinet și o seamă de__ 1_situate pe valea Mostiștei. Intrucit vanele de evacuare nu pot face față volumului mare de apă ce vine din amonte, barajul este in pericol. Aceste localități sînt supravegheate de specialiștii care se ocupă de intervenții operative privind mărirea debitului de evacuare a apei, întărirea digurilor.Desigur, acțiunile întreprinse au 
o importanță deosebită, dar nu sînt suficiente. Am amintit la început că sînt însemnate suprafețe de teren agricol sub apă și cu exces de umiditate. Pentru salvarea culturilor de toamnă și însămînțatul celorlalte la timp, e nevoie să fie antrenate însemnate forțe din județ : să se folosească intens moto- pompele, să fie antrenați cît mai mulți oameni pentru săparea de canale și puțuri absorbante necesare evacuării apei. La aceste lucrări, putea buție.

sate

tineretul din aceste sate ar aduce o substanțială contrl-
Florea CEAUȘESCU corespondentul „Scînteîi

ClT DE PROASTĂ
POATE EL PROSTIA

si muncă de calitate
Isalariilor tarifare, de apariția celor 4 trepte de salarizare diferite din cadrul fiecăreia dintre cele 6 categorii de încadrare. în ce constă avantajul existenței acestor trepte ? Potrivit opiniei specialiștilor de la Uzina de mecanică fină — Sinaia, de la fabricile de rulmenți din Brașov și Bîrlad, ca și din alte uzine cu specific de fabricație de serie mare și de masă, el constă, în esență, în faptul că, chiar dacă are de executat mulți ani în șir lucrări de complexitate constantă, și, din acest motiv, fi încadrat într-o categorie superioară, un muncitor promovat, în schimb, dacă nește celelalte condiții, de la . nivelul de bază la treapta I, la a Il-a sau la a IlI-a ale aceleiași categorii. Și trebuie spus că remunerarea la treapta

nu poate tarifară poate fi îndepli-

în timp ce, în aceleași condiții de îndeplinire a normei, salariul tarifar al unui muncitor de categoria a 5-a, încadrat la nivelul de bază, este de 1 601,40 lei. La rîndul său, volumul cîștigului suplimentar provenit din depășirea de normă depinde, de asemenea, de nivelul de încadrare : un procent de depășire a normei înseamnă una la nivelul de bază și alta la treapta a doua sau a treia.în al doilea rînd, revirimentul la care ne referim este previzibil deoarece, din totalul muncitorilor calificați care lucrează in construcția de mașini doar 17 la sută sînt încadrați în prezent în categoriile superioare (5 și 6) și doar 14,2 la sută la treptele maxime ale diferitelor categorii. Cită vreme marea majoritate a muncitorilor din această ramură (85,8

la sută) nu sînt încadrați superioare ale diferitelor de salarizare, este foarte presupunem că mulți, foarte mulți dintre ei vor privi cu seriozitate sporită problema ridicării calificării, condiția primordială, după cum spuneam, a promovării, a creșterii salariului tarifar.Evident, pornind de la cunoașterea exactă și amănunțită a fenomenului care se va contura tot mai clar, comitetele de direcție ale întreprinderilor și consiliile de administrație ale centralelor industriale trebuie să vină în întîmpinarea lui, să ia măsuri care să le faciliteze muncitorilor însușirea temeinică a noi și noi cunoștințe tehnice profesionale, ridicarea necontenită a calificării. Avem, desigur, în vedere organizarea in uzine a unor forme adecvate de în- vățămînt și de specializare, dar și îmbunătățirea aprovizionării tehnico- . materiale, organizarea superioară a producției și a muncii, întărirea disciplinei în muncă și a celei tehnologice, asigurarea unei asistențe tehnice pe măsura cerințelor, într-un cuvînt — crearea condițiilor de care depinde, de fapt, reușita aplicării noului sistem de salarizare în ansamblul său, fructificarea la maximum, în interesul întregii societăți și ai fiecărui om al muncii în parte, a incontestabilelor avantaje ale noului sistem de salarizare.Este mai presus de orice îndoială că asigurînd în permanență normelor de muncă toate funcțiile și atributele, rolul ce le revine ca instrument de primă importanță în organizarea științifică a producției și a muncii, în cointeresarea materială, noul sistem de salarizare va stimula, în final, creșterea substanțială a producției și a productivității muncii, reducerea prețului de cost și sporirea eficienței activității economice, va mijloci o îmbinare tot mai armonioasă a interesului individual al fiecărui om al muncii de a trăi mai bine, cu interesele generale ale societății, de a asigura progresul economic și social- cultural al patriei, o viață din ce în ce mai civilizată întregului popor.

în sectorul zootehnic al cooperativei agricole din Ciuperceni, județul Teleorman, mi-a fost dat să văd ce sînt convins că nu se poate vedea în nici o altă unitate cooperatistă din țară. închipuiți-vă că treceți prin cîteva grajduri unde, speriați de șobolanii care mișună în voie, puteți număra 186 de vaci și 78 de viței. Vaci? Să le spunem totuși așa. Deci, 186 de vaci din care bună parte nu se pot scula cîteo- dată de jos decît ajutate de oameni. Chinuitele dobitoace nu sint hrănite decît cu paie și coceni. Nici o mînă de fîn, nici un pumn de uruială. A nu avea posibilități de asigurare a furajelor e una, și atunci nimeni nu-ți poate cere să crești vite, dar a le avea și a nu le hrăni, e altceva. Și în cazul de față tocmai despre asta este vorba. Dar culmea ridicolului și a „planificării" : dacă în 1969 de la acest efectiv, distrus din punct de vedere biologic, s-au obținut, totuși, cîte 570 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, pentru acest an pretențiile direcției a- gricole se ridică la... 1 700 litri. Deși starea lor generală e mai mult decît jalnică, aflați că unele dau și lapte... cîte 150-200 gr pe zi, adică, adunat la un loc, nici cît să ajungă vițeilor, și ei la un pas de rahitism.Văzînd, acolo, cele relatate sus, mi-am dat seama că tii cooperativei, plătiți conducerea agricolă forturi obișnui această

mai specialiș- de stat, direcția facă e-unității au trebuit supraomenești cu spectacolul tortură, la care sînt supu
Și săpentru a se inuman, cu

se animalele. Nu poți ieși din aceste grajduri fără să fii fulgerat de un profund sentiment de indignare, fără să te întrebi și să-i întrebi și pe alții cu ce drept își permit acest act incalificabil.
Ceea ce am și făcut.Dar interlocutorii — Dumitru Mi- troi, (fostul) și Petre Bădăluță, (actualul) președinte, inginerii Pan- telimon Surupăceanu și Sofia Medina, Ion Barcan, medic veterinar de circumscripție s-au întrecut unul pe altul în a găsi justificări, care mai de care bună să adoarmă spiritul de responsabilitate. în tot timpul discuțiilor, nici unul dintre ei n-a putut spune ce a întreprins practic pentru ca sectorul de rine să nu ajungă la o astfel stare deplorabilă.Și, pentru ca să fie și mai pede pînă unde poate ajunge indolența, lipsa de gîndire și birocratismul, amintim numai faptul că tratamentul de intensă subnutriție la care sînt supuse vitele de la Ciu- perceni are loc — unde credeți ? — chiar alături de... depozitele de furaje în care există 400 t porumb și 200 t fin de lucernă. De ce nu le folosesc ? Pentru că, potrivit planului de la direcția agricolă întocmit pentru acest an, cooperativa se profilează pe îngrășarea berbecu- ților. Foarte bine, să se profileze pe ce vrea, pe ce crede că este a- vantajos, dar a lăsa, din această cauză, să moară vacile de foame, ne arată exact ce se spune în titlul a- cestor rînduri.
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G Moll Flanders : PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21.
o Doi bărbați pentru o moarte : 
REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21.
O Adio Texas î LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18;
20.30.
O Te iubesc, te iubesc ; CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45. 
O Păsări și ogari : CAPITOL 
— 21.
O Explozie in munți : VICTO
RIA — 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 : CINEMATE
CA (sala Union): 10; 12;-14.
0 Ghici cine vine la cină ? : 
CENTRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, GRIVIȚA — 9,30; 11,45; 
15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 16; 18,15; 20,30.
O Simpaticul domn R : LUMINA
— 9,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
20,45, TOMIS — 9,30—15,30 în con
tinuare; 18; 20,15.
© Program pentru copil : DOINA
— 9; 10.
O Femeia îndărătnică : DOINA — 
11,30; 13,‘45; 16; 18,30; 20,45.
© Leul african î TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare.
© Metamorfoza sticlei ; Cînd băr
bații devin tați ; 20 de secunde ; 
Băiețașul Iui tăticu : TIMPURI 
NOI — 19—21 în continuare.
O Mireasa era în negru : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 18,30; 21. 
O 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.
0 Păcatul dragostei s BUZEȘTI — 
15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18.
O Cuțitul în apă : MOȘILOR — 

' 20,30.
© Roșu șl auriu : BUZEȘTI —
20.30.
• Via Mala : DACIA — 8—20,45 
în continuare, VOLGA — 10 — 12 
în continuare; 16; 18.15; 20,30.
O Comisarul X și „Panterele al
bastre*4 î 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.
© Taina leului : LIRA — 15.30; 18. 
© A trecut o femeie : LIRA — 
20,15.
a Beru și comisarul San Antonio: 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
© Cînd se arată cucuveaua : CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30.
o Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CENI — 15,30; 19.
© Winnetou în Valea Morțll : 
PACEA — 15,45; 18; 20,15.
a Stăpîn pe situație : FLOREAS- 
CA — 10; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
O Noapte cu ceață î FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
o O șansă dintr-o mie j VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
A Prea mic pentru un război a- 
tît de mare : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
© La Nord prin Nord-Vest: PRO
GRESUL — 15,30; 19.
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Prof. dr. Oliviu GHERMAN,Universitatea din Craiova
Relntorcîndu-mă Ia punctul de plecare, adică la considerarea activității universitare ca un vast șantier de lucru, rezultă din cele de mai sus că profesorul, în această accepțiune nu poate fi un îndrumător exterior al activității altora, respectiv al studenților, ci trebuie să fie el însuși un participant activ al muncii pe „șantier". Desigur, sfaturile exterioare sînt adesea splendide, dar e- xistă o psihologie specială a angajat activ în muncă, după -----ești infinit mai crezut dacă nU dai numai sfaturi cl pui și mina, această privință cred că majoritatea profesorilor noștri își îndeplinesc cu prisosință îndatoririle. Este deci o obligație necondiționată a fiecărui profesor să fie un cercetător activ, un exemplu călăuzitor pentru a cîș- tiga încrederea totală a studenților cu care lucrează, condiție absolut necesară pentru succesul procesului de învățămînt.Ar mai fi de spus încă unele lucruri. Consider că la nivelul universitar condiția necesară și suficientă pentru realizarea unui curs de mare valoare este cunoașterea deplină a materiei predate șl culturi umaniste co-

Succesul sau insuccesul Invățămîn- tului universitar este determinat de capacitatea profesorului și a studentului de a răspunde exigențelor studiului superior. Despre misiunea studentului in societatea noastră s-a vorbit în repetate rînduri și s-a vorbit bine. în cele ce urmează mă voi referi la citeva îndatoriri majore ale profesorului — fie acesta asistent, conferențiar sau profesor. ~ părerea mea, concepția i căreia activitatea universitară o confruntare continuă între elemente care stau de o te și de cealaltă a catedrei complet depășită. Cred că, în dițiile actuale, limitarea activității universitare la un dialog profesor- student nu ar asigura un ritm suficient de viu dezvoltării profesionale. Activitatea universitară ar trebui mai curind concepută ca un șantier al muncii de înțelegere a stadiului actual al diferitelor științe și a direcțiilor de dezvoltare a acestora. In a- cest context, o a- devărată muncă universitară creatoare poate fi concepută numai în condițiile unei angajări totale, comune, a profesorului și studentului, profesorului revenindu-i misiunea dificilă de a fi un deschizător activ de drumuri, de a dinamiza întreaga viață universitară.Pentru ilustrarea acestui punct de vedere aș porni de la unele argumente de etică și de la unele observații personale. Mai întîi, consider că este cazul să analizăm din punct de vedere etic poziția pe care o are profesorul universitar. în conformitate cu toate legile și regulamentele, are datoria să realizeze activitatea de predare a cunoștințelor la mai înalt nivel, iar studentul obligat să-și însușească aceste noștințe. Prevederea este clară pentru unul și pentru altul.
PROGRAMUL I

notele în față, dar esenți- părut ce spunea vorbito- părerea mea, un curs colecție de date sau legi, moderne ar fi aces-

20,40 Mozaic cinematografic. 21,40 
Album Urle de călătorie — emisi
une de versuri. 22,00 Seara melo
manului. Orchestra de cameră a 
Conservatorului ..Gh. Dima

La comemorarea lui
GEORGE CĂLINESCU

20.

S®1O
MUZICA
NEUITATDE

Bezrodnîi,unor mari a unor mari contempo-
Baskirov,

ale pocii noastre
Hi ■■ i nirnii.................. ..........

Mileniile, spunea G. Călinescu, dau, ca și atmosfera, o adîncime de cer fenomenelor culturale. Timpul, care nu este în mod obligatoriu necruțător cu toți, i-a corectat blind această observație. Fenomenul călinescian a căpătat o asemenea adîncime încă în timpul vieții scriitorului, și aceasta vine din profunditatea viziunii umanistului, din coerența și armonia clasică a structurii operei sale, din transparența, fluiditatea și ritmul interior al frazei călinesciene. în- tr-un cuvînt, ea izvorăște din fervoarea și rigorile intelectului autentic, din reveria generos constructivă a artistului și, totodată, din participarea exemplară, ardentă și multilaterală a scriitorului-cetățean la opera de construcție a spiritualității românești. Dacă energetismul etic al lui Pârvan a fost pus de G. Călinescu sub semnul unei filozofii a caracterului, a „acordului între gînd și fapt", propulsat de „năzuința lucidă a unei minți fericite care caută în construcție rezolvarea problemei vieții" — virtuți sublim necesare oricărei renașteri — la autorul Iul «Șun» problema e de a construi pe acest temei totul, în acord cu elanul sufletesc al epocii, pe măsura viselor ei, un tip superior de umanitate și civilizație. Cea mai mare parte a operei călinesciene e subordonată — în datele ei simbolice și esențiale — acestui nou tip de construcție, acestui energetism faustic și contemplativ totodată, solidar cu perspectiva libertății și fericirii societății noastre. înțelegerea unei compatibilități stringent dialectice dintre idee și acțiune îl făcea pe autorul romanului „Bietul Ioanide" să treacă de multe ori de la masa de lucru la preocupările și frămîntările deputatului. Actul civic și social căpăta la el solemnitatea rituală a artei însăși.Această „filozofie" a personalității s-a transmis întregii sale opere. Articolul de ziar, conferința, pamfletul, discursul, poemul, cronica săptămî- nală — poartă pecetea acestei participări vulcanice, neîntrerupte, excepționale. Istoric de înaltă clasă al literaturii române, eseist strălucit al literaturilor străine (Ovidiu, Horațiu, Tasso, Ibsen etc.), exeget de uimitoare pătrundere a dimensiunilor geniului eminescian, autor de ample

romane realiste (Enigma Otiliei, Bietul Ioanide, Scrinul negru), poet, dramaturg, fascinant profesor de literatură, ziarist febril, moralist, estetician, cronicar de artă, traducător de vocație (Horațiu) etc., G. Călinescu lasă generației contemporane de critici și scriitori, dincolo de soliditatea operei, de vitalitatea ideilor sale, de metoda și viziunea sa critică — sever particulare și inimitabile — sugestia extraordinară a unei mari rigori intelectuale, pasiunea culturii, responsabilitatea opțiunii. Examenul întreprins în monumentala sa Istorie 
a literaturii române de la origini

vine un Instrument de cunoaștere. Un critic, sublinia autorul „Principiilor de estetică", «este un raportor al umanității. Autoritatea lui decurge din obiectivitatea spiritului, din putința de a anticipa adevărul ca sentință a vremii» (Valoare și ideal estetic). Vocația de a descoperi permanențele literare, de a izola nucleele organice ale artei de schemele parazitare, contrafăcute, de a desprinde emoția curată în expresia cea mai individuală ține de inteligența, de înălțimea orizontului ideologic al criticului, de cultura și disponibilitățile analitic-disociative ale celui care e-

După conform este două par- este con-
celui careIn

pini! In prezent e un exemplu elocvent : intuițiile scînteietoare, paginile de sinteză, pătrunderea vibrantă din portretele de neuitat ale lui Emi- nescu, Creangă, Vasile Pârvan, Matei Caragiale, Nicolae Iorga și atîtea altele sînt realizate cu mijloacele unei erudiții de proporții neobișnuite, susținute de o neistovită pasiune. Ca și monografiile nu mai puțin ilustre dedicate personalității lui Eminescu și Creangă, devenite repere fundamentale, indispensabile oricărei interpretări actuale. Refuzînd oratoria bufă a condeiului aservit diferitelor mode efemere, spectaculoasele polemici sterile, jocul arbitrar al pasiunilor zgomotoase si gratuite, dispre- țuind estetica improvizat canonică a diferiților „părinți" de grupuri literare, G. Călinescu era preocupat de cuprinderea și reliefarea unor valori și sensuri fundamentale ale literaturii, de integrarea acestora în ansamblul culturii noastre și universale. în măsura în care este proiecția obiectivă a unui sentiment de valoare, anticipativă, critica însumează la G. Călinescu virtuțile proprii artei, de-

xercită actul .ritic. Călinescianismul nu înseamnă numai înscenare plastică și surprinzătoare a ideilor critice, numai stil și petulanță metaforică, neverosimilă putere asociativă, ci și o permanentă invitație la rigoare : „Să mă pot entuziasma, să mă pot învinge în slăbiciunile mele, să mă înfrățesc cu opera de artă și s-o comunic apoi cu toate mijloacele, cu gestul sau cu vorba, pe calea ideilor sau a imaginilor, acesta este darul esențial. Fără statornicie a principiilor, fără demnitate critică, fără, în sfîrșit, acea chezășie că judecata multiplelor obiecte se face cu o măsură comună, ci nu în legătură cu vicisitudinile istorice sau nutritive, nu poate fi autoritate. Activitatea critică este, firește, și impresie, dar nu arbitrarietate^ Atît afirmi cit explici. Numai o concepție înaltă despre artă îmi poate da mie ardoarea și statornicia ei.“ Simultaneismul esteticii călinesciene, aplicat în sfera analizelor comparative, era subordonat voinței de a demonstra nu atît incidențe ideatice, similitudinea unor structuri literare române și străine

cît mai ales pregnanța, originalitatea, prestigiul real al unor idei literare, filozofice, estetice românești. Orientat cu precădere spre „permanențe", spre valorile deja constituite, G. Călinescu îmbrățișa totodată căutările autentice, filoanele proaspete de inspirație, sesiza pulsația lirică, ori- cît de timidă, a unui text abia născut.Estetician al poeziei, G. Călinescu integrează în gîndirea noastră critică și universală ftuprinzătoare judecăți de valoare, observații viabile și percutante asupra destinului liricii moderne, asupra avatarurilor acesteia. Judecarea lucidă a suprarea- lismului și a tot ce ține de truculența onirică sau literatura absurdului (ca de altfel și a muzicii atona- le sau dodecafonice privite de alții ca valori absolute) venea la G. Călinescu nu atît dintr-o presupusă neaderență sau nereceptivitate, nici dintr-o suspectare de plano a lipsei funciare de talent a unora dintre reprezentanții acestor curente, din spaima lui față de histrionismul verbal, de fabricație și expresie fluctuantă, ci în primul rînd din severitatea — verificată de o mare sensibilitate — a registrului său de referințe valorice. Cu o deschidere foarte modernă asupra înțelegerii zonelor gîndirii poetice, intuind funcționalitatea elementelor, simbolurilor și arhetipurilor care stau la baza universului poeziei, G. Călinescu devansează prin acuitate interesante observații ale criticii fenomenologice contemporane (Gaston Bachelard) privind imaginarul, resursele lirismului, valoarea metaforei.Proteic șl vizionar, G. Călinescu trăiește printre noi cu aceeași fervoare și căldură de totdeauna. Exemplaritatea prezenței sale scriitoricești și civice, ardoarea sa intelectuală sînt un permanent îndemn la acțiune și luciditate constructivă. Este cel mal nobil testament pe care umanistul — de la a cărui săvîrșire din viață s-au împlinit cinci ani — l-a lăsat contemporaneității, înfrun- tînd moartea cu fervoarea optimistului care scria : „Am scuturat coama cu voință și am zis ca și Giosuă Car- ducci : „No, no son morto...".
Vasile NICOLESCU

puncte de vedere

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siunea în limba germană. 18,05 
Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți I 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Desene animate. 19,30 Repor
taj TV. -„Fetele din Celei". 19,45 
Tele-enclclopedla. 20,40 Mlcro- 
avanpremiera. 20,45 Film serial : 
„Răzbunătorii". „Răpirea". 21,35 
„Iubire — bibelou de porțelan". 
22,10 Telejurnalul de noapte. 22,20 
Fragmente din finala festivalului 
de muzică ușoară San Remo 1970. 
22,40 Telesport.

PROGRAMUL U

Mal mult decît ori- re manifestare din seria obișnuitelor concerte de cameră, mai mult decît semnificația unor recitaluri memorabile pe care am avut ocazia să le urmărim în ultima vreme, recenta seară de muzică oferită la Ateneul Român de trio-ul sovietic format din pianistul Dmitrii Baș- kirov, violonistul Igor Bezrodnîi și violoncelistul Mihail Homitzer a avut în primul rînd meritul de a ne fi demonstrat în chip magistral posibilitățile unei afirmări multilaterale și plenare a personalității interpreți, muzicieni răni.Și dacă mora momentul cînd cu luni în urmă, într-o atitudine întrucîtva similară, Lola Bobescu ne-a probat, în calitate de solistă, membră și conducătoare de ansamblu, căile unei depline împliniri a interpretului concertist, vom putea aprecia de această dată — și în același sens — faptul 
că trio-ul muzicienilor sovietici, proeminente personalități ale vieții muzicale europene, a reușit să stabilească în primul rînd o măsură 
a unui echilibru e- ficace între disponibi-

vom reme-

litățile instrumentistului virtuoz șl simțul constant al ansamblului ; căci tocmai echilibrul dintre cele două laturi aparent divergente ale interpretării condiționează aci, în modul cel mai strict, reușita unor realizări

Homitzer
la Ateneu

semnificative In cadrul acestei formații atit de pretențioase, care este trio-ul instrumentelor de coarde și pian.Vom aprecia, de asemenea, în execuția 
Trio-ulul în la minor de Ceaikovski, unitatea și mai ales fermitatea inițiativelor interpretative, imaginea

metodică dar inspirată a unui flux dramatic abil dedus din melodica agreabilă a acestor efuziuni lirice, deseori atît de spectaculoase. Cele două Recitative și Rondo, aparținînd compozitorului sovietic contemporan Miroslav Skorik, marchează o a- titudine personală, în prelucrarea folclorului muzical, în transpunerea sugestiilor a- cestuia în cadrul genurilor muzicii culte.Desigur, realizarea interpretativă cea mai importantă a întregului concert a constituit-o însă execuția marelui Trio op. 97 de Beethoven ; clasic, luminos și echilibrat, cu o frazare impecabil conturată, de o vitalitate și prospețime melodică tonifiantă, partitura acestui beethovenian susținută de interpreți cu nantă vervă cire sonoră.Iar pe deasupra virtuozității de ansamblu, mai presus de frumusețile sonore iscate cu mult rafinament, vom descifra în cadrul acestui act interpretativ colectiv sensurile unei împliniri artistice superioare ce depășește abilitățile individuale.

opus a fost cei trei impresio- și strălu-

Cu citeva stagiuni urmă, asistînd la spectacolele prezentate cu prilejul împlinirii a zece ani de la înființarea Operei din Iași, observam tendința colectivului artistic de a da activității sale un profil profesional din ce în ce mai accentuat. Atît repertoriul — care includea titluri reprezentative ale operei clasice și romantice, de la Mozart, pină la Wagner și Verdi — cit și maniera interpretării și montării arătau o preocupare atentă pentru situarea teatrului în centrul interesului vieții artistice ieșene. Premiera, după cîți- va ani, a dipticului de o- pere românești — Stejarul din Borzești de Theodor Bratu și Mariana Pineda de Doru Popovici — a însemnat un cert progres, înscriind rezultatele ansamblului într-o sferă mai largă de circulație, printr-o contribuție calitativă la a- firmarea spectacolului liric contemporan.Recent, premiera pe țară a unei lucrări tă semnătura Brecht și Kurt șapte păcate demicilor burghezi, ca și vizionarea ultimelor spectacole montate, Mireasa vîn-

dută și musicalul My fair lady, ne îndreptățesc să considerăm că Opera din Iași are suficiente elemente pentru a deveni unul dintre teatrele de prim rang, care poate da rezultate competi- ționale, în viața noastră muzicală. Alegerea operei lui Weill — de fapt un

Dumitru AVAKIAN

ce poar- lui Bertold Weill, Cele moarte ale

cel este cu- Și Dar, în timp ce realizarea acestei prevederi de către student se verifică cu toată temeinicia, cel puțin în principiu, prin examinarea studentului, în cazul profesorului această verificare rămîne într-o mare măsură pe seama conștiinței sale profesionale sau a colectivului de catedră.Societatea socialistă ne-a dat nouă, profesorilor, o misiune deosebit de grea și de frumoasă, o profesiune cu o „producție" deosebit de fină — producția de bunuri spirituale, rolul „controlului tehnic de calitate" trebuind să-l joace etica noastră profesorală. în această privință, îmi a- mintesc de unii dascăli pe care i-am ascultat în anii mei de studenție. Voi purta întotdeauna In minte acele cursuri care exprimau plinătatea personalității profesorului, e- fortul său statornic pentru mai mult, pentru mai bine. Folosirea sau nefolosirea notelor scrise de către profesor mi s-a părut neesențială. Am audiat cursuri libere sau cursuri ținute cu al mi s-a rul. După nu este o oricit de tea, un curs este rezultatul final al unei imense și îndelungate „bătălii" cu conținutul disciplinei respective. Un curs trebuie înțeles profund, gîndit, regîndit, cizelat, adică în esență trebuie trăit integral. Simpla înțelegere a ceea ce au spus alții, însăilarea rezultatelor acestora este o treabă de cîrpaci și nu are nimic de-a face cu misiunea de profesor, Este esențial să se înțeleagă că un curs începe să-și îndeplinească misiunea numai atunci cînd în spatele lui, în mintea celui ce-1 ține există infinit mai mult decît ceea ce prezintă în fața studentului.Aceasta implică evident ca profesorul să fie angajat activ în munca de cercetare într-un domeniu legat de conținutul cursului. La prima vedere muncă de cercetare nu are repercusiuni directe asupra desfășurării cursului Dar legătura dintre cercetare și predare nu trebuie înțeleasă simplist, în sensul introducerii artificiale în curs a rezultatelor proprii. Altfel spus, activitatea de cercetare (indiferent în ce domeniu) nu trebuie să pătrundă neapărat în curs prin rezultatele sale, cît mai ales prin spiritul care animă această cercetare, stimulînd gîndirea, îndemnînd la studiu, la cercetare, generînd o autentică fervoare intelectuală.

stăpinirea uneirespunzătoare. într-adevăr, cunoașterea deplină, predate are i citatea de a discerne și a o organiza, iar stăpînirea unei culturi clasice presupune o capacitate de exprimare curgătoare. Numai .un curs logic și pătruns de spiritul tematicii de cercetare a disciplinei, prezentat cu un vocabular adecvat, poate fi numit un curs bun. Dacă în cursurile din anii mari experiența unei cercetări active se manifestă prin aducerea studentului pînă nivelul cercetărilor actuale, cursurile fundamentale din anii mici aceasta se manifestă prin spiritul modern, aerisit al cursului; Nu vreau să supăr pe nimeni, dar consider că acel profesor despre care se spune că știe mult dar nu poate expune este fie un om care nu și-a însușit profund materia, fie neinteresat. în dobîndirea unei culturi universitare, fie — cel mai probabil — superficial In pregătirea lecțiilor. în orice caz, el nu-și Îndeplinește misiunea.In sfîrșit, aș vrea să mă refer la 
o latură a profilului spiritual al profesorului care de obicei se postulează ca existență, dar despre care s-a scris destul de puțin. Este vorba de probitatea ideologică a profesorului universitar, de pregătirea lui politică. Să nu uităm că în perioada studenției se realizează integrarea socială a viitorului specialist — profesorul avînd datoria să inoculeze convingerile sale filozofice mar- xist-leniniste, crezul său politic, ho- tărîrea sa de a participa la înfăptuirea programului partidului. Adeziunea fără rezerve la efortul și idealurile societății noastre socialiste, îmbinate cu o cultură într-adevăr universitară, permite profesorului de azi să fie un exemplu și un călăuzitor pentru integrarea socială a studentului.Alături de înțelegerea profundă a acestor lucruri mai este nevoie doar de prezența unui umanism academic, de multă dragoste de oameni.

, logică a materiei drept urmare capa-

la în

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert de muzică scandinavă — 
20. Dirijor : Leit Segerstam (Sue
dia).

încadrarea intr-un ritm Imagistic caracteristic concepției de ansamblu. Nu mai trebuie poate să accentuăm — deși credem că nu este un lucru obișnuit — că o asemenea unitate conferă produsului finit, așa cum apare la premieră, un nivel artistic cu

complet calitatea spectacolelor Operei ieșene, am urmărit și desfășurarea celor mai recente montări. Mireasa vîndută — regizor George Tăbăcaru — susține interesul prin respectarea necrispată a obișnuințelor unui spectacol tradițional. Anumite punctări
Profiluri artistice

OPERA DIN
spectacol de balet cu cin- tece — cerea o siguranță a meșteșugului, pentru a nu transforma spectacolul într-o experiență anecdotică. Ideea montării, pornind de la regizor (George Zaha- rescu), este aproape simultan preluată de coregraf (Mihaela Atanasiu), care lucrează traducînd tempoul dat de dirijor (Ion Baciu) și cere scenografului (Hristofenia Caza-

totul remarcabil. Iată de ce alăturăm aprecierilor pe deplin meritate de regizor, coregraf, dirijor și scenograf, elogii pentru realizatorii rolurilor principale : Ana I (voce Maria Toma Ioanițescu), Ana II (Natalia Vronschi Gașler), „cele șapte păcate" (Liana Nico- lau Cdmșa), cvartetul de bărbați și ansamblul de balet.Dorind să cunoaștem mal

de culoare scenograf George Doroșenco — încercarea obținerii unei dezinvolturi operistice a soliștilor și corului (uneori mimată, alteori sinceră) dau un anumit farmec acestei montări. Mult mai reușit, alert și nu lipsit de reale surprize, musicalul My fair lady demonstrează că Ia Opera din Iași unii soliști pot avea calități actoricești, în rolul principal, Camelia

Șotrin creează o Eliza plină de vervă, care poate fi comparată cu cele mai bune interpretări ale acestui personaj ; Emil Pingireac (Higgins), Gheorghe Popa (Doolittle), Costel Simio- nescu întregesc distribuția în care George Zaharescu, Mihaela Atanasiu și George Doroșenco reușesc să ofere o versiune originală, deosebită de stilul unor montări anterioare. O remarcă aparte, pentru prezența la pupitrul dirijoral a unui ti- năr șef de orchestră, Cor- neliu Calistru.Această „schiță de portret" a Operei din Iași, deși nu cuprinde poate în întregime toate datele de care dispune colectivul artistic, încearcă să semnaleze un climat de creație și interpretare sensibil superior față de trecut. Cu un singur amendament însă ; cele observate vizează perspectiva unei evoluții promițătoare, ce își va impune valoarea doar cu condiția unei discipline și consecvențe de durată, prin care se poate răspunde imperativelor culturii noastre contemporane.
Grigore 
CONSTANTINESCU

• Opera Română : Bal mascat — 
19,30
O Teatrul de operetă > My fair 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Enigma o- 
tlliei — 19,30 ; (sala Studio) : Cine 
ești tu 7 — 19,30.
O Teatrul de comedie: Nlcnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Transplantarea inimii 
necunoscute — 18; Poezie + mu
zică 1970 — 21,30; (sala din str. 
Alex. Sahia); Puricele In ureche
— 15; Sfîntul Mitică Blajlnu
— 20.
e Teatrul Mic: Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : O lună la 
țară — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Nota 
zero la purtare — 18,30.
<S Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" (sala Cassandra) : Cartofi 
prăjiți cu orice — 20.
e Teatrul evreiesc de stat : 
Noaptea în tîrgul vechi — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : ~ • • • •
pușa — 17; (sala 
miel) : Strop de
— 17.
o Teatrul satiric _______
nașe" (sala Savoy) : Boeing-Boeing
— 17; 20; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Nlcuță... Ia Tănase
— 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Trei fete de 
măritat — 19,30; (la Sata Palatu
lui): Fotbal — Mexic ’70 — 19,30. 
<e Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica și noi — 20.
• Circul de stat : Carnavalul cir
cului — 19,30.

Șoricelul șl pă- 
dln str. Acade- 
rouă-brotăcelul

muzical „C. Tă-
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Ea început, în toamna lui 1968, erau numai patru. Mlădițe ale generoasei initiative datorate marelui animator cultural care a fost Nicolae Iorga, Universitățile populare sătești au debutat, așadar, destul de modest. „Experimental", spun acum cu o ușoară mîndrie în glas localnicii. Dar un experiment oare poartă numele de „Universitate populară" își impune de la început, prin însăși denumirea sa, înalte exigențe.La un an și jumătate de la prima prelegere, lucrurile apar simple, deloc spectaculoase, ca și cum ar beneficia de o îndelungată tradiție. La fel ne sînt ele prezentate de organeie cul- . turale locale, de locuitorii •satelor vizitate. Și totuși, în 12 din cele 16 comune cu universități sătești activitatea a început, de fapt, abia cu patru-cinci luni în Urmă.— Sînt tentat ză vorbesc despre o apariție spontană a lor, deși, în realitate, totul se datorește unei analize minuțioase a situației existente în cultura de masă, întreprinsă de Comitetul județean pentru cultură și artă al județului Bacău — a încercat o primă explicație vicepreședintele acestui for cultural; prof. Ernest Gavrilo. viei. Cu toate acestea, primul termen mi se pare mai plastic pentru a sugera înființarea aparent

bruscă a universităților sătești și pentru a ilustra destinul unei inițiative care, în sfîrșit, nu-și are certificatul de naștere în birou, ci în realitatea complexă a satului contemporan. Cunoaștem, și din ce în ce mai mult recunoaștem, ineficienta manifestărilor șablon ale căminelor culturale. De aceea, una dintre primele măsuri a fost eliminarea conferințelor citite de lectori locali pe baza unor texte de la centru. Dar cu ce le putem înlocui ? Și astfel, cău- tînd un răspuns la întrebare, au apărut noile forme ce și-au propus o reabilitare a forței cuvîntului competent rostit în fața acelei sensibile mase de auditori care este lumea satului contemporan. în activitatea culturală de masă se pornește uneori de la o premisă falsă : țăranul are o slabă receptivitate și de aceea trebuie să-i explici „băbește", să tai firul în patru. Nimic mai greșit, mai dăunător decît a accepta acest punct de vedere și a ignora intuiția sa formidabilă. Primeje rezultate obținute ne dau întru totul dreptate ; populația care se îndepărtase de căminul cultural, pusă deodată față în față cu vorba frumos rostită, plină de miez, a reacționat prompt și, în momentul de față, putem semnala fără nici o exagerare un reviriment al vieții spirituale.

Dată fiind noutatea inițiativei dar, mai ales, modalitatea ușor de pre’uat și în alte județe ale țării, am căutat să descifrăm la fața locului așa-numitele principii organizatorice, în
directorul universității sătești, ne explică, în fața unui catalog cu cei 80 de „studenți" localnici, cum s-a pornit la treabă.— Cunosc de multă vre
me activitatea căminului

tații, iar după aceea am stat zile întregi de vorbă cu oamenii. Rezultatul : cererile de înscriere au fost de ordinul sutelor. Pe moment nu am știut cum să procedăm. Ne-am sfă-
o triere a solicitărilor, înscriind în catalogul universității doar pe cei ce ofereau, de la bun început, 
o chezășie de frecvență regulată. Acestora le-am dat carnete de cursanți, tipări-

UNIVERSITĂȚI POPULARE 

SĂTEȘTI
g w I i ° I " (T .s 0 i ° Slăudabile și perfectibile

fapt cele cîteva condiții absolut necesare de la care organele locale s-au străduit să nu se abată cu nici un pas. în comuna Răcă- ciuni, învățătorul Vasilo Manciu, un entuziast a- nimator al vieții culturale,
cultural. O cunoso ș! tocmai de aceea am încercat să evit ceea ce o împiedica să comunice cu sătenii. Iată de ce mai întii am difuzat în comună zeci de liste cu titlurile propuse pentru cursurile universi-

tuit, am chibzuit, iar măsura care am luat-o, pentru unii poate curioasă, a venit să contrazică într-un fel „tradiția11 manifestărilor culturale. în loc să mobilizăm ca de obicei participanții, noi am făcut
te, în care fiecărei lecții îi corespunde cîte un talon de prezență. Au fost și nemulțumiri în rîndul celor ce nu au fost selectați pentru acest prim an. Dar acesta este primul semn că activitatea culturală a de

venit o prezență reală în viața satului. Importante, noțiunile de cultură generală trebuie să se integreze organic în activitatea unei asemenea universități populare. în primul rînd, universitatea populară este chemată să contribuie la răspîndirea cunoștințelor politice, să transmită în mase politica și ideologia partidului nostru, ocupin- du-se multilateral și eficient de formarea conștiinței lor socialiste. Această menire trebuie să stea neîncetat în atenția celor ce se ocupă de buna desfășurare a muncii universităților sătești. Finalitatea educativă a acestei activități implică însă structurarea atentă a programului universității populare sătești, în așa fel îneît să răspundă — atractiv și pe direcțiile cele mai importante — exigențelor politice și sociale actuale, setei de cunoaștere a celor care o frecventează, preocupărilor unor cercuri cît mai largi. Răspîndirea cunoștințelor agrozootehnice, de pildă, clarificarea unor probleme de muncă reprezintă un obiectiv important.Cursul universitar sătesc, ca reflex nemijlocit al unui real interes local, poate fi întîlnit în oricare din cele 16 comune din județ. Reținem, totuși, ca o prezență din nou inedită, ciclurile organizate special pentru intelectuali.în comuna Dărmănești, unul din ciclurile dedicate

intelectualilor a atins cifra record de 125 de partici- panți.Sî.ntem datori o precizare. Dacă succesul universităților sătești se dovedește, în continuare, constant, meritul revine într-o mare măsură și celor care susțin expunerile : corpul de lectori este format în exclusivitate din profesori de la Institutul pedagogic din Bacău, de la instituțiile de invățămînt superior din Iași și București, care asigură o necesară ținută științifică lecțiilor, un nivel ideologic și politic înalt.Este adevărat, în raidul nostru am întîlnit și comune în care intențiile in!- țiale ale organizatorilor nu sînt întru totul respectate. Comitetul județean pentru cultură și artă a promis, însă, o . intervenție energică și eficientă, pentru că țelurile majore ale acestor universități : contribuția ac
tivă ia dezvoltarea trăsătu
rilor conștiinței socialisto in 
lumea satelor să poată fi puse plenar în valoare. Lucrul ni se pare absolut necesar. Pentru că de la cele patru universități populare sătești din 1968, la cele 16 din acest an și la sutele ce vor funcționa în viitor pe tot cuprinsul țării, este un dr.um plin de promisiuni generoase, dar dificil, care nu admite nici un compromis.
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Liniștea netulburată 
a unui impozant 

edificiu arhitectural
Date biografice ale casei de cultură a sindicatelor 
• DATĂ ÎN FOLOSINȚĂ - 1965 ® SUPRAFAȚA - 5 500 m p ® NU
MĂRUL SĂLILOR - 14 (DIN CARE 5 BIROURI) ® DOTĂRI SPECIALE 
- DOUĂ SĂLI CU PESTE 1 000 DE LOCURI O COSTUL CONSTRUCȚIEI: 

CIRCA 13 MILIOANE LEI

Am urmărit timp de o săptămînă (între 2 
ți 8 februarie) ce se petrece la Casa de cultură a sindicatelor din Bacău, edificiu modern, construit în centrul orașului. Iată, pe 'scurt, un film al manifestărilor culturale găzduite aici.Primele două zile investigația a fost simplă : LUNI și MARȚI, programul nu cuprindea nici o activitate. Pentru MIERCURI au fost programate cursurile universității populare, o activitate organizată și condusă de comitetul pentru cultură și artă. Singura contribuție a casei de cultură constă în punerea la dispoziție a unei săli de conferințe. Celelalte încăperi, inclusiv sala mare de spectacole, cu o capacitate de 725 locuri au continuat să rămînă goale. Nici programul de JOI nu a fost prea încărcat deoarece spectacolul „Astă seară, concert", înscris în calendarul săptămînii, a avut loc în comuna Moldoveni din județul Neamț. Cu alte cuvinte, la sediu din nou nimic, o tăcere a- proape model. Abia VINERI, a început și aici activitatea. în program : spectacolul „Melodii ’70" prezentat de formația de muzică u- șoară a sindicatului D.S.A.P.C. și anunțat pentru ora 17,30. Timp de o oră și jumătate, sute de elevi din școlile orașului au așteptat în fața impunătorului edificiu să li se deschidă ușile. în sfîrșit la ora 19, instalați comod în elegantele fotolii ale sălii, au asistat la ridicarea cortinei. Și, din nou surpriză : pe scenă, cîțiva tineri au prezentat un program din care prea puțin s-a putut înțelege ceva. Iar aceasta nu numai din cauza difuzoarelor date la maximum, ci și a vacarmului dezlănțuit în sală. Publicul ? Elevi, de la clasele cele mai mici și pînă la ultima clasă de liceu. Biletele au fost probabil difuzate în toate școlile, pentru toate vîrstele fără nici un discernămint.Pentru penultima zi a săptămînii, SIMBA- 
TĂ, programul se anunța mai bogat. Pină la urmă totul s-a redus la un nou spectacol de muzică ușoară pentru elevi, de astă dată prezentat de formația casei de cultură. Constituie oare aceasta singura formă de educare a tineretului școlar ? Cît despre audiția muzicală dedicată lui Mozart, ea n-a mai avut loc, deoarece sala trebuia pregătită pentru conferința consiliului sindical municipal de a doua zi. în sfîrșit, DUMINICA, zi de repaus pentru toți cetățenii orașului. Spre dezamăgirea noastră, și mai ales a bă- căoanilor, in program a figurat același spectacol „Astă seară, concert", prezentat însă nu la sediu, ci în comunele Gherăești, Săbă- oani și Trifești din județul Neamț. Prin urmare, la casa de cultură din nou nimic. Singurele activități desfășurate în săptămînă la care ne referim în localul impunătorului e- dificiu cultural au fost cele de la bibliotecă, precum și cercurile de croitorie, cineclub și instrumente muzicale.Am adus la cunoștință acest film al vieții culturale băcăuane organelor direct interesate. Iată, concis, punctul lor de vedere :

Stelian Consulta, directorul casei de cultură :Activitatea din săptămînă Ia care vă referiți a fost stînjenită de numeroase ședințe care au ținut ocupate cele două săli principale, ca altfel în întreaga lună ianuarie și chiar în o parte din februarie.
Virgil Tănăsescu, președintele consiliului sindical municipal :Sîntem nemulțumiți de activitatea casei de cultură. De altfel, aceasta a constituit și obiectul unei analize în cadrul biroului. Măsurile luate n-au dat încă rezultate...S-ar putea crede, judecind după activitatea desfășurată la casa de cultură, că educația tineretului din oraș nu ridică probleme. Iată însă că in această săptămînă... inculturală, etnd principalul lăcaș de cultură al municipiului exista doar arhitectural, în această săptămînă cînd activitatea cultural-educativă

a fost practic inexistentă în oraș : 30 de tineri au fost sancționați pentru vagabondaj și acte de huliganism ; alții, în majoritate elevi, au fost aduși la miliție pentru atitudini necuviincioase pe străzi și în sălile de cinematografe. Toate aceste situații puteau fi excelente pretexte pentru dezbateri. Și, desigur, o casă de cultură cu profilul celei a cărei activitate o analizăm are datoria de a gîndi și iniția activități educative, destinate marelui număr de muncitori din întreprinderile orașului, de a organiza expuneri, dezbateri pe probleme actuale, de explicare a unor măsuri cum ar fi, de pildă, experimentarea noului sistem de salarizare, normarea muncii etc.Față în față, datele de la începutul și sfîr- șitul anchetei, am dori să constituie un subiect de meditație pentru organele locale.
G. BALTA

„MUZICĂ* — (Sculptură realizată de Naum Corcescu).

Investigații pe cît 
de sociologice 

pe atît de sterile
în ultima lună a anului 1966, Bacăul a cunoscut un eveniment cultural pe care, dat fiind ecoul stîrnit în acele zile, îl putem reconstitui cu fidelitate chiar și acum, la trei ani de la consumarea sa, din relatările proaspete, colorate, corecte pînă la detaliu ale martorilor oculari. Orașul de la confluența Bistriței cu Șiretul găzduite primul Festival de teatru folcloric.Am evocat aceste tradiții atît de dragi moldovenilor deoarece festivalul a fost conceput și realizat ca o manifestare la limita dintre cercetarea științifică de ordin folcloric și activitatea spectacologică. Precizarea nu ni se pare lipsită de interes. Pentru că, în momentul de față această cercetare științifică în domeniul cultural, cel mai adesea îmbră- cînd haina anchetelor sociologice, a devenit un instrument de lucru obișnuit în mai toate județele țării. Din păcate, de prea puține ori, investigația propriu-zisă este urmată de acele măsuri concrete care să valorifice bogăția de date oferite de cercetători.Poposind în orașul Buhuși, organele locale ne-au sesizat următoarea situație :— Acum vreo doi ani au venit la noi cercetători de la Institutul de filozofie din București — ne spune Victor Machedon, locțiitor al secretarului comitetului orășenesc de partid. Au stat de vorbă cu muncitorii, au adus 

o serie de chestionare. Se ocupau de influența
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Despre pasiune
Drumul de la neînsemnata for

mație de teatru de amatori și 
pină la învestitura recentă de 
„Teatru popular de comedie", 
unic în felul său în țara noas
tră, a fost lung și anevoios.

El a început cu mai bine de 
15 ani în urmă. S-au strins 
Slănic Moldova, ca oriunde în 
altă parte, cîțiva pasionați ai 
Thaliei; au muncit, au obținut 
primele satisfacții pe care scena 
cu atita generozitate le oferă 
slujitorilor săi și de-atunci ar
tiștii amatori Marin Cimponeriu, 
inițiatorul și regizorul formației, 
Adriana Cimponeriu, Maria Fă
găraș, Nicolae Feraru, Mihai 
Păduraru ș.a. n-au mai părăsit 
scena.

La Bienala de teatru pentru 
amatori „I. L. Caragiale" din 
1965, formația de teatru din Slă
nic Moldova a obținut medalia 
de argint.

In aceste zile repetă de zor. 
Gongul inaugural, al ediției Bie
nalei „Caragiale" va răsuna 
curind.

la

*
*

Băcăuanul manifestă o marcată preferință pentru spectacolul de comedie (să nu uităm că în acest oraș s-a născut Alecsandri), pentru drama ori evocarea istorică (aici s-a născut și a creat Ion Luca). Spre aceleași specii înclină și disponibilitățile colectivului de actori, iar rezultatele au fost, nu o dată, remarcabile. Ceea ce trebuie însă adăugat este faptul că amintita coincidență a preferințelor spectatorilor cu posibilitățile inter- preților n-a fost, pînă acum, ridicată la rangul de criteriu în orientarea repertoriului, că nu a format un anume stil de interpretare. în absența acestor elemente, a vorbi despre personalitate certă, de un profil distinct, de neconfundat al teatrului local, în raport cu instituțiile similare din țară, e îndeajuns de dificil.Aprecierea noastră nu exclude meritele colectivului băcăuan în direcția întreținerii și satisfacerii pasiunii localnicilor pentru teatru, a realizării unor serioase acte de cultură, atunci cînd în repertoriul său au fost incluse opere de primă mărime ale dramaturgiei clasice, u- niversale și naționale, a impunerii unor actori cu o deosebită înzestrare. După ani de căutări, trupa băcăuană a intrat în etapa maturității, abordînd în ultimele stagiuni un repertoriu complex, substanțial, inter- pretîndu-1 de cele mai multe ori într-un spirit modern, cu mijloace scenice adecvate. De pildă, pentru stagiunea în curs a fost alcătuit un repertoriu bogat (11 premiere și trei reluări) din care amintim piesele : „Othello" de Shakespeare, „Cîinele grădinarului" de Lope de Vega, „Oameni și șoareci" de John Steinbeck, „Pogoară iarna" de M. Anderson, „Anonimul" de Ion Omescu, „O zi de odihnă"

de V. Kataev, „Iașii în carnaval" de V. Alecsandri, „Un scurt program de bossanove" de Radu Cosașu.Analiza repertoriului ac- tiialei stagiuni ne va dezvălui predominanța pieselor semnate de autori contemporani, deși dramaturgia românească nu-și ocupă locul cuvenit. (O mențiune se cuvine încercării de a-i promova pe

decît atît; în deplasările sale, teatrul are datoria profesională de a populariza piese a căror montare reprezintă realmente un act de cultură. Cu toate acestea, pe „rețeta succesului" apar piese mediocre, cu singura pretenție de a amuza (comedia- farsă „Necunoscuta și cei patru cavaleri" de Sidonia Drăgușanu) ori vag instruc

REPLICĂ 
LA AFIȘUL 
TEATRULUI

dramaturgii locali — în repertoriul actual au fost incluse piesa „Depărtarea" de Ion Gelu Destelnica și dramatizarea „Măria sa Păcală" de Mureș Covătaru. Simpla promovare nu este însă suficientă dacă piesele respective nu devin spectacole de rezistență ale unei stagiuni, cel puțin). în schimb, dramaturgia clasică e slab reprezentată (o singură piesă, cea a lui Alecsandri), iar dramaturgia interbelică — total absentă. Nevoia unui echilibru între piesele aparținînd unor epoci diferite nu mai trebuie, credem, demonstrată.. Mai mult

tive (evocarea „Alecsandri* de Mircea Ștefănescu).Necesare și fructuoase s-au dovedit majoritatea colaborărilor cu oamenii de teatru din alte centre artistice. Neîndoielnic, prezența la Bacău a unor regizori, actori, scenografi de prestigiu a stimulat potențele creatoare ale colectivului local, în care cei mai mulți dintre actori sînt tineri, dornici de a- firmare.Diferit decît în anii tre- cuți se pune, și pentru colectivul băcăuan, problema relației teatru-public care tinde să capete un mai pronunțat caracter științific. Ini

țiativa sa recentă de a studia prin chestionare special elaborate gusturile publicului din Bacău și din localitățile în care trupa se deplasează, e necesar să continue. Rezultatele a- cestor investigații vor influența desigur structura repertoriului stagiunii viitoare și a distribuțiilor. Am mai putea adăuga că holul teatrului a devenit, in mai multe rînduri, gazda unor expoziții de artă plastică. U- nele programe de sală sînt interesante prin diversitatea informațiilor, prin ținuta literară a redactării și au — precum cel de la spectacolul cu „Anonimul" — aspectul unei elegante publicații. Prezența actorilor în viața culturală a orașului se manifestă prin recitalurile poetice (Eminescu, Blaga, lirica Unirii) susținute în cadrul serilor literar-artistice ale revistei „Ateneu", în licee, Ia Institutul pedagogic. Și totuși relațiile de acest fel cu publicul nu se desfășoară după un anumit program, sînt mai mult accidentale, și de aceea nu întotdeauna minuțios pregătite. Cum spectatorilor de vîrstă școlară, teatrul local le-a oferit foarte puține lucruri, realizarea unor spectacole care să se a- dreseze în primul rînd acestora se impunea.Teatrul de stat din Bacău este neîndoielnic una dintre cele mai solicitate instituții de cultură ale județului. Printr-o politică teatrală mai exigentă, orientată după criterii artistice ferme, prin a- tragerea unor colaboratori valoroși ca și prin extinderea formelor de comunicare cu publicul, colectivul băcăuan își poate îndeplini multiplele sale sarcini pentru a se situa — așa cum aspiră — pe un loc fruntaș în ierarhia teatrelor românești.
Constantin CĂLIN

mijloacelor de informație asupra timpului liber al localnicilor. Concluziile lor le-am fi putut verifica concret în activitatea clubului nostru. Numai că, deșt au trecut doi ani, nu am primit încă nici un material.— Poate concluziile anchetei au fost comunicate direct organelor culturale județene 1— La noi, la Consiliul județean Bacău al sindicatelor, nu am primit aceste rezultate — precizează metodistul Mihai Bîrlescu. Cît privește clubul sindical din Buhuși, activitatea cultural-educativă de aici a continuat în ultimii doi ani să se plaseze la limita minimei rezistențe.Or, după cum arătam, o cercetare științifică care se limitează la adunarea unui inventar de probleme, la elaborarea unor materiale pe zeci de pagini, oricît ar fi de doctă, de informată, oricît de bine ar fi sesizat gulsul vieții locale, rămîne o operație inutilă, iră valoare, dacă nu declanșează „mecanismele" organizatorice care pot corija deficiențele semnalate.Cazul pe care l-am prezentat nu e izolat.La începutul lui 1968, fostul comitet regional pentru cultură și artă, cu sprijinul Institutului pedagogic din Bacău și al Institutului de filozofie din Capitală, a început o cercetare sociologică in comunele Negri Podoleni cu tema „Răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice prin căminul cultural". P<- parcursul investigațiilor, cercetătorii au oferit organelor culturale din comună o serie de constatări preliminare. Ce s-a întîmplat însă cu concluziile finale ? Ele au fost publicate parțial în revista „îndrumătorul cultural", iar principalul corp al cercetărilor a fost înaintat Direcției pentru răspîndirea cunoștințelor din C.S.C.A. unde a rămas fără nici un răspuns pînă astăzi.— în cele două comune anchetate care ■» fost reflexul concret al eforturilor depuse ? — l-am întrebat pe conf. dr. Mihai Merfea, prorector al Institutului pedagogic din Bacău, animatorul acestor cercetări pe plan local.— Dacă la Negri am putut constata în lunile ce au urmat oarecari îmbunătățiri în metodologia activității culturale, la Podoleni prea puțin s-ar putea vorbi despre consecințe directe ale cercetării întreprinse.De fapt, acest reflex concret al cercetării ar trebui să rămînă, indiferent cine au fost autorii anchetelor sociologice, în centrul atenției comitetului județean pentru cultură și artă, forul care are datoria să vegheze la valorificarea și aplicarea datelor culese. Or, în județul Bacău, tocmai acesta ni se pare a fi punctul nevralgic : se investesc eforturi substanțiale pentru culegerea de material, concluziile preliminare, ca și cele finale, se dovedesc interesante, dar organul cultural județean nu manifestă cuvenita fermitate pentru a le folosi în vederea îmbunătățirii activității cultural-educative, ba chiar, uneori, dovedește dezinteres sau lipsă de informare. Astfel, am aflat de la Institutul pedagogic din localitate că studenții, în timpul practicii de vară în comune, întreprind și investigații cu caracter sociologic cu privire la indicii de preferință culturală ai sătenilor. Concluziile sînt înaintate „beneficiarului" — comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor.— în ultimul an, ni s-a spus de la institut, astfel de date au fost culese din comunele Odobești, Izvorul Berheciului, Podul Turcului, Filipeni.Am vrut să verificăm informația și ne-am interesat la amintita comisie județeană din ce comune au oferit studenții astfel de materiale. Ni s-a răspuns : din comunele... Ră- căciuni și Negri.Indiferent de originea neconcordanței răspunsurilor, un lucru este clar : nu odată se urmărește realizarea unor investigații sociologice mai mult pentru obținerea de material necesar unor comentarii științifice i • oretice decît în vederea unor modificări de substanță în conținutul activității culturale de masă. Un punct? de vedere ale cărui consecințe nu pot fi decît nefavorabile.
Radu CONSTANTINESCU
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Sinteți martori, privind foto
grafia de mai sus, la o demons
trație practică a felului in care 
NU trebuie făcută publicitatea. 
Imaginea este luată în plin cen
tru orașului Bacău. Afișe vechi 
de cîteva luni, rupte, zdrențui
te, îngălbenite de ploaie și ză
padă, completate neglijent cu 
creionul pentru a fi „la zi" 
(vezi afișele Teatrului de 
stat) — iată ce li se oferă celor 
doritori de a afla manifestările 
culturale cotidiene din localitate. 
Unele afișe probează că dezinte
resul 
buna 
poate 
felul 
ci și, 
zează 
cînd 
tea, de pe afișele întreprin
derii cinematografice județe
ne, răspindite, e adevărat, cu 
generozitate prin toate vitrine
le, băcăuanii puteau afla că 
excelentul film al lui Stanley 
Kramer „Corabia nebunilor" e 
realizat de fapt de... Aby Mann 
(?) și că „Via Mala" este o ecra
nizare după romanul ANONIM 
(sublinierea noastră) de John 
Knittel.

organelor locale față He 
informare a publicului 

fi urmărit nu numai in 
UNDE se face publicitate 
mai ales, CUM se reali- 
ea. Astfel, în săptămînă 

am vizitat noi localita-

De la un virf

de lance
Sînt peste 25 de ani de cînd își începea cariera didactică pro

fesorul Paul Țarălungă, in satul 
său natal — Prăjești.

O intimplare, o dorință mai 
veche, sau o intuiție arheologi
ca ? Aici, la Prăjești, a fost gă
sit cu ani in urmă un obiect 
vechi; o unealtă, o fostă suli
ță, o lamă de paloș ? N-a fost 
atunci timp de precizat. Apoi au 
urmat un cap de buzdugan, un 
mic tezaur de argint și bronz.

Așa a început munca de 
cercetare: sistematic, răbdător 
și, mai ales, încrezător. L-au a- 
jutat bătrînii — scoțind la lumi
nă întregul instrumentar al „in
dustriei" casnice milenare, co
piii — scormonind ogoarele, 
grădinile și vadul Șiretului, și a- 
ducind tot mai multe mărturii 
ale unui trecut zbuciumat și 
glorios. Și astfel, de la colțurile 
muzeistice amenajate în 
sau la căminul cultural, 
juns la un mare muzeu 
logic, cu mii de piese în 
tarul științific, vizitat in 
ani de peste 40 000 de oaspeți.

școală s-a a- 
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Tineri cercetători din Laboratorul de fizică a radiațiilor, de la filiala Academiei de științe a U.R.S.S. din Novosibirsk, pregătesc acceleratorul de electroni și protoni pentru o nouă experiență
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Flagelu

Dintre dușmanii care pîndesc omenirea, mai perfizi decît tunul, dar nu mai puțin primejdioși, foamea ni se arată a fi unul din cei mai cum- pliți autori de ravagii din lumea de azi.Cerealele constituie principala sursă de proteine — aproape jumătate din totalul mondial. Dar unde se află cerealele, dacă în lume un om din trei suferă de foame, dacă două miliarde de oameni sînt subnutriți ? O statistică ne dezvăluie realitatea : în anul 1969, în ciuda masivelor exporturi, Statele Unite au rămas cu stocuri de grîu evaluate la 22,1 milioane de tone, Canada cu 22,6 milioane, Australia cu 7,5 milioane, țările Pieței comune cu 10 milioane tone. Legea cererii și a ofertei se contrazice pe sine Însăși. Cererea este imensă, dar oferta rămîne avară. Iar foamea rămîne stăpînă.Președintele Nixon însuși ne avertizează i „Nu știm cîți americani suferă realmente de foame, nu știm cîți suferă de subnutriție și nici cîți mănîncă suficient ceea ce le convine. Știm însă că există mulți a- mericani în aceste categorii. Iar stocurile americane de grîu — stocurile rămase nevîndute — se ridică la peste 22 milioane de tone, cele de lapte pudră la 122 000 de tone, cele de unt Ja 55 000 tone...". In Italia, în Spania. de pildă, sînt milioane de oameni subnutriți. Cit privește țările slab dezvoltate, aici se consumă 6—8 grame de proteine pe zi — o zecime din consumul normal.In anul 1985, după aprecierile specialiștilor F.A.O. și ai Comisiei O.N.U. pentru populație, ansamblul populației mondiale va fi cu 50 la sută mai mare decît în 1965. Care va fi în condițiile acestei creșteri soluția ecuației populație/alimentație 7 Unora problema le pare de nedezlegat Mai cu seamă celor care o vor insolubilă. Cauza principală a foamei, spun ei, este suprapopulata. Creșterea demografică urmează o progresiune geometrică i în fiecare secundă se nasc, pe planeta noastră, patru copii. Ritmul dezvoltării nu poate ține pasul ritmului natalității. Pămîntul nu poate hrăni atîția oameni.Raționamentul pare „închegat". Dar tot cifrele îl contrazic, căci ele arată că nu „pămîntul insuficient" este cauza lnaniției. In Gabon se numără 1,7 locuitori pe kilometrul pătrat, iar în Angola — 2. Dimpotrivă, densitatea este de 372 locuitori pe kmp în Olanda, cu o populație din cele mai bine hrănite. în Gabon, în Angola, foamea este atotputernică.în peninsula Guajira, aparținînd Columbiei și Venezuelei, pe un teritoriu de aproape 15 000 kmp, trăiesc aproape 100 000 de indieni. Nici măcar șapte suflete pe un kmp. Peste o treime dintre noii născuți mor înainte de a împlini vîrsta de un an. Populația este în regres, datorită mortalității galopante, rită nomadismului, datorită grărilor masive. Și totuși', oamenii sînt victime ale foamei cronice. Guajira este un pămînt al secetei. După trei lunii de ploi toren

lurile furioase oameni, vite, locuințe, a lăsat 100 000 de ființe fără hrană și adăpost.Flageluri naturale acționează, de asemenea, ca agenți ai foamei. Secetei, musonului, inundațiilor li se alătură lăcustele, paraziții, păsările, rozătoarele — dînd tabloului dimensiuni apocaliptice. S-a calculat că un șoarece devorează anual 11 kg de cereale și face inutilizabile alte 30 kg. Specialiștii F.A.O. apreciază că dacă Bombayul ar fi eliberat de plaga celor 20 milioane de șobolani care-1 infestează, s-ar putea recupera o cantitate de cereale capabilă să hrănească 900 000 de persoane. în țările slab dezvoltate, datorită deficiențelor stocării, ale conservării și transportului, pierderile de alimente perisabila a- ting cifre astronomice.Lipsa unei infrastructuri satisfăcătoare nu-și are cauza numai în înapoiere și incultură, ci mai ales în practicile celor care pînă nu de mult își desfășurau nestînjenit dominația și acum caută să și-o mențină prin alte forme mai noi. Societatea de

acela al produselor finite. Primul handicap. Intre 1955 și 1965, perioadă marcată prin creșterea valorii comerțului mondial al produselor agricole, exporturile de asemenea produse ale țărilor în ours de dezvoltare au crescut cu 17 la sută, în timp ce exportul țărilor dezvoltate a crescut cu 79 la sută. Țările industriale anihilează și în domeniul agriculturii țările neindustrializate. Al doilea handicap. Variațiile indicilor de prețuri pentru articolele manufacturate determină reduceri considerabile da valori ale produselor agricole provenind din țările în curs de dezvoltare. Și iată că în perioada 1955—1965 valoarea exporturilor lor de produse agricole crește doar cu 4 la. sută, în timp ce valoarea exporturilor țărilor dezvoltate sporește cu 64 la sută. In asemenea condiții, țările în curs de dezvoltare abandonează adesea culturile nerentabile, pentru a importa produse specifice lor, în schimbul devizelor, firește. Dahomeyul, țară agricolă cu ieșire la

consum a țărilor industrializate creează, în țările în curs de dezvoltare, o societate a subconsumuluî sau a neconsumului. Colonialismul a sterilizat economia țărilor exploatate prin substituirea culturilor de plante alimentare cu culturi speculative — cafea, banane, bumbao. Distrugînd echilibrul economiei, a dezechilibrat și sistemul alimentar. Nu se hrănește nimeni cu cafea, sau numai cu banane, sau numai cu cacao. Cu atît mai mult nu se hrănește cu bumbac sau cauciuc. Neocolonialismul este mai subtil. Epoca raziilor sclavagiste și a masacrelor a trecut, dar metodele de exploatare duc spre aceeași finalitate i înfometarea și aservirea. Expedițiile militare au făcut loc unor substitute nu mai puțin eficiente : livrări de arme, investiții de capital, așa-zisele „ajutoare".Am în față tabloul prețurilor mondiale ale materiilor prime în prima jumătate a lunii februarie 1970. Au scăzut cursurile la cacao, cafea și zahăr, au crescut la aramă, plumb și bumbac — necesare producției militare. Penuria de alimente a țărilor în curs de dezvoltare este, în primul rînd, o determinantă a penurlei de devize, efect al politicii neocolonia- liste. Țările foamei nu pot exporta, 
în majoritatea cazurilor, decît produse agrare. Dar prețul acestora pe piața mondială este mai redus decît

mare, trebuie să importe alimente din țările vecine și pește congelat din Europa. Țările în curs de dezvoltare handicapate de concurența celor dezvoltate înregistrează ttn spor de 17 Ia sută la exporturile agricole, dar importă cu 66 la sută mal multe... produse agricole. Jaful ia forma lui Janus cel cu dublu chip. Și iată chipul foamei, născut din dubla exploatare a surselor proteice. în douăzeci de ani, populația Indiei, a Pakistanului, a Indoneziei se va dubla. O popu- li lipsește astăzi mini- 1, de creșe, de spitale, electrică, de mașini artere de circula- care se referă
lație căreia mul de școli, de energie agricole, de ție. Statisticile care se referă la raportul populație/alimentație sînt de o crudă precizie i actualmente, un mare procent din cei ce trăiesc ' în aceste țări nu apucă vîrsta majoratului. Țările foamei dau în fiecare an 3 milioane de tuberculoși. Care va fi tabloul lor peste două decenii 7Țările foamei numără 300 milioane de copii de vîrstă preșcolară. în India și Guatemala, în Chile și Mexic, în Africa și sudul Asiei s-a constatat că 40 la sută din numărul copiilor subnutriți în primele luni după naștere, datorită stării de subnutriție a mamelor, devin arierați mintali irecuperabili. Ajunși în școală, ei învață greu și. adeseori, sînt incapabili să asimileze cunoștințele. în raport cu ceilalți elevi, prezintă o înapoiere intelectuală de trei sau patru . ani.Iar omul acesta aduce pe lume alți copii, cărora le transmite propriile sale traumatisme. în același timp, în țările dezvoltate, munți de cereale rămîn în depozite, excedentul lapte se scurge în albia fluviilor, să nu scadă prețurile.Ce valoare are pentru stăpînii 

o ființă umană ?...

Irkutsk, Iakutsk, demgorodok, Krasnoiarsk... Lingă Minsk, Omsk sau Tomsk — vechi centre universitare, în care știința a căpătat de mult culoarea tradiției — Siberia ridică în strălucire, an după an, alte și alte nume, centre ce concentrează energii tumultuoase, puncte de radiație a științei spre zările vastului „subcontinent al tăcerii".Akademgorodok este un oraș ciudat, un oraș singuratic, ca o cetate, un oraș despre care se vorbește mult, dar pe care puțini îl cunosc. Sediu al Filialei siberiene a Academiei de științe a U.R.S.S., supranumit și „orașul savanților", cu o populație de 46 000 de locuitori, Akademgorodok e un fel de gigantic aerodrom, de pe pistele căruia decolează mereu, luîndu-și zborul spre toate orizonturile planetei, noutăți din cele mai spectaculoase ale tuturor domeniilor științei. Din toate colțurile U.R.S.S., tineri pasionați ai științei trimit acestui oraș de legendă sufluri pline de admirație și nostalgii anonime, dorința secretă de a-i fi în- tr-o zi cetățeni.Mașina traversează o pă- ■ dure de pini și mesteceni, 
o străveche și melancolică pădure rusească, sub luminile tamisate ale dimineții siberiene. Undeva, în dreapta, sclipesc apele „mării Obi", una din faimoasele mări artificiale ale Siberiei, rezervorul de apă al centralei hidroelectrice de la Novosibirsk. Orașul se află în plină pădure, la 28 kilometri de marele centru industrial al Novosibirskului, capitala Siberiei occidentale. Drumul, pădurea tăcută, valurile mării Obi, autostrada care curge ca o altfel de apă spre orizont, fără nici un obstacol cit vezi cu ochii, măresc senzația de vrajă și mister, sentimentul călătoriei spre un tărîm straniu.După suburbiile pline de zgomot ale Novosibirskului, cu fabrici, cu macarale gigantice, cu casele înnegrite de fumul gros al uzinelor, Akademgorodok a- pare ca o cetate astrală. Pădurea s-a dat la o parte și în locul ei se înșiră cit vezi cu ochii uriașe patrulatere de piatră, clădiri parcă înghețate într-o tăcere adîncă, vrăjită. Străbatem străzile pustii ale dimineții, în care ne auzim ecoul pașilor. Viața, în a- ceste momente, bate dincolo de aceste ziduri, în cele 22 de mari institute științifice, în clădirile uriașe care adăpostesc puternice centre de calcul și mașini electronice. Dar pe măsură ce pătrunzi mai adînc în oraș, caleidoscopul imaginilor și culorilor se modifică, refracția luminii în structura pietrei se mută și un alt tablou, cu alte efecte plastice, se formează. Printre clădirile tăcute și sumbre apar poteci idilice, se deschid grădini înflorite în fundul cărora se văd vile surîzătoare, bungalow-uri cu coloane zvelte de piatră și partere de - • •aprinse, orașul savanților, întins pe un teritoriu de 1 500 hectare, e o parte din romanul cuceririi Siberiei de către om, în tot ceea mai spectaculos.Prima piatră 

s-a pus în 1958. scopul „redescoperirii ințifice" a Siberiei, al depistării și fructificării marilor ei bogății, al stabilirii unor raporturi noi și active între știință și viață, A- kademgorodok concentrea
ză azi laboratoare și instalații ultramoderne, destinate cercetărilor în domeniul matematicii, fizicii, fizicii atomice, chimiei, electromecanicii și electrotehnicii,

tehnicii spațiale etc., cum șl un corp de savanțl a cărui faimă a depășit da mult granițele U.R.S.S.Capitală siberiană a științei, Akademgorodok este o stea dintr-o constelație. O rețea de mari institute de cercetări a luat ființă, In ultimul timp, la Krasno- iarsk, pe țărmul unei alte mări artificiale, care deversează pe 400 kilometri în amonte apele IeniseiuluL

anl, în rivalitate de prestigiu cu secția din Iakutsk a Academiei, faimoasă prin aclimatizările de legume și fructe obținute Ia „polul frigului". Institute de cercetări configurînd o nouă „cetate a științei" au apărut chiar și în mica republică a buriaților din Transbaikalia („mică" la scară siberiană, de fapt de vreo 10 ori mai mare ca Belgia), antrenînd, ca pretutindeni.

ecluze prin camere de oțel ce poartă vaporul, pe un plan înclinat, deasupra a- pei, La Institutul de matematică din Akademgorodok, folosindu-se calculatoarele electronice în cercetările de lingvistică, au fost descifrate, acum cîțiva ani, misterioasele manuscrise Maya, în fața cărora eșuaseră e- forturile unor generații întregi de cercetători ; unul dintre autorii realizării, tî-

i -■

Krasnoyarsk, ținut vast cit o țară, de fapt cit cîteva țări (cit Franța, cele două Germanir, Spania și Italia la un loc), își structurează cercetarea științifică după un model pe care-1 oferă însuși pămîntul său de o largă gamă de bogății minerale, depistate și fructificate tot mai intens cu sprijinul de ultimă oră al științei. O cetate a științei de talia Akademgorodoku- lui, cu zeci de mii de lo- cuitori-savanți, e în plină construcție și la Irkutsk, lingă apele tumultuoase ale Angarei ; o secție a Filialei siberiene a Academiei de științe a U.R.S.S., formată din 8 institute, funcționează deja, aici, de cîțiva

Ir fi

un corp de savanțl de o redutabilă forță, energic, dinamic și, în același timp, foarte tînăr. Vîrsta medie a locuitorilor Akademgo- rodokului este de 32 de ani; a cetății științifice din Irkutsk, de 30 de ani.Rezultatele se împletesc pretutindeni cu căutări care lărgesc simultan cadrul prospecțiilor, antrenînd noi experiențe, propunînd noi obiective și sarcini. La Krasnoiarsk, de exemplu, savanții au întocmit nu numai proiectul, dar și macheta giganticului „elevator de vapoare" care dă marca specifică marii centrale droelectrice de aici, a rei „mare" interioară a locuit sistemele clasice

nărui savant Eduard Evrel- nov, azi director adjunct al institutului, mi-a relatat că se preocupă la ora de față de automatizarea cercetărilor științifice înseși, prin dotarea lor cu calculatoare ultramoderne. Rezultatele pe care le-a obținut pînă a- cum au trezit interesul cercurilor de specialiști din întreaga lume.Institutele științifice din Siberia calculează, prevăd, fac „presiuni" asupra necunoscutului; se încearcă aici, mi se spune, o veritabilă „planificare științifică" a viitorului. Cercetătorii Institutelor de geologie și geofizică din Akademgorodok și Krasnoiarsk, de e-

xemplu, demonstratcîndva, în mod teoretic, existența unor mari zona ale petrolului în Siberia. Schemele și diagnosticurila geotehnice au fost confirmate de geologii „în acțiune". Cu zece ani în urmă, acest petrol siberian era numai o supoziție ; cu cinci ani în urmă se știa deja, pe baza prospecțiilor întreprinse, că jumătate din rezervele de petrol ale U.R.S.S. se află dincolo de Ural. Azi, pe tabelele specialiștilor, petrolul Siberiei ocupă nouă coloane din zece : 90 la sută din rezervele țării. Romanul acestor descoperiri e pasionant, nu lipsesc episoadele dramatice. Chiar în anul descoperirii primei „fîntîni de petrol" a Siberiei, în 1961, la Meguin, pe țărmul fluviului Obi, un grup de geofizicieni a pierit, din cauza unei explozii, pe cînd încerca un nou aparat de prospecții aeromagnetice ; în același an, inundațiile primăverii au cotropit satele prospectorilor, obligați să circule săptămîni în șir, de la o casă la alta, cu barca.„Planificarea științifică" a viitorului include în egală măsură și elementul uman. Există la Akademgorodok un liceu special, un fel de „școală de elită" celebră îil U.R.S.S., destinat formării viitoarelor cadre de oameni de știință care vor popula, mîine, orașul. Școala se cheamă, mi se spune, „școala micilor genii". Sînt a- duși aici elevii cei mai dotați din întreaga Siberie, recrutați pe bază de concursuri și olimpiade științifice. Metodica predării se fundamentează pe cuceririle pedagogice cele mal noi, materiile esențiale sînt matematica, fizica și chimia. Teste periodice verifică gradul de dezvoltare a cunoștințelor și inteligenței, așa cum unui cosmonaut i se verifică bătăile inimii și circulația sîngelui, iar copiii învață arta de a munci și trăi ca savanți. Unul dintre absolvenții acestei școli, pe care l-am cunoscut, prof, dr. docent J. N. Erșov, director adjunct al Institutului de matematică, trăiește Ia Akademgorodok de la vîrsta de 13 ani; astăzi are 28; a urmat liceul special, apoi studiile universitare, la doi ani de la absolvire și-a prezentat teza de doctorat, la 26 de ani a devenit doctor în științe, apoi docent. Pare mai tînăr decît e, îl crezi un adolescent. II întreb dacă regimul auster de muncă și viață nu lasă, totuși, niște urme, niște amprente mai puțin fericite a- supra omului. Suride șt îmi dă un exemplu. Are un frate, Vaierii, tot doctor în științe, unul dintre cu- noscuții specialiști U.R.S.S. în economia țurilor, care a urmat aceiași liceu special. Și care nu e numai un savant, ci și un sportiv cunoscut, care candidează la titlul maestru al sportului. Elevii școlii au la dispoziție întreaga bază sportivă și culturai-artistică a comitetului de Comsomol al orașului, compusă din 32 de cluburi, în cadrul cărora pot face sport, și dansuri moderne, și jazz, și pictură, și excursii.Seara cade lină din cerul vast, unind umbrele arborilor cu cele ale blocurilor de piatră într-o pînză cenușie străpunsă de focurile miilor de ferestre. Pe dinafară, „orașele savanților" rămîn zidite în tăcere ca într-o vrajă. împrejur foșnește taigaua, aerul e îmbibat de aromele suave și amare ale unor flori pe care nu le cunosc. îmi iau rămas bun de la aceste colțuri neobișnuite ale Siberiei ca de la o altă planetă.
țiale, nouă luni pustiitoare. Și nici caprele nu-și mai găsesc hrana, pe pajiștile uscate, pline de eroziuni.• In India, eforturile din ultimii ani n-au fost sterile, spectrul milioanelor de victime ale foametei s-a îndepărtat Dar în Mysore ploile sînt sporadice, cîmpiile sînt crăpate de secetă, eroziunile reduc an de an fertilitatea pămîntului. Și aici... 70 la sută din populație „trăiește" din agricultură. O agricultură a secetei, în Kolar și Tunkur, și Bangalore seceta arde mîntului, ____  _ ___  , ___de familii lipsite de lucru, lipsite de hrana elementară. 23 la sută din suprafața totală a țării este considerată păduri. Copacii însă mor, dezolant, putrezind în picioare. Și India cheltuiește anual 40 milioane dolari pentru a importa produse forestiere, lemne de încălzit.In Haiti, subnutriția este cronică. Pentru a nu pieri, oamenii mănîncă semințele destinate ogoarelor. In Yemen, din 5,25 milioane de locuitori, un milion suferă de foame. Dintre aceștia, 60 la sută sînt copii. Seceta mistuiește jumătate din totalul recoltei, an de an. în Peru, femeile, bărbații, copiii suferă de foame f în sudul țării, seceta ucide laolaltă oameni și vite. în Africa, America Latină sînt numeroase „pă- mînturile foamei". Seceta reduce productivitatea ogoarelor, sau provoacă deteriorarea lor, sau le condamnă Ia dispariție. Seceta și sistemele de cultură deficiente, exploatarea nerațională a pădurilor și sistemele de irigații și drenare improprii. In regiunile tropicale, peste 200. milioane de oameni practică o agricultură itinerantă pe 30 la sută din solurile arabile ale planetei noastre. Astfel, pămîntul se deteriorează, caracteristicile fizice ale solului suferă modificări ireversibile, ruinarea hii progresează în mod alarmant

In regiunile semiaride, un paradox dramatic t canale de irigații abandonate nămolului și salinității. Și un alt paradox : ape neamenajate, care, departe de a folosi agriculturii, pustlesc regiuni uriașe. în 1967 și 1968, Eufratul revărsat a devastat 100 000 hectare de pămînt, a distrus canale de irigații, a înghițit în va-

gura însetată a pă- înfometează mii și mii

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI

NOUL METRO-EXPRES
DIN PARISNu de mult, la Paris a fost inaugurat noul metro-expres regional. Stația de primire a noului metro se află la mai bine de 30 de metri sub pămînt, sub renumita Place de l’Etoile și maiestuosul Arc de Triumf. Din 16 escalatoare descind în permanență coloane de călători. La cheiurile lungi așteaptă tăcute trenurile insonorizate.Un tablou electronic de bord controlează în permanență dintr-o cabină — ca pe marile aeroporturi ale lumii — plecarea trenurilor, circulația escalatoarelor, accesul călătorilor. A dispărut tradiționalul personaj care per-

fora biletele. Introduci biletul cumpărat (de trei ori mai scump ca la metroul „clasic") într-o casetă specială, unde, automat, se a- prinde un bec verde care-ți lasă liberă calea. După tine, bariera se închide.Garnitura vagoanelor pornește. Tren sau avion supersonic 7 Timpanele vibrează. Am și ajuns la capătul distanței de peste 5 km. Stație terminus — La Defense, conjugă transportul modern cu urbanismul Coborînd din Intri direct într-o rețea de magazine moderne cu profil variat.
care armonioscomercial, vagon,

Există șl dezavantaje. Unul dintre ele îl constituie prețurile deloc modeste ale mărfurilor din aceste magazine. In al doilea rînd, trepidațiile. Locatarii a- flați de-a lungul traseului de peste 5 km plătesc scump — cu liniștea lor, întregul parcurs fărăîn țlile Defense" in măruntaiele Parisului. Subteranul va concura terestrul, lm- punîndu-se ca o dimensiune Implacabilă a vieții moderne.

vibrînd intens șl încetare, anii ce de felulvor vin, stalul „La prolifera

Al. GHEORGHIUParis
0 URIAȘĂ MAREE NEAGRĂ ÎN GOLFUL MEXIC

O zonă situată tn 
Golful Mexic, in apro
piere de coasta statului 
Louisiana (S.U.A.) a- 
menință să fie devas
tată de cea mai mare 
maree neagră din isto
rie. Poluarea apelor 
golfului este provocată 
de o sondă in erupție 
de pe una din platfor
mele mobile din aceas
tă regiune. Sonda a

erupt la 10 februarie, 
provocînd unul din 
cele mai puternice in
cendii de acest gen, 
care nu a putut fi stins 
pină joi din cauza con
dițiilor meteorologice 
dificile. O dată cu 
stingerea incendiului, 
țițeiul a început să se 
verse in mare intr-un 
flux zilnic de 1 milion 
litri. In numai citeva

a-
19

ore, pata de țiței a 
tins o lungime de 
km și o lărgime de 1,6 
km, inaintind cu repe
ziciune spre țărm. Ex
tinderea ei este favo
rizată de vînt, care 
împiedică aplicarea u- 
nor măsuri pentru li
mitarea zonei poluate 
sau folosirea detergen- 
ților.

ASTĂZI SE DESCHIDE „EXP0-70"
Astăzi se deschide la Osaka „Expo—70", cea mai 

mare expoziție mondială organizată pînă în pre
zent. Expoziția, la care participă 70 de țări, va fi 
deschisă pină la 14 septembrie și va fi vizitată, po
trivit unor calcule anticipate, de peste 50 milioane 
de persoane. Organizatorii lui „Expo—70“ au pre
văzut totul pentru ca această manifestare interna
țională de prestigiu să rămînă o dată memorabilă 
pentru posteritate. In acest scop, o bilă de oțel ino
xidabil — simbol al expoziției — împreună cu 2 000 
de articole cu destinație științifică sau culturală — 
introduse intr-un „conteiner" de beton — au fost în
gropate la o adîncime de 15 metri, urmînd ca „acest 
mesaj pentru viitor" să fie dezgropat în anul 6970, 
adică exact peste cinci milenii.

ANIMALUL - ROBOT „ILTIS"

aude zgomote și „mușcă" alte animale cu lovituri 
electrice. Cind i se face „foame", „Iltis" găsește sin
gur drumul înapoi spre... bateria sa.

VULCANI DOMESTICIȚI

Voi elevi din Frankfurt (R.F.G.) au construit un 
animal robot pe care l-au botezat „Iltis". Micul ani- 
mal-robot știe să ocolească obstacole, fuge cind

Renumiții vulcani ai Noii Zeelande au încetat 
de a mai fi numai o atracție turistică. Inginerii și 
tehnicienii autohtoni au reușit să capteze puterea 
mocnită a vulcanilor și să o folosească drept sursă 
de energie. In apropierea regiunii vulcanice Taupo 
a luat ființă stația de energie geotermală Wairakei. 
Ea are o capacitate de 156 megawați, ceea ce repre
zintă 10,2 la sută din volumul de energie electrică 
al țării. Energia izvoarelor termale de la Onepu este 
folosită de fabrica de celuloză și hîrtie de la Ka- 
wern, singura întreprindere din lume care folosește 
energia geotermală. Se apreciază că vastele resurse 
subterane de energie au o aplicare mult mai largă !n horticultură, agricultură, industrie și încălzire.

CEA MAI VECHE UNEALTĂ DIN LUME
In cadrul unor săpături arheologice efectuate in 

Etiopia a fost descoperită o piatră de cuarț, cio
plită pe ambele părți, care datează, după aprecie
rea specialiștilor, de aproximativ 2 200 000 de ani. 
Este cea mai veche unealtă din lume cunoscută 
pină in prezent.

NOUA STAGIUNE A TEATRULUI 
NAȚIUNILOR

Stagiunea Teatrului Națiunilor — 1970 se va des
fășura in acest an intre 4 și 20 mai. Această im- 
oortantă manifestație culturală va fi inaugurată cu 
piesa „Orlando Furioso", urmând să se încheie cu 
creația lui Goldoni : „Una din ultimele seri ale 
carnavalului". La această largă confruntare teatrală 
internațională vor participa ansambluri prestigioase 
din diverse țări. România va participa cu piesa 
„Coana Chirița" de Vasile Alecsandri.

PRIMUL TURBOTREN DIN EUROPAPe linia Paris-Caen a intrat în funcțiune' primul turbotren de pasageri din Europa. Pus la punct

în decurs de aproape patru ani, turbotrenul introduce o tehnică nouă în transporturile feroviare : turbina cu gaze de 1 500 CP, folosită pină acum numai in aviație. Viteza maximă a turbotrenului este de 180 km/h, practic însă el nu depășește 160 km/h. Turbotrenul va fi folosit ulterior pe toate liniile neelectrificate unde se impun viteze ridicate. In prezent se experimentează și alte tipuri de turbotrenuri, de mare viteză, care vor putea atinge o viteză de 300 km/h.
SĂRBĂTOAREA ZĂPEZII

Sapporo, localitatea japoneză care va găzdui in 
1972 jocurile olimpice de iarnă, pregătește de pe 
acum pentru viitorii vizitatori o originală „Sărbă
toare a zăpezii". Prin tradiții, la sfirșitul lunii fe
bruarie se organizează in acest oraș un muzeu în 
aer liber in care sînt expuse sculpturi din gheață 
și zăpadă. Cele mai multe reprezintă figuri din 
mitologia și basmele japoneze. In mod obișnuit, ori
cine poate să participe la crearea acestor figuri de 
gheață. Pentru anul olimpic, cind se speră că vor 
veni patru milioane de vizitatori, a fost mobilizată 
și garnizoana din localitate. Nu mai puțin de două 
companii vor sculpta 124 de figuri. Pentru aceasta 
se vor aduce 5 000 de camioane cu zăpadă și se vor 
afecta 20 000 zile-muncă.

J
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SATU MARE

Competiția 

inovatorilor

Cei peste 80 de muncitori, in
gineri și tehnicieni, din cercul 
inovatorilor de la întreprinderea 
„1 Septembrie" din Satu-Mare, 
care anul trecut au obținut titlul 
de fruntași pe județ, au adresat 
cercurilor și colectivelor de ino
vatori din întreprinderile sătmă
rene o entuziastă chemare la 
întrecere. Sporirea numărului de 
inovații cu 40 la sută și al celor 
aplicate cu 50 la sută, creșterea 
eficienței economice a inovații
lor cu 300 000 lei peste nivelul 
celei obținute anul trecut (in 
J.969, eficiența lor a fost de circa 
3,g milioane lei), mărirea numă
rului de inovatori cu 30 la sută 
— sint numai cîteva din obiec
tivele pe care se angajează să le 
realizeze autorii chemării la în
trecere. Inovațiile vizează redu
cerea importului unor utilaje, 
creșterea producției la export, 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale. 
Semnificativ este că lunile apri
lie și iulie vor fi „luni ale ino
vatorilor", în scopul stimulării 
aplicării în practică a tuturor te
melor cuprinse în planurile de 
inovații. Cei 700 de inovatori din 
întreprinderile industriale ale ju
dețului au aderat cu însuflețire 
la ampla competiție a „inteli
genței tehnice".

Mari investiții

agricole

Programul de investiții pentru 
dezvoltarea agriculturii județului 
Ialomița este, in acest an, deose
bit de amplu și multilateral. 
Continuă, în ritm susținut, lu
crările pe șantierele de irigații 
din sistemele Gălățui — Călărași 
și Pietroiu — Ștefan cel Mare, 
urmind să se dea în producție 
in acest an mai mult de jumă
tate din cele 137 000 ha ce se vor 
iriga în total, la sfirșitul lucră
rilor. In întreprinderile agricole 
de stat se construiesc noi adă
posturi pentru circa 2 000 tauri
ne și 5 000 oi ; se lucrează intens 
și la mărirea capacității comple
xului porcin de la Fetești. Se 
prevede că, tot in acest an, vor 
fi terminate și date în folosință 
un mare depozit de cereale și o 
stație de uscat-calibrat porumb 
la Fetești, precum și alte lucrări 
de investiții agricole.

Casă muzeu
Din inițiativa învățătorului 

Mihai Tomșa a luat ființă o 
casă muzeu la căminul cultural 
din Ripa de Jos, comuna Văta- 
va. Alături de materialul docu
mentar care prezintă momente 
din viața și activitatea a două 
personalități ilustre ridicate 
din acest sat, Simion C. Min- 
drescu și loan Șulariu, stau 
expuse circa 200 obiecte reali
zate de sătenii de aici. Catrin- 
țele vechi de 80-100 de ani, cu 
un colorit viu, ștergarele cu 
ulcioare de lut, fețele de masă 
de peste 100 de ani, icoanele pe 
sticlă, diferitele obiecte cas
nice formează un bogat mate
rial documentar pentru întoc
mirea monografiei satului.

Matematizarea

cercetării 

științifice

Matematizarea cercetării știin
țifice a contribuit, în mare mă
sură, la obținerea realizărilor 
valoroase din anul trecut ale 
institutului „Petrochim" din 
Ploiești, distins recent cu Or
dinul Muncii clasa a IlI-a. S-au 
aplicat modele matematice de 
programare a experiențelor și de 
interpretare a rezultatelor, scur- 
tîndu-se termenele de cercetare 
și reducîndu-se eforturile la 
analizele teoretice. Specialiștii 
institutului au întocmit progra
me pentru calculul echilibrelor 
chimice. în verificarea și pro
iectarea unor coloane de dis
tilare, care au fost rezolvate cu 
ajutorul calculatorului electro
nic de la Centrul de calcul din 
Ploiești. Rezultatele bune ale 
matematizării cercetării — a- 
precia dr. ing. Dumitru Goidea, 
director adjunct științific al 
„Petrochlnțului" — au determi
nat pe specialiștii noștri să 
extindă modelările matemati
ce, printre altele, și la diferite 
faze ale procesului tehnologic, 
investigația științifică ciștigînd 
mult în exactitate, concomitent 
cu scurtarea timpilor de elabo
rare a studiilor.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

întoarcerea delegației P. C. R.
de la Congresul Partidului Progresist SPORT
al Oamenilor MunciiDelegația Partidului Comunist Român care a participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) s-a întors vineri seara în Capitală.Din delegație au făcut parte tovarășii Mihai Dalea, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Colegiului Central de partid, și Ghizela Vass, membru al Comitetului Central al Parti-

din Cipru (A.K.E.L.)dului Comunist Român, șef de secție la C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Simion Bughici și Ion Cîrcei, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
Ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe, cooperarea 

și comerțul exterior al Republicii Democratice Congo 
va face o vizită oficială in RomâniaLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe, cooperarea și comerțul exterior, al Republicii Democratice Congo, Cyrille Adoula, va face o vizită oficială in România intre 19 și 22 martie 1970.

Manifestări consacrate
centenarului nașterii lui Lenin

9La Consiliul Central al Asociației Juriștilor a avut loc vineri după-a- miază o ședință da comunicări a Secției de drept constituțional și administrativ, dedicată apropiatei sărbătoriri a centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.Cu acest prilej, dr. în drept Mircea Anghene, șef de sector la Institutul de cercetări juridice al Academiei, a prezentat expunerea „Lenin despre administrația de stat socialistă".Vorbitorul s-a referit la teoria leninistă privind forma și principiile de organizare a statului socialist, la importanța învățăturii leniniste pentru perfecționarea aparatului administrației de stat în țările socialiste. El a subliniat, totodată, aplicarea creatoare de către Partidul Comunist Român a principiilor leniniste privind organizarea și conducerea statului socialist, astfel incit acesta să servească în cel mai înalt grad interesele maselor de oameni ai muncii.
★La Casa de cultură a sectorului 8 din Capitală a avut loc vineri după- amiază simpozionul „Figura lui Lenin oglindită în artă"Despre multilaterala personalitate a marelui filozof și revoluționar, reflectată în numeroase opere beletristice, aparținînd diferitelor literaturi naționale, a vorbit prof. univ. Mihai Novicov.Th. Simionescu, directorul Muzeului „Theodor Aman", s-a referit a- poi la imortalizarea personalității lui Lenin prin daltă și penel. Expunerea a fost însoțită de proiectarea la epidiascop a reproducerilor unor cunoscute lucrări plastice în care locul

Cronica
zileiNoul ambasador al Olandei la București, Pieter Veecken Putman Cramer, a depus vineri dimineața o coroană de flori la Monumentul e- roilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. (Agerpres)

central îl ocupă chipul conducătorului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.în încheierea simpozionului a fost prezentat asistenței filmul „Lenin în Polonia".
*Manifestări consacrate apropiatului centenar al nașterii lui Lenin au avut loc și la Casa prieteniei româno- sovietice din Tg. Mureș, Ia Clubul centrului școlar tehnic și profesional de construcții din Tg. Mureș.în municipiul Sighișoara, în orașele Reghin, Tîrnăveni și Luduș; precum și în alte localități din județ, cadre didactice universitare, activiști de partid și de stat au evocat aspecte din viața și activitatea revoluționară a întemeietorului primului stat socialist din lume.

FOTBAL
® ASTĂZI Lfl BRAȘOV: 

STEAGUL ROȘU - DINAMO- 

BACAU ® MÎINE - ALTE 

ȘASE PARTIDEAstăzi și mîine, o nouă etapă în divizia A la iotbal. Etapă incompletă însă, deoarece partida Universitatea Craiova — Crișul Oradea a lost amînată, craiovenii aflîndu-se angajați într-o competl- țle-turneu în Iran („Cupa prieteniei*).Dintre cele șapte meciuri, unul se dispută astăzi (la Brașov, Steagul roșu — Dinamo Bacău). Celelalte șase, mîine, astfel : Dinamo București — Universitatea Cluj (stadionul Dinamo, ora 16), Politehnica Iași — Farul Constanța, U. T. Arad — Steaua, C.F.R. Cluj— Jiul Petroșani, F. C. Argeș — A.S.A, Tg. Mureș, Petrolul Ploiești— Rapid. Acest din urmă meci, considerat derbiul etapei, se va bucura, firește, de toată atenția suporterilor ploieșteni șl a celor din Ciulești. Rapidiștii, actuali lideri, intenționează să-și păstreze și chiar să-și consolideze poziția. Rămîne de văzut dacă ploieștenii își vor da „acordul*, știut fiind că pe locul ce-1 ocupă în clasament nu le este deloc cald...

Azi la Viena

încep „europenele” 
de atletism în sală

corespondenta telefonica de la petre stancescv

Ne mai despart puține ore de deschiderea oficială a primelor campionate europene de atletism în sală, în cursul dimineții de vineri, într-un răstimp de numai 80 de minute, au sosit pe aeroportul Wien-Schwechat, cu avioane diferite, opt echipe naționale. Cu un avion TAROM au făcut deplasarea și sportivii români. După amiază, în marea sală orășenească, „Wiener Stadthalle", concurenții au participat la un antrenament cu public, pe care specialiștii l-au considerat deosebit de spectaculos.în strădania meritorie de a reține atenția publicului, ziarele de vineri revin asupra listei participanților, a- mintind recordurile și performanțele realizate în competițiile cele mai recente. Iată formula generală, folosită în ajunul campionatelor pentru a sublinia impozanta participare a unor atleți de clasă internațională : trei învingători olimpici de la Mexico City — Colette Besson (Franța) — 400 metri, Viorica Viscopoleanu (România) — săritură în lungime, Viktor Saneiev (Uniunea Sovietică) — triplu salt ; 17 campioni europeni de la Atena; șapte deținători■ de recorduri mondiale; nouă posesori de performanțe supreme în întrecerile atletice de sală.Cronicarii paginilor sportive încearcă de pe acum să evalueze și să anticipeze șansele participanților, o- prindu-se. firește, și la componenții echipei noastre : „Marea necunoscută la proba de săritură în înălțime femei — scrie „Die Presse" — este fără îndoială românca Popescu. Ea s-a antrenat de curînd în „Fosbury-Flop“

și rezultatul — 1,83 — i-a răsplătit e- fortul. Pină unde poate ea ajunge ? Răspunsul va fi dat abia acum, la Viena".Ziarul „Wiener Zeitung" constată,- la rîndul său : „Pericolul pentru marea speranță a Austriei, „Ilo" Gusenbauer, nu vine din partea sportivelor din R.D.G. sau U.R.S.S., ci, între altele, din partea româncei Cornelia Popescu care a realizat abia de cîteva zile 1,83 m per „Flop", pla- sîndu-se în rîndul săritoarelor de clasă mondială. Cu un rezultat bun se prezintă și Jordanka Blajoeva (Bulgaria)". Cronicarul se oprește apoi la Viorica Viscopoleanu, care „poate a- tinge oricînd o performanță senzațională in sală"....împodobită cu steagurile națiunilor participante, „Wiener Stadthalle" a îmbrăcat haina marilor competiții internaționale. Imensa hală (16 000 — 18 000 locuri) a primit o nouă configurație : spațiul rezervat întrecerilor sportive a fost extins la maximum pe seama tribunelor, unde sînt așteptați acum peste 6 500 de spectatori. Puțin spațiu totuși pentru public ; lipsa spațiului va fi însă compensată cu prisosință de radio și mai ales de televiziune, care a inclus în programul ei aproape 10 ore de emisiuni consacrate campionatelor. 15 state au angajat transmisiuni directe de televiziune. La această oră, pregătirile s-au încheiat. Toată lumea așteaptă ora 15 a zilei de azi, sîmbătă, cînd, în prezența președintelui Austriei, Franz Jonas, va avea loc deschiderea festivă a primelor campionate europene de atletism în sală.

Concurs internațional 

de patinaj artistic 

la „Palatul 

de gheață”Pe patinoarul acoperit din parcul sportiv „23 August* din Capitală, ieri a început concursul internațional de patinaj artistic pentru juniori. După desfășurarea exerciții- lor impuse, în clasament la masculin conduce B. Wunder- licht (R. D. Germană) — 343,9 puncte. Astăzi au loc „impusele” la feminin.In fotografie : Unul dintre concurenți „desenează* pe oglinda de gheață.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Foto : M. Cioo

*Numeroși țărani cooperatori, cadre didactice și alți cetățeni din satul Sîntandrei, județul Hunedoara, au luat parte vineri după-amiază la simpozionul „Viața și activitatea lui Vladimir Ilici Lenin", organizat la căminul cultural. Expunerea făcută de profesorul Vasile Găinaru, de la Muzeul județean din Deva, a relevat aspecte ale activității desfășurate de făuritorul primului stat socialist din lume.
★■ Lă' CăSa’ 'prîeteniei'-"Wmârrt>-sovie-““ tice din Constanța a avut loc un simpozion consacrat aniversării a 100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin. Simpozionul intitulat „Răspîn- direa ideilor leniniste în România" a antrenat un mare număr de muncitori, funcționari, studenți, oameni de artă și cultură. Despre viața și activitatea lui Vladimir Ilici Lenin a vorbit prof. univ. Pop I. Simion de la Universitatea din București. *Vineri a plecat la Moscova o delegație a Asociației filateliștilor din România, condusă de Constantin Smirnov, președintele asociației, care va participa la deschiderea Expoziției filatelice internaționale, dedicate centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Filatelia din țara noastră va prezenta la această expoziție col>' ții tematice consacrate vieții și activității lui Lenin. (Agerpres)

TENIS — întîlnirea internațională de tenis disputată la Cambridge (Massachusetts) între selecționatele S.U.A. și Australiei, s-a încheiat cu scorul de 5—2 în favoarea tenismani- lor australieni. în ultimele partide, John Newcombe l-a învins cu 6—3, 6—3 pe Stan Smith, Cliff Richey a dispus cu 4—6, 6—2, 6—4 de FredStolle, iar perechea Newcombe— Stolle a întrecut cu 6—3, 2—6. 7—5cuplul Smith—Ashe.• Sportivul nostru Petre Măr- mureanu a obținut două noi victorii în turneul internațional de la Menton (Franța). El l-a învins cu 6—1, 7—5 pe Lotkington (Noua Zee- landă) și a 'Cîștigat CU 0—6, 6—1, 6—4 în fața tenismanului francez N’Go- drella. Alte rezultate : Chanfreau(Franța) — Merlo (Italia) 6—2, 6—3 ; Orantes (Spania) — Gavrilidis (Grecia) 6—2, 6—2 ; Goven (Franța) — Crotta (Italia) 6—3, 6—2.SCHI — Proba feminină de slalom uriaș din cadrul concursului internațional de schi de Ia Voos Bergen

(Norvegia) a fost cîștigată de franceza Ingrid Lafforgue.în clasamentul individual al „Cupei mondiale" continuă să conducă Michele Jacot (Franța) cu 180 de puncte, urmată de Franțoise Macchi (Franța) — 145 puncte, Ingrid Lafforgue (Franța) — 138 puncte etc.ȘAH — în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad s-au disputat partidele întrerupte din rundele anterioare. Elisabeta Polihroniade a cîștigat la Ferrer, în timp ce Alexandra Nicolau a pierdut la Gaprin- dașvili. Rujița Iovanovici a învins-o pe Konarkowska.în clasament, după 4 runde, conduce Kușriir (U.R.S.S.) cu 3 puncte (1), urmată de Troianska (Bulgaria) și Ivanka . (Ungaria) — ambele cite 3 puncte, Katia Iovanovici (Iugoslavia) — 2 puncte (2), Polihroniade (România), Radzikowska (Polonia) — 2 puncte (1) etc.BASCHET — La Riga s-a desfășurat primul joc dintre echipa T.T.T.

Riga (deținătoarea trofeului) și formația Akademik Sofia, contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin. Baschetbalistele sovietice au obținut o victorie clară cu scorul de 83—36 (46—18).• La Cracovia, în cea de-a doua semifinală a competiției, s-au întîlnit în meci tur formațiile Wisla Cracovia și Sparta Praga. Victoria a revenit gazdelor cu 54—52 (25—30).
LOTOEXTRAGEREA I : 57 40 1 90 37 61 67 17 80. Fond de premii : 667 755 lei. EXTRAGEREA a Il-a : 82 68 46 15 29 70 81. Fond de premii : 591 255 lei.

Intensificarea colaborării 
româno-norvegiene

vremea
Timpul probabil pentru 15, 16 și 17 

martie. în țară : vremea devine in general umedă, începînd din vestul țării. Cerul va fi mai mult noros.

Vor cădea ploi locale, mai frecvente în vestul țării. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura va continua să crească ușor. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. în București : vremea devine în general umedă. Cerul variabil la început, se va înnora treptat, cind va ploua. Vint potrivit Temperatura în creștere.
V

I
I

i

I
I

(■

între linia ferată șl apele Mureșului, pe netezimea cîmpului se desfășoară cel mai tînăr perimetru industrial al municipiului Tg. Mureș. De jur împrejur se văd dealuri molcome pe care răsar ochiuri de pădure. Oamenii se arată din ce în ce mai puțin grijulii la frig și se bucură că vine primăvara, mai ales că marea parte a instalațiilor de la combinatul de îngrășăminte a'zotoase de aici se află montate și funcționează în aer liber— Cind am venit la Tg. Mureș, la 15 decembrie 1962, ne-a relatat directorul general al unității, ginerul Dorel Popa, un pograf mi-a înmînat braț cu hîrtii, planuri calcule : „Luați-le ; ele prezintă amplasamentul noului combinat". M-am uitat la planuri ; pe urmă la cocenii de păpușoi care acopereau cîmpul. A doua zi, împreună cu constructorul, am destupat o sticlă de șampanie și, apoi, am băgat buldozerul... La treabă ICei cărora — din primul detașament de specialiști — li s-a încredințat sarcina de prestigiu ca, în viitor, să se numească... chimiștii de la Tg. Mureș, aveau pe atunci o medie a vîrstei de sub 30 de ani. Aduceau de la Piatra Neamț, Făgăraș și orașul Victoria, o dată cu înflăcărarea proprie tinereții, și o experiență bună, care trebuia dezvoltată în timp, ceea ce le-a dat o și mai dîrză încredere în forțele proprii. Rezultatele ulterioare ale activității lor le-a întărit convingerea că energia oamenilor combinatului (în prezent peste 2100) e bine să fie menținută și ancorată puternic în sfera entuziastă a tinereții. (Media de vîrstă, la care ne refeream, a ajuns acum la... 26 de ani).La 22 iunie 1966, AZOMUREȘ - etapa I - 
producea. La 27 iulie 1968 funcționau la parametrii tehnici și economici proiectați și instalațiile din etapa a doua, producția combinatului în ansamblu du-

in- to- un
Și 

re-

blîndu-se, iar cea de îngrășăminte chimice triplîn- du-se, deși durata de con- strucție-montaj afectat e- tapei a Il-a a fost redusă cu aproape jumătate față de cea din prima etapă.Zilele trecute, un alt e- veniment a fost anunțat de presa județului. Constructorii de la întreprinderea de construcții-montaj Cluj au făcut primele săpături în pămîntul reavăn din lunca Mureșului, semnîn-

Ungaria, Italia, Grecia, Tunisia ș.a.— Am ajuns să avem, la un loc, în țară și peste hotare, peste 2 600 de beneficiari, ne spunea directorul general al combinatului. E bine să remarcăm că, datorită calității lor, la produsele AZOMUREȘ, pînă acum nu s-au primit nici un fel de reclamați!.Acestea sint cîteva coordonate pe care se înscriu energiile declanșate în in-

ză, clipă de clipă, pulsul activității lor pe imaculatul graficelor din aparatele automate de conducere, măsură și control, sau prin sclipirea beculețelor verzi și roșii (numărul lor fiind de ordinul miilor) instalate și montate la bordul pupi- trelor, sau merelor de mai ceea ce miști citesc aparate stă tulul că la
pe pereții ca- comandă. Toc- operatorii chide pe aceste mărturie fap- Combinatul de

AZOMUREȘ
sporește

rodnicia pămîntului

„AZOT V". Con- din etapa a treia săin trimestrul IVfie puse în
du-se astfel începerea lucrărilor la cea de-a treia 
etapă — strucțiile urmează funcțiune1972. Atunci — raportînd la anul 1970 — valoarea producției marfă realizată aici va fi de peste o dată și jumătate mai mare, astfel că în 1975 producția de îngrășăminte a combinatului va putea fi de mare decît cea să se obțină înTreptele care extinderea potențialului industrial al acestui combinat au un echivalent în alte trepte, și ele tot mai numeroase, pe care, urcă și se afirmă prestigiul oamenilor și al produselor sale, nu numai în țară, dar și peste hotare, acolo unde sînt exportate ingrășămintele chimice cu marca AZOMUREȘ : în Franța, Republica Democrată Germană.

2,6 ori mai prevăzută acest an.duc spre

dustria chimică zidită, aici, in lunca Mureșului. Ele se înscriu în ritmurile prevăzute in documentele Congresului al X-Iea al partidului, care prevăd creșterea producției de îngrășăminte chimice, în anul 1975, cu 200—219 la sută față de nivelul producției ce se va realiza în anul 1970. Se materializează, astfel, în viață indicația partidului privind valorificarea superioară s resurselor naturale locale, în acest caz fiind vorba de gaz metan. Prin ptelucrarea industrială a acestei materii prime, AZOMUREȘ asigură circa 20 la sută din producția de îngrășăminte azotoase ale tării.Noaptea, peisajul industrial al combinatului fascinează prin feeria luminilor reflectate în instalațiile sale argintii. Fabricile de amoniac, acid azotic, azotat de amoniu și de oxigen își -aportează și fixea

îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș s-au obținut și continuă să se înregistreze, in mod constant, succese trainice, spre lauda întregului său colectiv.Dacă ar fi fost reținute pe o peliculă, „memoria" ei ne-ai arăta că aici, în fiecare lună, trimestru și an, s-au îndeplinit și depășit sarcinile de producție la toți indicatorii. Din 1966 încoace — prin realizarea cu mult mai devreme (circa 5 trimestre) a tuturor parametrilor tehnico-economici proiectați, la etapele 1 și 2 ale unității — și pînă la finele anului trecut s-au obținut o producție suplimentară în valoare de 120 milioane lei și beneficii însu- mînd putea finele miștii atins cotele maxime ale indicatorilor tehnico-economici proiectați. Aceasta, numai la prima vedere. în-

trucît angajamentele asumate, la începutul anului 1970, cît și rezultatele în producție din cele două luni care au trecut ne permit să întrezărim de pe a- cum posibilități simțitor mai mari decît calculele inițiale ale prolectanților combinatului. în cursul trimestrului I a.c. se va realiza ția ca, IV sarcini cu mult sporite față de 1969, producția marfă obținută peste plan și peste capacitatea proiectată să se cifreze la 16 milioane lei. Iar sporul de producție — ni s-a spus — se va realiza în exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii, dincolo de prevederile actualului an, care, la rîndu-le, sint cu circa 10 la sută mai mari decît cele din anul trecut.Ne refeream la faptul că rezultatele din ianuarie și februarie a.c. sînt promițătoare. Iată-le. în două luni, s-a dat peste- plan : o producție globală și marfă de 6,4 milioane lei și productivitatea muncii consemnată este cu 7,7 la sută mai mare decît cea S-au obținut în plus : tone amoniac, 3 600 acid azotic. 4340 tone tat de amoniu ș.a.văzut saci de conținînd albe de azotat de Am încercat să le pe

26,2 la sută din produc- întregului an. Se aspiră la sfirșitul trimestrului a.c.. în condițiile unor mult1969,

stabilită. 2170 tone azo-

80 milioane lei. S-ar crede că, astfel, la anului trecut chide la Tg. Mureș au

poll- boabele...Am etilena mici și amoniu,întrezăresc și drumul care îl vor lua din combinat spre ogoarele românești și la export.Prin prisma faptelor descrise, oamenii Combinatului de îngrășăminte azo- toase din Tg. Mureș ni se înfățișează ei înșiși ridicați din rodnicia pămîntului pe care-1 rodesc.
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(Urmare din pag, I)de artiști, oamen; de știință și cadre didactice. Sîntem însă de părere că pînă în prezent n-am folosit pe deplin toate posibilitățile existente, fiecare din domeniile enunțate mai sus putînd să ofere, cred, resurse ce n-au fost încă valorificate. Ritmul foarte înalt al dezvoltării industriale din țara dv. poate, după părerea noastră, să constituie o bază favorabilă pentru extinderea comerțului, rămînînd ca de ambele părți să se manifeste mai multă inițiativă. în acest sens pot să vă spun că în timpul vizitei am convenit asupra unor noi contacte pe linie economică și comercială în viitorul a- propiat. în curînd urmează să încheiem un nou acord comercial de lungă durată ; de asemenea, vom convoca, la o dată ce o vom stabili ulterior, prima sesiune a Comisiei mixte româno-norvegiene de cooperare economică, industrială și tehnică. în ce privește legăturile cultural- științifice, luna viitoare vor avea Ioc la Oslo negocieri pentru reînnoirea programului de schimburi bilaterale în acest domeniu. Noi așteptăm cu interes toate aceste întîlniri, și a- preciem că ele vor contribui la lărgirea contactelor dintre țările noastre, la întărirea prieteniei și colaborării bilaterale, în concordanță cu dorințele popoarelor român și norvegian.— O pondere importantă în 
discuțiile pe care le-ați purtat 
în timpul vizitei în țara noas
tră au avut-o, după cum ați a- 
rătat, problemele vieții interna
ționale și îndeosebi cele ale 
continentului european. Membrii 
Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale, al 
cărei oaspete ați fost in una din 
aceste zile, au avut posibilita
tea să audieze interesanta dv. 
expunere consacrată tendințelor 
existente în politica externă 
norvegiană. Am dori să cunoaș
tem cum concepe țara dv. pro
blemele colaborării dintre țările 
nordice, ale intensificării legă
turilor dintre toate statele eu
ropene și, în general, ale des
tinderii pe continent.— Nu spun un secret, firește, dacă afirm că Norvegia este o țară*, mică, și că națiunile mici au simțit dintot- deauna o cerință naturală spre apropiere, spre cooperare. Desigur, luate individual, posibilitățile națiunilor mici de influențate a evenimentelor internaționale sînt reduse ; ele sporesc însă considerabil prin cooperare cu alte națiuni, ale căror interese și idealuri Ie împărtășesc într-o mare măsură. Mi se pare astfel foarte firesc ca, asemeni majorității statelor mici și mijlocii ale lumii, țara mea să fie interesată în participarea la o largă cooperare internațională, îndeosebi prin intermediul variatelor organizații și organisme existente astăzi în lume. în edificarea unei colaborări reale, eficiente, cel mai ușor este, fără îndoială, să se realizeze o cooperare între vecini, lucru pe care noi ii facem cu celelalte țări nordice. Vă este cunoscut că, în decursul secolelor, între cei cinci membri ai familiei nordice, cum o denumim noi in mod obișnuit, s-a dezvoltat o

cooperare sinceră și prietenească, care a fost într-un fel instituționalizată prin formarea, în anul 1952, a Consiliului Nordic.Acordînd o atenție deosebită colaborării internordice, noi nu uităm că aparținem însă unei familii mai mari — a statelor europene. Aș dori să menționez în special importanța pe care o acordăm Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa de la Geneva — singura organizație mai largă pentru cooperare economică a- vind membri atît din Europa de vest, cît și din Europa de est. în ultimii ani, comerțul dintre țările din răsărit și apusul Europei a crescut în mod considerabil, deși această situație nu se reflectă întrutotul în ce privește comerțul Norvegiei cu țările din Est. Doresc să subliniez că, din punctul nostru de vedere, este important să se lichideze cit mai curînd posibil divizările nefirești ale pieței europene, în scopul realizării unei liberalizări pe mai departe a comerțului intereuropean. Scopul acestui proces ar trebui să fie, după părerea noastră, netezirea căi1 pentru relații economice care să poată contribui la prosperitatea și pacea durabilă a tuturor națiunilor. Sperăm că toate statele europene își vor dezvolta cooperarea lor în mod treptat, că această cooperare Va depăși toate barierele politice existente acum în Europa.
— In acest context v-am ruga 

să ne spuneți care sînt, după o- 
pinia dv., căile de înfăptuire a 
securității pe continentul -euro
pean 7 Cum apreciază Norvegia 
inițiativele lansate in ultima 
vreme în Europa menite să du
că la înfăptuirea acestui dezi
derat al popoarelor europene ?— Una din constantele politicii externe actuale a Norvegiei o reprezintă contactele tot mai frecvente, politice și de altă natură, cu țările Europei răsăritene. După părerea noastră, eforturile îndreptate spre dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre țările europene, indiferent de sistemele lor social-economice, de orientarea lor politică — reprezintă o importantă contribuție la micșorarea tensiunii și la o evoluție internațională pașnică. în acest cadru aș vrea să spun că actuala reducere a încordării în relațiile Est-Vest a mărit speranța noastră că, mai devreme sau mai tîrziu, astfel de contacte pot să conducă la soluționări constructive ale problemelor în suspensie.Așa se explică șl de ce am acordat și acordăm interes propunerilor și inițiativelor îndreptate spre înfăptuirea securității pe continentul european. Declarația de la Budapesta, elaborată anul trecut la întrunirea din 17 martie a Tratatului de la Varșovia, referitoare la convocarea unei conferințe general-europe- ne pentru securitatea continentului, a_ primit o atentă considerare în Norvegia. De asemenea, noi am studiat cu mare interes propunerea finlandeză din 5 mai 1969, ca locul de desfășurare a unei astfel de conferințe. să fie Helsinki, _salutînd-o ca o inițiativă pozitivă. Urmărim acum aceste propuneri. Norvegia dorește să participe la o conferință care să fie bine pregătită și să aibă perspective rezonabile de succes.



EVOLUȚIA SITUAȚIEI In Consiliul de Securitate ORIENTUL APROPIAT
din LAOSXIENG KHUANG 13 (Agerpres). — Comitetul unificat al forțelor patriotice neutraliste din Laos salută și sprijină întru totul programul de reglementare politică a problemei lao- țiene, propus de Frontul Patriotic, se arată într-o declarație a comitetului transmisă de agenția Khausan Pathet Lao.„Această soluție politică, se subliniază în declarație, se va bucura de sprijinul larg al populației țării, precum și al acelor popoare și guverne din lumea întreagă cărora le sînt scumpe pacea și dreptatea". Comitetul unificat declară că „agresiunea americană în Laos constituie sursa de încordare din această țară. Escaladarea războiului de către americani, intensificarea bombardamentelor între-

prinse de avioanele „B-52" au creat primejdia extinderii războiului, amenință pacea și securitatea în Indochina și în Asia de sud-est“.Dacă se va refuza acceptarea soluționării politice a problemei laoție- ne, Comitetul unificat, alături de Frontul patriotic al Laosului și diferitele naționalități din țară, va continua cu perseverență lupta sa pentru a dejuca planurile îndreptate spre intensificarea agresiunii și pentru a restabili drepturile fundamentale naționale ale poporului laoțian.

Actul rasiștilor 
din Rhodesia

aspru condamnat

CU ASA-ZISUL SISTf M MIRV IWASHINGTON 13 (Agerpres). — Hotărîrea Pentagonului de a construi în luna iunie prima bază de rachete „Minuteman-3“, dotate cu focoase multiple, așa-zisul sistem Mirv, anunțată în cadrul unei depoziții într-o comisie senatorială de către ministrul aviației, Robert Seamans, a provocat o mare surpriză în rîn- dul observatorilor politici din capitala S.U.A. Majoritatea consideră că această recunoaștere a lui Seamans a luat prin surprindere Pentagonul care nu dorea să fie dezvăluite planurile sale în această direcție pentru a nu da naștere . la noi critici la adresa lor, într-o perioadă cînd opinia publică americană așteaptă cu interes convorbirile de la Viena dintre S.U.A. și U.R.S.S. privind limitarea înarmărilor strategice.Anunțul a provocat vii critici, mai ales in Senat unde există, potrivit agenției Reuter, „teama ca hotărîrea guvernului să nu prejudicieze perspectivele unui acord la Viena cu U.R.S.S. privind limitarea înarmărilor strategice". Senatorul Eward Brooke (republican, Massachusetts) și alți 43 de congresmeni au semnat o rezoluție în care cer să se instituie un moratoriu asupra construirii sistemului Mirv.Ziarul „Washington Post" nu exclude posibilitatea ca președintele Nixon să hotărască din aceste considerente un moratoriu privind construirea acestui sistem cu prilejul Întrunirii Consiliului securității.

VIENTIANE 13 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, prințul Suvanna Fuma, primul ministru al Laosului, a declarat la Vientiane că „este în favoarea Instituirii unui armistițiu" în Laos. Pe de altă parte, primul ministru a arătat că ar putea să ceară trimisului Patet Lao, care urmează să sosească la Vientiane, ca într-o regiune din Laos să aibă loc o întrevedere între o delegație guvernamentală și reprezentanți ai Frontului patriotic pentru a examina programul în cinci puncte prezentat de acesta. Suvanna Fuma, subliniază agenția France Presse, a admis că bombardamentele aviației a- mericane în Laos s-au accentuat In ultimul timp.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile privind măsurile ce urmează a fi luate în urma proclamării unilaterale a „republicii" în Rhodesia de către regimul rasist al lui Ian Smith. In ședința de joi după- amiază, reprezentantul Uniunii Sovietice, Iakov Malik, a declarat că Anglia poartă răspunderea principală și directă în fața O.N.U. pentru apariția și existența regimului rasist din Rhodesia.' El a sprijinit proiectul de rezoluție al grupului țărilor africane la O.N.U. care recomandă instituirea unor sancțiuni diplomatice și economice complete și obligatorii împotriva regimului minorității albe din Rhodesia. Reprezentanții Siriei, George Tomeh, Burundi, Nsanze Terence, și Senegalului, Ibrahim Boye, au condamnat actul regimului rasist din Rhodesia, cerînd înlăturarea prin orice mijloace a acestuia. Ei s-au solidarizat cu lupta populației Zimbabwe.
Franța se pronunță pentru 
relații strînse cu U. R. S. S.
Un interviu al președintelui PompidouPARIS 13 (Agerpres). — Intr-un interviu radiotelevizat, președintele Franței. Georges Pompidou, a apreciat că vizita sa în S.U.A. a contribuit la „o netă reconfortare" a relațiilor franco-americane. După părerea sa, președintele Nlxon acceptă ca „Franța să aibă rolul său independent. Acest lucru — a remarcat Pompidou — constituie indiscutabil o schimbare în politica americană". El a arătat că, din punct de vedere economic, conducătorii americani încep efectiv să-și dea seama că o Europă apuseană unită „reprezintă un concurent, și acest lucru îi îngrijorează".Răspunzînd unei întrebări, președintele a vorbit despre intenția sa de a vizita in toamnă Uniunea Sovietică. „Mă voi duce în Uniunea Sovietică pentru că este normal și natural, fiind ales președinte al Re-

publicii Franceze, să iau contact oficial cu o țară europeană foarte mare cu care, din numeroase motive, trebuie să avem relații strînse pentru a asigura securitatea și pacea".Președintele a exprimat părerea că Franța poate contribui la realizarea păcii în Vietnam și în Orientul Apropiat.Președintele Pompidou a abordat în interviul său diverse probleme interne ale Franței, în special problemele economico-sociale și situația din universități.

CRIZA POLITICĂ DIN ITALIA
Precizarea pozițiilor P.C.I. și P.S.I.U.P.

ROMA — Corespondentul Agerpres, N. Puicea transmite : La Palazzo Madama (sediul Senatului), au continuat vineri consultările lui Amintore Fan- fani cu delegațiile forțelor politice reprezentate în Parlament.Discutat în cadrul unei ședințe a direcțiunii partidului — înainte de a se întîlni cu Fanfani — punctul de vedere al P.C.I. a fost prezentat de delegația formată din Enrico Berlin- guer, vice-secretar general al P.C.I., Terraccini și Ingrao, respectiv șefii grupurilor parlamentare comuniste din Senat și Camera deputaților. După cum a declarat P.C.I. respinge orice intenție de a se dizolva Parlamentul și de a se organiza alegeri generale anticipate, și lansează un apel tuturor forțelor democratice din Parlament și din țară pentru a acționa cu energie în vederea ieșirii în mod pozitiv din actuala criză.

Terraccini,

întrunită ieri, Direcțiunea Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.) subliniază într-un comunicat că „orice manevră îndreptată spre acoperirea falimentului răsunător și ireversibil al cen- trului-stînga este în contrast cu realitatea creată de acțiunile de luptă ale oamenilor muncii și, ca atare, menită să agraveze situația".Desfășurarea crizei — adaugă comunicatul — a confirmat valabilitatea apelului adresat de către P.S.I.U.P. Partidului socialist italian pentru construirea unei alternative la formula centrului-stînga. In încheierea documentului se spune că P.S.I.U.P. se adresează P.C.I., P.S.I., Stingii democrat-creștine, forțelor sociale catolice, marilor organizații sindicale, chemindu-le să se opună acțiunilor urmărind divizarea mișcării muncitorilor, să creeze condițiile în vederea apărării cuceririlor clasei muncitoare.
H'H S E 0 0 E S @

® RAIDURI DE 0 PARTE Șl DE ALTA A CANALULUI DE SUEZ 

® GUNNAR JARRING A INAUGURAT 0 NOUĂ RUNDA DE

CONVORBIRI

TEL AVIV 13 comunicat militar viv anunță că in martie aviația israeliană a întreprins o serie de atacuri' asupra unor o- biective militare situate în interiorul teritoriului egiptean, precum și în zona Canalului de Suez. Totodată se confirmă că avioane aparținînd

(Agerpres). — Un publicat la Tel A- cursul zilei de 12

despre securitatea traficului aerian
forțelor militare aeriene ale R.A.U. au întreprins un raid de răspuns, bombardînd poziții deținute de forțele israeliene în zona Canalului Suez. Un avion de bombardament giptean a fost doborît, se arată încheierea comunicatului.Un purtător de cuvînt militar .. la Cairo a confirmat raidurile întreprinse de aviația israeliană, precum și misiunea de bombardament a avioanelor egiptene ca răspuns la a- ceastă acțiune. El a precizat, relevă agenția M.E.N., că avioanele egiptene s-au întors la bazele lor, cu excepția unui aparat.

de e- lnde

Cinstirea eroilor români 
căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei

AMMAN 13 (Agerpres) —Directorul general al Asociației internaționale a transporturilor aeriene (I.A.T.A.), Knut Hammarskjoeld, aflat în vizită oficială la Amman, a fost primit de primul ministru al țării gazde, Bah- jat Al Talhouni. Intr-o declarație făcută ziariștilor, după această întrevedere, primul ministru Bahjat Al Talhouni a subliniat că l-a informat pe oaspetele său asupra „regretului guvernului iordanian față de incidentele cărora le-au căzut victime avioane civile" și că Iordania „condamnă asemenea incidente care nu fac decît să servească unei propagande tendențioase menite să discrediteze atitudinea și politica arabă". în același timp, primul ministru a relevat că „Iordania și alte guverne arabe sînt interesate în vederea garantării unui grad sporit de securitate comunicațiilor civile aeriene". In sfîrșit Talhouni a anunțat că luna viitoare reprezentanți ai Iordaniei și altor țări arabe se vor reuni la Cairo pentru a-și preciza poziția față de acordul internațional pe care Asociația internațională pentru transporturile aeriene urmează să-l propună Ia Montreal șl că Iordania nu este ostilă a- doptării unor măsuri constructive care să ducă la asigurarea transportului civil aerian internațional.

NEW YORK 13 (Agerpres). — Reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, reîntors recent Ia New York pentru consultări cu U Thant, a început o rundă de convorbiri cu reprezentanții ia O.N.U. ai țărilor din zona conflictului. Joi dimineața el s-a întîlnit cu reprezentantul Israelului, Joseph Tekoah, Iar după-amiază cu ambasadorul Libanului; Edouard Ghorra. Discuțiile sint calificate de agenția Reuter ca avînd un caracter „exploratoriu" al posibilităților de reluare de către reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. In Orientul Apropiat a misiunii sale.BEIRUT — Ministrul afacerilor externe al Libanului, Nassim Majda- lani, a avut întrevederi separate cu ambasadorii celor patru mari puteri, U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanle și Franța, acreditați în Liban. Intr-o declarație făcută după aceste întrevederi, șeful diplomației libaneze, a subliniat că „a adus la cunoștința reprezentanților celor patru mari puteri îngrijorarea guvernului libanez în legătură cu situația creată în ultimul timp la frontiera Libanului cu Israelul".

PRAGA 13. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : în cadrul amplei acțiuni de sărbătorire a 25 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei, în aceste zile au loc festivități care marchează eliberarea diferitelor localități. O asemenea festivitate a început vineri la Zvolen, localitate cu 25 000 de locuitori din Slovacia centrală. Aici se află monumentul și mormintele celor 11000 de eroi români căzuți în luptele pentru eliberarea orașului. La invitația Comitetului național local, la festivitate participă Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, și Pavel Mihai, președintele Consiliului popular al orașului Cîmpulung Muscel, oraș înfrățit cu Zvolenul.Cu acest prilej, în piața centrală a orașului a avut loc un mare miting, la care au luat cuvîntul, printre alții, Ion Obradovici, ambasadorul României la Praga, și V. S. Medov, consul la Consulatul general al U.R.S.S. din Bratislava. In încheierea mitingului, Jura j Digo, președintele Comitetului național orășenesc, a dat citire mesajului de salut adresat poporului român și popoarelor sovietice de către cetățenii Zvolenului.în aceste zile, pe întreg cuprinsul Cehoslovaciei se fac intense pregătiri în vederea sărbătoririi, la 9 mai, a celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării de sub jugul fascist. In luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, cot la cot cu armata sovietică, au luptat și s-au acoperit de glorie peste 244 000 de militari ai Armatei Populare Române. Ofițerii și soldații români și-au adus contribuția de sînge la eliberarea popoarelor ceh și slovac, pe teritoriul cehoslovac, jert- findu-și viața, 67 000 de ostași români. Mărturie grăitoare a evenimentelor de acum un sfert de secol sînt monumentele și mormintele eroilor români din Zvolen, Brno, Kromeriz, Lucenec, Piestany, Hum- polec, Pustimer și din multe alte localități din Cehia, Moravia și Slovacia.Poporul cehoslovac nu a uitat vitejia și spiritul de sacrificiu de care
VARȘOVIA

au dat dovadă ostașii români în luptele crîncene pentru eliberarea Cehoslovaciei. An de an, la monumentele și mormintele acestor ostași, organele locale de partid și de stat și cetățenii depun coroane și buchete de flori, cinstind în acest fel memoria celor căzuți pentru viitorul luminos al Cehoslovaciei socialiste. Revelatoare in acest sens sînt și telegramele și scrisorile care sosesc în ultimul timp pe adresa Ambasadei Republicii Socialiste România la Praga. Pe lingă emoționante cuvinte de mulțumire și recunoștință față de eroismul ostașilor noștri, mesajele sosite din Zvolen, Banska Bystrica, Tisovec, Vlachov, Stara Tura, Rej- dova sau Plesovice, conțin urări calde de noi succese adresate poporului frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în opera de desăvirșire a construcției socialiste. i M-'

Congresul P.C. 
din Irlanda 

de Nord
BELFAST 13. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Vineri, au început la Belfast lu
crările celui de-al 14-lea Congres 
al Partidului Comunist din Irlan
da de Nord. Cuvîntul de deschide
re a fost rostit de președintele 
partidului, Andrew Barr, care a 
salutat pe participanți, precum și 
delegațiile străine prezente la 
Congres. La lucrările congresului 
comuniștilor irlandezi participă 
tov. Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

In continuare, Hugh Moore, se
cretarul general al partidului, a 
prezentat raportul privind situa
ția politică.

După atentatul nereușit la viața arhiepiscopului Makarios, în Cipru se desfășoară largi acțiuni de solidaritate cu șeful statului. La 12 martie, în capitala țării, mii de oameni au participat la un miting la care a luat cuvîntul Makarios (în fotografie). Joi, Ia Famagusta, unde președintele republicii a sosit pentru a participa la festivalul anual al portocalelor, populația orașului i-a tăcut o călduroasă primire, asigurîndu-1 de sprijinul ei în politica sa internă și externă

agențiile de presă transmit:
După răpirea consulului general al Japoniei la Sao 

Paulo Nobuo Okuchi, răpitorii au pus trei condiții pentru eliberarea lui Okuchi. Ele stipulează punerea în libertate de către autoritățile braziliene a cinci deținuți politici, acordarea permisiunii ca cei eliberați, împreună cu familiile lor, să plece în Mexic și o garanție din partea guvernului privind respectarea integrității celorlalți deținuți politici din închisorile braziliene. Un comunicat oficial difuzat de posturile de radio braziliene a anunțat că guvernul acceptă cele trei condiții puse.
Norodom Sianuk Ia Mos

cova. vinerl a sosit la Moscova, venind de la Paris, șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk. informează agenția TASS. La sosire, pe aeroport, el a fost intîmpinat de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale. Norodom Sianuk va rămîne în capitala sovietică pînă la 16 martie, cînd se va Înapoia în patrie.
Procesul unui grup da pa

triot SUd-COreenî, desfășurat la Seul, s-a încheiat la începutul acestei «ăptămîni. Unul dintre aceștia a fost condamnat la moarte, Iar ceilalți șase la închisoare pe termene mer- gind pînă la 15 ani, anunță agenția A.C.T.C., reluind o informație provenind din Seul. Agenția citată precizează că cei șapte patrioți au depus o intensă activitate pentru a întări organizațiile Partidului revoluționar unificat din Coreea de sud în rîndu- rile populației din Seul și din alte orașe.
Adunarea Națională a 

Turciei 8 ,ncePut dezbaterea programului noului guvern prezidat de

Suleyman Demirel. Liderii principalelor partide de opoziție au criticat aspru programul și au făcut cunoscut că vor vota împotriva guvernului. Votul de învestitură ar urma să intervină sîmbătă.
Un credit de 250 milioane 

dolari va acordat Băncii Naționale a Italiei de către trezoreria S.U.A. Este probabil că acest credit va fi folosit pentru susținerea poziției lirei italiene, sensibil slăbită ca urmare a exodului de capitaluri din Italia și restrîngerii rezervelor de aur și devize ale acestei țări.
Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, l-a primit pe Khaled Hassan Abbas, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze, șeful delegației guvernamentale sudaneze, care face o vizită oficială în R.P. Bulgaria. După cum relatează a- genția B.T.A., cu acest prilej au fost discutate probleme legate de dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.
In sprijinul industrializă

rii Libiei. „Libyan Industrialisation Corporation" este denumirea poului organism creat în Libia, misiunea lui fiind industrializarea țării.

Acest organism reunește toate întreprinderile de stat și va dispune de o autonomie pronunțată avînd dreptul de a stabili birouri în străinătate.
Guvernul britanic se va °- pune ideii unui vot liber în Camera Comunelor (cerut de un grup de de- putați laburiști și conservatori) asupra deciziilor finale privind aderarea Angliei la Piața comună.
Arestarea unor căpetenii 

ale O.A.S. Jean Jacques Susini și Gilles Buscia, foști șefi ai organizației teroriste franceze O.A.S. și principali inițiatori ai atentatului eșuat împotriva generalului de Gaulle în august 1964 la Toulon, au fost arestați de poliția franceză, împreună cu alți 20 de complici, sub învinuirea de a fi organizat o serie de atacuri armate asupra unor bănci franceze.
Delegația chineză condu

să de Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, președintele Academiei de Științe a R.P. Chineze, și-a încheiat vizita în Pakistan, plecînd spre patrie, informează agenția China Nouă.
La Moscova s-a deschis 

reprezentanța permanentă 
a firmei franceze „Cifal", care livrează Uniunii Sovietice instalații complexe pentru diferite ramuri industriale. După cum arată agenția TASS, cel mai mare număr de reprezentanțe comerciale la Moscova —

11 în total — îl au firmele japoneze. In prezent, în capitala U.R.S.S., își au reprezentanțe permanente 23 de firme și organizații din străinătate.
După atentatele cu bombe din noaptea trecută, cînd sediile ■ trei companii aeriene americane au fost grav avariate, newyorkezii au intrat în panică. Această atmosferă de nesiguranță a fost accentuată de numeroasele telefoane anonime primite de poliție, care au dat naștere la numeroase alarme false.
Cursul de schimb al dola

rului 8 ^ost cobor^ ăe Banca Federală a Germaniei de la 3,68 mărci la 3,65 mărci pentru un dolar. O astfel de scădere a cursului oficial intervine pentru prima oară de la reevaluarea monedei vest-germane, în luna octombrie a anului trecut.
0 explozie de gaze,care a provocat prăbușirea unor masive cantități de rocă și de cărbune s-a produs joi într-una din galeriile minei carbonifere „Thorez" din R.P. Polonă. In urma primelor cercetări, informează agenția P.A.P., s-a stabilit că în accident și-au pierdut viața trei mineri. Serviciile de resort au organizat imediat lucrările de salvare în mină.
Cel de-al 19-lea Salon 

internațional al inventatori
lor s-a deschis la Centrul internațional Rogier din Bruxelles. La ediția din acest an sînt prezentate peste 1 000 de invenții brevetate din 23 de țări europene, printre care și din România.

Conferința de presă 

a lui Janos Peter 
® „UNGARIA ESTE GATA SA STABILEASCĂ RELAȚII 

DIPLOMATICE CU R.F.G."

Soluționarea problemei kurde 
primită cu vie satisfacție

VARȘOVIA 13. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : In urma vizitei făcute în R. P. Polonă de ministrul afacerilor externe al Ungariei, Janos Peter, a fost dat publicității un comunicat, în care se relevă că au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două țări, precum și unele probleme internaționale, în special ale securității europene.în cadrul conferinței de presă, ținută înaintea plecării din Varșovia, Janos Peter s-a referit și la hotă- rîrea R. F. a Germaniei de a avea convorbiri cu țările socialiste. El a subliniat că la începutul lunii februarie Budapesta a fost vizitată de unul din colaboratorii apropiați ai cancelarului Willy Brandt, Wischnew- sky, iar în zilele următoare ministrul comerțului exterior al R. P. Ungare va face o vizită în R. F. a Germaniei, pentru convorbiri cu fac

tori competenți. De cite ori se va pune problema dacă Ungaria este gata să stabilească relații diplomatice cu R. F. a Germaniei, de tot a- tîtea ori vom spune că sîntem gata să facem acest lucru, sîntem gata să discutăm oricînd, indiferent dacă inițiativa vine din partea R. F. a Germaniei, a declarat Janos Peter.In continuare el a spus : „In cazul în care R. F. a Germaniei va recunoaște granița Oder-Neisse ca definitivă, vom saluta acest pas“.

BAGDAD 13 (Agerpres). — Sute de mii de persoane au participat la manifestația populară care a avut loc joi la Bagdad in semn de sprijin față de acordul încheiat între autoritățile irakiene și reprezentanți ai populației kurde. La manifestație au luat parte șeful statului, generalul Ahmed Hassan Al Bakr, precum și delegația kurdă care a participat la tratative.„Liderul populației kurde din Irak, generalul Mustafa Al-Barzani, va profita de prima ocazie care i se va oferi pentru a se deplasa la Bagdad și a-1 intilni pe președintele irakian, generalul Ahmed Hassan Al-Bakr, și pe unii colaboratori ai acestuia'1, a declarat joi unui corespondent al a- genției irakiene de informații Mahmud Osman, membru al Comitetului Central al „Partidului Democrat Kurd".
La Tis-gul internațional de la Viena

Al doilea tur de scrutinal alegerilor cantonale din Franța va avea loc duminică. Cu 48 de ore înainte, bilanțul acordurilor încheiate în departamentele Franței de către formațiunile de stînga este impresionant.
N.A.S.A. a anunțat intrarea în vigoare a unor noi norme privind lansarea navelor spațiale din cadrul programului „Apollo". Majoritatea acestora reglementează, Îndeosebi, condițiile de lansare a navelor spațiale, inter- zicînd „starturile" in cazul unor condiții meteorologice nefavorabile. Experții N.A.S.A. consideră că lansarea navei „Apollo 12", în noiembrie anul trecut, pe timp de furtună, a periclitat în mod inutil securitatea misiunii. In baza acestor norme, lansarea navei spațiale „Apollo-13“, programată să aibă loc la 11 aprilie, ar putea fi amînată fie pentru data de 10 mai, fie pentru o dată ulterioară, în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile.

„Cosmos-326". In Unlunea Sovietică a fost lansat vineri satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-326" destinat continuării cercetării spațiului cosmic in conformitate cu programul dinainte stabilit.
Volumul comerțului ita- 

lo-iugoslav* An«el° Costa, președintele Confederației industriașilor italieni, a relevat într-un articol scris pentru ziarul iugoslav „Privredni Pregled" că valoarea totală a comerțului dintre Italia și Iugoslavia a fost în anul 1968 de 370 miliarde lire (italiene), ceea ce reprezintă cea mai ridicată cifră din ultimii cinci ani în comerțul dintre cele două țări. Italia se află pe primul loc în ansamblul schimburilor externe ale Iugoslaviei.

Invenții românești distinsecu medalii de aur
VIENA 13 Corespondentul A- 

gerpres P. Stăncescu transmite: 
Tîrgul internațional de primăva
ră de la Viena continuă să pri
mească zilnic un mare flux de 
vizitatori. După calculele preli
minare, pînă duminică seara, cînd 
porțile pavilioanelor se vor în
chide, aproape 650000 de per
soane vor păși în incinta aces
tuia.

De un mare interes se bucură 
în fiecare an pavilionul de inven
ții, unde Republica Socialistă 
România a fost și de data aceas
ta reprezentată cu succes. Juriul 
internațional al pavilionului a 
distins cu medalii de aur inven
țiile românești: „Procedeu și 
mașină pentru ascuțirea burghii- 
lor helicoidale"; „Mașină de îm
prăștiat îngrășăminte chimice

granulate, in cristale sau pulbe
re prin centrifugare"; „Mașină 
semiautomată de colorare a pro
duselor ceramice prin pulveriza
re".

— O medalie de argint a fost 
acordată invenției românești: 
„Presa de pretensionare a armă
turilor pentru beton precompri- 
mat“.

Exponatele din pavilionul in
vențiilor sînt opera unor experi
mentați ingineri și tehnicieni din 
11 țări, inclusiv țara gazdă. Pre
miile au fost înmînate joi seara, 
într-un cadru festiv, de președin
tele juriului internațional, dr. 
Cvikl. El a remarcat participarea 
constantă a României la Tîrgul 
internațional de primăvară de la 
Viena cu exponate mereu mai 
expresive.

Președintele Austriei, Franz Jonas, vizitînd expoziția românească de turism din cadrul Tîrgului international de la Viena
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