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îndemînarea si talentul salariatului»

societății!
în frontul larg al construcției socialiste în țara noastră, în contextul dezvoltării multilaterale și perfecționării tuturor sectoarelor de activitate economică și socială crește permanent răspunderea fiecăruia și a tuturor. Se poate spune, fără a exagera cîtuși de puțin, că toate marile cuceriri obținute în acești 25 de ani de nouă istorie a patriei se datoresc înaltului simț de răspundere cu care clasa muncitoare, întregul nostru popor au pornit, sub conducerea partidului comunist, la edificarea unei societăți noi, înaintate, societatea socialistă. Avînd în propriile sale mîini destinele țării — pentru prima oară în decursul veacurilor — poporul a ridicat la putere o nouă morală, inspirată din cele mai nobile idealuri de dreptate și echitate socială, de progres, idealuri pe care s-a străduit și a reușit, cu numeroase eforturi și sacrificii, să le transpună în fapte, în realitatea palpabilă a zilelor noastre.Rupînd definitiv cu epocile istorice în care răspunderile în viața socială erau acordate, în majoritate, unor persoane privilegiate prin întinderea moșiilor și averilor lor, orînduirca socialistă a instaurat domnia dreptății și a cinstei, promovînd în posturile de răspundere pe cei mai buni dintre cei buni, pe cei ce au dovedit prin munca și lupta lor că sînt însuflețiți de idealurile majore ale întregului popor, că sînt hotărîți să aplice cu fermitate Drincipiile eticii noastre. Conform acestor criterii obiective, cu valoare de normă și lege în societatea noastră, acordarea unei funcții, numirea într-un post de mai mică sau mai mare răspundere este, îh fond, o învestitură, este o formă de manifestare a încrederii unui colectiv de oameni, a obștei, în nivelul politic și profesional, în capacitatea organizatorică, în inteligența creatoare, în spiritul de echitate al unui cetățean, care a dovedit aceste calități prin munca și faptele lui, prin întreaga sa activitate. E firesc, deci, și necesar, ca obștea să aștepte și să pretindă ca această învestitură de încredere să dea roadele așteptate, după cum o investiție materială ar# menirea directă de a aduce, în cel mai scurt timp, beneficiile prevă- 'zute./ ‘ Oameni aflați în funcții de răspundere, în industrie, agricultură, în instituții ori în organizații obștești, demonstrează zi de zi — nu prin vorbe, ci prin fapte — că au primit sarcina încredințată nu ca pe un dar, ca pe un „cadou" din partea societății, ci ca pe o solicitare de înaltă exigență socială. Este limpede că o muncă de răspundere, potrivit cerințelor orîn- duirii noastre, angajează din plin conștiința politică și socială a celui investit, convingerile, idealurile sale, fiindcă o astfel de muncă, prin în-, sași esența ei, este menită să contribuie la înfăptuirea țelurilor noastre majore, la traducerea în viață a politicii partidului. Flacăra înaltă și pură a ideologiei, a eticii partidului nostru trebuie să lumineze întreaga activitate și viață a comunistului căruia i s-a încredințat o astfel de funcție. Nimeni nu are dreptul să uite că o anume treaptă urcată pe scara răspunderii nu este o chestiune de creștere a cîștigului, a bunăstării personale „în sine", ci este în primul rînd, înainte de toate, un post mai avansat în lupta condusă de partidul nostru pentru transpunerea tate a celui mai nobil ideal comunismul.Am avut prilejul să

evoluția unor oameni care, din simpli ingineri, de pildă, au ajuns directori de întreprindere sau șefi de șantiere și am descoperit la ei dezvoltarea unor calități nebănuite sau doar embrionare pînă atunci. Pentru aceștia postul de răspundere a însemnat o adevărată școală a maturizării, a lucidității, a lărgirii orizontului politic și profesional, a ordonării practice și intelectuale, a disciplinei și punctualității, a cunoașterii oamenilor și, chiar, o modificare a vieții lor personale. Ei au înțeles că un post de conducere este o „poliță în alb" care trebuie onorată printr-o mobilizare a tuturor resurselor propriei lor ființe, a resurselor politice, morale și profesionale, pentru a face față în cît mai bune condiții înaltelor exigențe pe care le impun însăși viața, perfecționarea continuă a orînduirii noastre. Este un proces dinamic, de autodesăvîrșire a 
personalității, un neîntrerupt men, implacabil ideea de exa- cu cei ispitiți de a se mai „destinde" pe treapta urcată, de a se considera „senatori de drept". Evident, nu este ușoară această continuă racordare Ia exigențele morale sporite față" de postul ocupat, dar acesta șî este u- nul dintre criteriile învestiturii : încrederea în capacitatea celui promovat de a se perfecționa pe el însuși, de a se debarasa de unele tare, de a-și dezvolta armonios personalitatea, de a tinde spre exemplaritate — așa cum este ea definită de etica noastră — în lumina a ceea ce se așteaptă de Ia el din partea societății. Aceasta impune eforturi neobosite pentru în-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor se înscriu organic în complexul măsurilor adoptate de partid pentru perfecționarea planificării, conducerii și organizării întregii activități economice și sociale din țara noastră. Marcînd un pas însemnat pe calea ridicării continue a nivelului de trai al poporului nostru, aceste măsuri atestă, totodată, grija constantă a partidului pentru perfecționarea sistemului de cointeresare materială, pentru aplicarea mai consecventă a principiilor retribuției socialiste în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii.Potrivit Hotăririi plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie 1967, acțiunea de aplicare a noului sistem de salarizare a început in iunie 1968, în mod experimental, și în cîteva întreprinderi reprezentative ale industriei ușoare, iar de la 1 februarie 1969 s-a trecut la generalizarea experimentării acestui sistem la nivelul întregii ramuri, cuprinzînd un număr de peste 320 mii de salariați.Deși scurt — pentru aprecierea u- nei acțiuni de asemenea proporții — timpul care s-a scurs pînă în prezent confirmă pe deplin, prin rezultatele obținute, că noul sistem de salarizare stimulează toate categoriile1 de salariați în obținerea de rezultate superioare în muncă, sporește spiritul de răspundere, întărește disciplina în muncă. Ca o mărturie a rolului stimulativ al generalizării experimentării noului sistem de salarizare stau rezultatele economice dobîndite de industria ușoară în anul 1969, cînd sarcina de plan la producția globală <a fost realizată. în, proporție «de 103,3 la sută, iar productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 1,5 la sută, în comparație cu realizările a- nului 1968, productivitatea muncii a crescut cu 5,1 la sută, ceea ce echivalează cu o economie relativă de 18 000 salariați. O dinamică pozitivă au marcat și cheltuielile la 1 000 lei producție marfă, care au fost diminuate — în comparație cu anul 1968 — cu 9 lei. Totodată, indicele de utilizare a fondului de timp de lucru al muncitorilor a înregistrat o creștere de 0,4 la sută, iar fluctuația s-a dimi-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescua primit pe ministrul însărcinat cu afacerile de statexterne,exterior

întreprinderi tulcene
conduse după 

roza vinturilor
și administrate
prin

La „mica publicitate" a ziarului „Delta", din municipiul Tulcea, citim un anunț : „întreprinderea de cariere și produse balastiere Brașov angajează ingineri. tehnicieni, muncitori pentru întreprinderile de cariere Turcoaia, lacobdeal".Anunțul derutează puțin, întrucît, de obicei, o întreprindere dintr-un oraș angajează oameni pentru întreprinderile subordonate din preajmă. Pentru ce Brașovul dă de știre, pînă la Tulcea. că are nevoie de oameni ? Sînt, cumva, tulcenii mai buni pietrari ? Noi știm însă că respectivele cariere — Turcoaia, lacobdeal — se a- flă, în mod sigur, situate în nordul Dobrogei, chiar în județul Tulcea. în jurul Măci- nului.Deci, cum „angajează" Brașovul oameni la întreprinderile de cariere Turcoaia, Ia- cobdeal, Măcin ?... Cu această întrebare descoperit la un fenomen și derutant. Am astfel că o parte dețului Tulcea a mas, în virtutea
am Tulcea mai aflat a ju- ră- ____ , ... _________ inerției, dată „în arendă" altor centre din țară. Brașovul administrează, conduce, coordonează de la Brașov a- ceste domenii din județul Tulcea. Brașovul înregistrează, în balanța sa producțiile, realizările, beneficiile :

telepatie
Traian COȘOVEI

eventual, depășirile, premiile de producție. Tulcea îndrumează, urmărește, sprijină activitatea întreprinderilor respective — se preocupă de toate problemele acestor întreprinderi, pentru că se află pe teritoriul său.Și, mai departe, Trustul de construcții C.F.R. București administrează, coordonează, trece la beneficiile și realizările sale și la avantajele sale — organizează, cum s-ar spune, științific și conduce științific și de la distanță cariera — de la Zebil.Și, de Trustul Constanțatrează, conduce, coordonează etc. ...mina și flotația Altîn-Tepă, mina și flotația Somova, carierele de calcar siderurgic și dolomit Mahmudia. Producția, realizările, beneficiile acestor întreprinderi se înregistrează la volumul de realizări și beneficii ale județului Constanta — pentru că trustul de care țin a- ceste domenii reședința în Constanța.Așadar, unînsemnat de întreprinderi — de fapt, toate

asemenea, minier — adminis-

își are orașulnumăr

întreprinderile miniere, carierele și balastierele din nordul Dobrogei. respectiv județul Tul- cea. trăiesc, își desfășoară activitatea, își a- duc contribuția valoroasă Ia construcția socialistă. muncind în- tr-un total anonimat, sub forma de subordonate ale Brașovului, ale Bucureștiului, ale Constanței.în strădania de a se scoate acest județ din- tr-o întîrziere nedreaptă, moștenită, se depun eforturi, se caută mijloace, se caută izvoarele de energii ale Tulcei — dar strădania este întrucîtva îngrădită de acest sistem de exploatare și explorare a resurselor tulcene de la distantă... In paralel cu întreprinderile de acest gen. industria locală a județului Tulcea a înființat, și ea, întreprinderi, cariere mai mici, Ia Mă- cin. Ia Zebil, la Greci, la Tulcea. Și astfel pot fi văzute alături, pe a- celași deal, cite două întreprinderi, două cariere — în realitate la fel de modeste. Ia fel de improvizate, decît cu conduceri diferite, cu tutori diferiți : cariera Bucureștiului — și alături cariera Tulcei ; cariera Brașovului — și alături cariera Tulcei ; cariera Constantei — si alături ca-
(Continuare 
în pag. a III-a)

nuat pe ansamblul industriei ușoare cu 30 Ia suiă.Este neîndoielnic că obținerea acestor rezultate a fost influențată favorabil și de perfecționarea normării muncii, prin introducerea de norme fundamentate științific, care au permis stabilirea unor sarcini de producție juste și echilibrate, constituind astfel o importantă premisă pentru aplicarea în bune condiții a noului sistem de salarizare.Ca în toate celelalte ramuri, și în Industria ușoară, perfecționarea sistemului de salarizare se realizează, înainte de toate, prin creșterea ponderii salariului tarifar în cîștigul total al salariaților. Astfel, la muncitori, ponderea salariului tarifar în condițiile noului sistem de salarizare reprezintă pe ansamblul industriei ușoare 94 la sută din totalul cîștigu- lui, față 'de numai 78 la sută cît reprezenta în vechea structură, iar la personalul tehnic-administrativ salariul tarifar reprezintă peste 94 la sută din totalul cîștigurilor majorate. In aceste condiții, este evident rolul pe care începe să-1 îndeplinească salariul tarifar in stimularea interesului fiecărui salariat pentru ridicarea continuă a calificării, pentru dobîn- direa de noi cunoștințe profesionale, pentru perfecționarea măiestriei în muncă.Un element cu totul nou, pe care 
■ 11 promovează noul sistem de salarizare, îl constituie încadrarea pe trepte și gradații în cadrul fiecărei categorii tarifare și clase de salarizare. Categoria de încadrare a muncitorului calificat reflectă cunoștințele și capacitatea acestuia de a executa în condiții corespunzătoare lucrările cuprinse în indicatoarele tarifare de calificare, sau greutatea muncii prestate, în cazul muncitorului necalificat. Introducerea, în cadrul fiecărei categorii, a unui număr de trepte de salarii tarifare, permite diferențierea retribuției muncitorilor din aceeași categorie potrivit cu experiența, aptitudinile personale și, in

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, sîm
bătă 21 martie, pe ministrul de 
stat însărcinat cu afacerile ex
terne, cooperarea și comerțul ex
terior al Republicii Democratice 
Congo, Cyrille Adoula.

La primire a luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Au fost de față Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României la 
Kinshasa, și Jean Marie Tuma 
Waku, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Democratice 
Congo la București.

Ministrul de stat Cyrille Adoula 
a transmis președintelui Consiliu
lui de Stat un mesaj călduros de 
salut din partea președintelui 
Republicii Democratice Congo, ge- 
neral-locotenent Joseph Desire 
Mobutu, a Partidului Mișcarea 
populară revoluționară, urări de 
fericire și noi succese poporului 
român.

Mulțumind, președintele Consi
liului de Stat a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Joseph 
Desire Mobutu un salut cordial, 
precum și 
fericire și 
congolez, 
Partidului

cele mai bune urări de 
prosperitate poporului 

urări de noi succese 
Mișcarea populară re

voluționară.
în cadrul 

avut loc au 
bleme privind 
două țări, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale.

Constatîndu-se cu satisfacție că 
relațiile bilaterale înregistrează o

convorbirii care a 
fost abordate pro- 
relațiile dintre cele

evoluție ascendentă și că între 
cele două țări s-au statornicit 
legături de prietenie și înțelegere, 
a fost exprimată dorința comună 
pentru dezvoltarea colaborării și 
cooperării în interesul celor două 
popoare.

A fost subliniată, de asemenea, 
hotărîrea comiină de a spori efor
turile în lupta pentru instaurarea 
în lume a unui climat de securita
te, colaborare și pace care să fa
vorizeze realizarea unui circuit 
activ al valorilor materiale și spi
rituale spre binele și progresul o- 
menirii.

în timpul întrevederii s-a relevat 
deplina solidaritate cu lupta po
poarelor pentru libertate și pro
gres, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, voința celor 
două popoare de a milita activ 
pentru eliminarea focarelor de ten
siune, pentru respectarea dreptului 
sacru al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, potrivit voinței și 
aspirațiilor lor legitime.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și ministrul de stat congolez au 
subliniat utilitatea contactelor di
recte, necesitatea dezvoltării lor 
ascendente. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe mi
nistrul congolez să transmită pre
ședintelui Republicii Democratice 
Congo, Joseph Desire Mobutu, 
invitația de a vizita 
Ministrul de externe 
rătat că este onorat 
această invitație.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de CQrdialitate.

țara noastră, 
congolez a a- 
să transmită

o’

de u- în- fie-

ultimă instanță, în raport cu contribuția personală Ia îmbunătățirea activității formației de lucru din care fac parte.Această prevedere a noului sistem de salarizare are o semnificație deosebit de importantă pentru industria ușoară, unde prin natura proceselor tehnologice și particularitățile pe care le prezintă fabricația, contribuția muncitorului are un rol preponderent în realizarea produsului, influențînd în același timp în mod hotăritor și calitatea producției. Munca și rezultatele acesteia fiind în majoritatea cazurilor individualizate, este firesc și chiar necesar ca prin sistemul de salarizare să existe modalitatea de retribuire cit mai exactă, în funcție de contribuție, a fiecărui salariat. Acestui scop îi corespund treptele și gradațiile, pe care le promovează cu succes noul sistem de salarizare.Experimentarea noului sistem salarizare în unitățile industriei șoare confirmă că diferențierea cadrării muncitorilor, în cadrulcărei categorii, pe încă trei trepte de salarizare și încadrarea pe șase gradații, în cadrul fiecărei clase a personalului tehnico-administrativ, stimulează în mod evident eforturile tuturora pentru ridicarea pregătirii loi profesionale, pentru creșterea inițiativei și aportului în muncă.Desigur că încadrarea corectă a fiecărui salariat, pe baza elementelor noului sistem de salarizare, a cerut multă grijă, obiectivitate și un însemnat volum de muncă atît la nivelul întreprinderilor, cît și la nivelul aparatului central din minister, încadrările noi trebuiau să reflecte structura existentă în ce privește vechimea, calificarea și aportul pe care il aduc în producție cei supuși încadrării, Iar pe de altă parte, ele trebuiau să asigure un stimulent atît pentru munca fiecărui individ, cît și pentru perfecționarea întregii activități în viitor.Judecind după repartizarea procentuală a muncitorilor pe trepte de încadrare, precum și a personalului tehnico-administrativ pe gradații, se poate afirma că în industria ușoară acestea reflectă o situație bună. Astfel, la muncitori, pe ansamblul industriei ușoare 36,1 la sută sînt în-
p

(Continuare în pag. a Hl-a)

Plecarea unei delegații a
C.C. al P.C. R. la Londra

Sîmbătă a plecat la Londra de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Comu
nist din Marea Britanie, va face o 
vizită în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Alexandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei,

membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Balalia și Ion 
Savu, membri ai C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

CORESPONDENTA din helsinki 
DE LA SEPPO HALMINENîn Finlanda s-a tras cortina asupra scenei electorale. La începutul acestei săptămîni, alegătorii finlandezi și-au exprimat opțiunile cu privire la

PREGĂTIRE TENACE
EXIGENTĂ

calea reprezentării demne
nostru la campionatul

Dacă primelor două etape ale returului Diviziei naționale A de fotbal nu le-am acordat un spațiu prea larg, acest fapt s-a datorat și unei firești rezerve față de un început de sezon competițional, niciodată cient de concludent.Prima etapă n-a satisfăcut din te puncte de vedere — tehnic, disciplinar etc. — cea de-a prilejuind. în schimb, cîteva constatări pozitive în legătură cu aproape toate partidele. Spectatorii, observatorii federali au apreciat ca o caracteristică a acestei a doua etape tendința majorității formațiilor de a practica un joc constructiv, folosind procedee tehnice și tactice adecvate situațiilor din joc, ca și condițiilor de teren. A fost, de asemenea, sensibil efortul unora dintre cei mai buni dintre jucătorii echipelor, e- lement esențial în ridicarea nivelului partidelor desfășurate. S-ar putea spune că. prin aceasta, etapa a doua a returului a jucat rolul sitei ce a cernut lotul de 40 de jucători care va fi anunțat la F.I.F.A. potrivit regulamentului campionatului mondial. Dintre acești 40 de jucători va fi alcătuit, în final, lotul celor 22 ce vor face deplasarea la GuadalajaraRecenta ședință a Biroului F.R.F., în care pe baza propunerilor comisiei de selecție au fost stabiliți cei 40 de aspiranți oficiali pentru turneul final al C.M., a. însemnat în fapt trecerea de la faza discuțiilor în abstract, a sfaturilor pe marginea operației de selecție, la o activitate concretă de pregătire a unei

sufi-mul- fizic, doua

demne reprezentări a fotbalului nostru în disputa supremă ce va începe la 31 mai în Mexic.Problemele privind pregătirea lotului reprezentativ pentru campionatul mondial nu sînt doar ale comisiei de selecție, ale antrenorilor echipei naționale, ci sînt probleme intrinsece ale federației de specialitate, ale tuturor cluburilor și asociațiilor cu secții angrenate în activitatea oficială, ale tuturor antrenorilor și jucătorilor de fotbal din țara noastră. Practic, este necesară crearea unui front comun, indestructibil, al întregului nostru fotbal pentru atingerea țelului propus.Necesitatea de a se acționa cu toată energia în acest sens se impune cu atît mai mult cu cît evenimente petrecute în ultimele două săptămîni, ca și tare mai vechi existente în activitatea forului de specialitate, ne-au pus în neplăcuta situație de a constata că seriozitatea în muncă, disciplina, promptitudinea în rezolvarea diferitelor probleme, consensul în acțiune și subordonarea intereselor personale celor de principiu, celor generale rămîn încă deziderate în practica de zi cu zi a unor cluburi ca și a unora dintre antrenorii și jucătorii noștri. Este un fapt că unul din atu-urile cele mai importante ale echipei noastre în preliminarii a fost tocmai psihică : or, tocmai aceasta a cunoscut în ultimul timp fisuri, a început să se deterioreze, dar. pozitiv, federația a intervenit prompt, hotărît. Terenuri suspendate, 5 echipe din prima divizie cu antrenori și jucători
coeziunea morală, sudura

a fotbalului
mondial

sancționați și, fapt stupefiant, chiar unul dintre tehnicienii federali — Vintilă Mărdărescu — a fost destituit din funcție (antrenor al lotului de tineret) pentru lipsă de principialitate și urmărirea unor interese personale.Este limpede că nu acesta este
Valentin PAUNESCU

vlitoarea componență a parlamentului. Care este, după alegeri, configurația forului legislativ suprem al ță-, rii ? In linii mari, previziunile observatorilor politici s-au adeverit : nu s-au înregistrat schimbări spectaculoase în tabloul diferitelor formațiuni politice finlandeze. Coaliția guvernamentală a reușit să-și păstreze majoritatea, realizînd 137 de mandate din 200. Deși au pierdut citeva locuri, principalele partide ale acestei coaliții — Partidul social-democrat și Uniunea democratică a poporului finlandez (din care fac parte comuniștii) — și-au menținut, în linii generale, pozițiile.Desigur, în cercurile politice de Ia Helsinki suscită vii discuții anumite deplasări in orientarea corpului electoral. Astfel, reține atenția reculul înregistrat de Partidul de centru, component al coaliției guvernamentale, care, de la 50 de locuri cîte a avut în precedenta legislatură, și-a păstrat doar 38. Beneficiarul direct al acestui regres al centriștilor este Partidul agrarian, care înregistrează o ascensiune surorinzătoare în parlament, unde va avea 18 locuri, față de un loc pînă acum. Un alt partid de opoziție care a înregistrat un avans față de alegerile precedente este Partidul conservator, cîștigînd 11 locuri în plus.Cum se explică aceste mutații, a- cest transfer de locuri de Ia centriștl la agrarieni ? Observatorii sînt unanimi în a aprecia că este vorba, înainte de toate, de un reflex al nemulțumirii față de politica agrară a centriștilor. Se știe că‘portofoliul Ministerului Agriculturii a fost deținut de un reprezentant al Partidului de centru. Or.tocmai în mediul rural centriștii par să-și fi .pierdut o bună
(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a Vl-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Ca răspuns la caldele dv. urări, pentru care vă mulțumesc în mod 
deosebit, vă adresez, la rîndul meu, sentimentele mele de prietenie fră
țească.

Comuniștii italieni, pătrunși de un profund spirit internaționalist, sa
lută succesele obținute de comuniștii și de poporul român pe calea edi
ficării socialismului, în lupta pentru pace și pentru prietenia dintre par
tidele comuniste și muncitorești din întreaga lume.

Reafirmînd angajamentul nostru de a face ca relațiile care unesc 
popoarele noastre să devină tot mai vii și mai profunde, vă trimit salu
tul meu cel mai călduros și frățesc dumneavoastră personal, Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din țara dumneavoastră.

LUIGI LONGO
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*DIALOG Pălăria pentru două cupete

a voiajorului comercial

Intrebindu-i pe producătorii de încălțăminte de ce pantofii pe care-i fac sînt grei, lipsiți de elasticitate, ei au dat vina, la vremea respectivă, pe rigorile standardelor. Standardele s-au desființat. Dar, deși au trecut doi, trei ani de atunci, multe din categoriile de încălțăminte ce se oferă cumpărătorului în magazine continuă să fie rigide, incomode. Pantofii sînt uneori un soi de menghine cu talpa țeapănă și fețele parcă metalice. Care sînt a- devăratele cauze ale rezistenței a- cestor cusururi ? „Evoluția așteptată nu a avut Ioc deoarece concepția asupra construcției încălțămintei nu s-a schimbat", mărturisea tovarășul Radu Bogoescu, inginer șef al Combinatului de pielărie și ’n. ăltă- minte nr. 1 din București, sinteU- zînd, în cîteva cuvinte, Întregul complex de condiții și împreiurări ce țin lucrurile în loc. O analiză a- tentă și obiectivă făcută recent de fiecare combinat propriilor produse a condus la următoarele concluzii : încălțămintea este incomodă în primul rînd pentru că este grea. La fabricile „Flacăra roșie’1 și „Pionierul", de pildă, au fost luate de pe bandă și cîntărite o sută de perechi de pantofi din același model. Diferențele de greutate s-au ridicat pînă la 100—150 gr. Ele proveneau din dimensiunile inegale, in general mai mari decît cele prevăzute, ale tuturor pieselor componente. A doua cauză este calitatea materialelor folosite. Pieile, care trebuie să se încadreze în anumiți parametri de moliciune, sînt adeseori aspre, rigide ; a- celași defect caracterizează și multe din celelalte elemente : branțuri, bombeuri, ștaifuri. Ultima, dar nu și cea mai puțin importantă dintre cauze este formatul încălțămintei, determinat de acela al calapodului. Forma acestuia trebuie să urmărească linia piciorului, să respecte anatomia lui ; dar parcul actual de calapoade nu răspunde acestor cerințe, după cum afirmă înșiși reprezentanții combinatelor de specialitate.Aceștia sînt, deci, factorii care influențează asupra calității încălțămintei. Ei s-au desprins nu numai din investigațiile noastre, ci și dintr-o consfătuire pe țară, organizată de M.I.U., la sfîrșitul lunii februarie, la care au participat cîteva sute de specialiști din combinatele de pielărie și încălțăminte, din institutele de cercetări, din Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Comerțului Interior, reprezentanți ai bazei ir comerciale din țară

ș.a. Tema acestei consfătuiri a fost tocmai găsirea posibilităților de a reduce greutatea încălțămintei, de a o face mai comodă, în general de a-i îmbunătăți calitatea.Tehnica mondială, ca și mijloacele de care dispunem oferă soluții pentru modernizarea procesului de fabricație a încălțămintei. însăși moda, ale cărei capricii au adus, nu odată, forma încălțămintei în con-

țlmlle și culorile, branțurl etc. — primite de la întreprinderi specializate în aceste produse. Un asemenea sistem va înlătura inegalitatea calitativă dintre produsele diferitelor fabrici, va constitui, în general, garanția unei calități constante. Dar tipizarea nu va însemna cumva șa- blonare, uniformizare ? Nicidecum. Creația de modele va rămîne. în continuare, terenul vast de mani-
„încalțăm. pantofi,

sau menghina standardelor?"

După doi ani,
un răspuns
liniștitor

flict cu prescripțiile medicale, devenit în momentul de față mai concesivă. După cum ne spuneau medicii specialiști de la Clinica de ortopedie a spitalului Brîncovenesc, moda actuală se adaptează într-o măsură mai mare conformației piciorului, cerințelor sistemului circulator.Pornind, deci, de la ideea că este nevoie să se schimbe din temelii concepția asupra producției acestui sector, s-au conturat noi sisteme de fabricație, bazate pe principiile cele mai moderne. în esență, este vorba ca, într-un viitor nu prea îndepărtat, fabricile de încălțăminte să facă doar asamblarea unor piese tipizate — tălpi, barete de toate lă-

testare al inițiativei, al întrecerii între fabrici.Principiile noi, ce vor sta la baza creației și producției de încălțăminte, nu se pot aplica, desigur, decît în condiții materiale corespunzătoare. Viitorul aparține acelor industrii conexe care vor produce piesele tipizate amintite. Unele lucruri în acest sens s- fost informați i au fost (în noile tipuri de te de Institutul pielărie, cauciuc și mase plastice pe baza măsurătorilor antropome- trice efectuate cu destul timp în urmă. în trimestrul care se apro-

i-au și realizat. Am că, zilele acestea, sfîrșit 1) avizate calapoade, elabora- de cercetări pentru

pie urmează să intre în funcțiune, la Combinatul de pielărie și încălțăminte din Timișoara, o instalație care va produce materialul necesar pentru ștaifuri și bombeuri din polistiren românesc, spre a le înlocui pe cele din carton, atît de încriminate pentru rigiditatea lor. Tocurile vor scădea și în greutate (deocamdată mai la încălțămintea feminină) ; Combinatul de cauciuc Jilava va începe să producă, încă din luna martie, un material foarte rezistent — pernilitul, pentru capacele respectivelor tocuri. Sînt în curs și alte acțiuni, a căror finalizare va duce, într-adevăr, la crearea u- nor tipuri de încălțăminte moderne.Dar toate acestea cer timp. Pînă la realizarea integrală a măsurilor de modernizare propuse, ce s-ar putea face pentru ca pantofii să devină mai flexibili, mai comozi ? Una din soluții ne-o oferă moda, care recomandă modele realizate piei cu fețe naturale, foarte moi. Noua tăbăcărie minerală din Corabia produce cantități însemnate de astfel de piei. Ele nu se bucură însă de succes în ochii reprezentanților bazelor comerciale. De ce ? Pentru că acele încrețituri și umbre, socotite în alte țări drept semne ale autenticității, nu sînt admise — cel puțin pentru moment — de regulile de recepție ale comerțului. Potrivit acestor reguli, toată încălțămintea modernă ar trebui să fie clasată ca... defectă. Conservatorismul acelorași reprezentanți este, de altfel, și cauza introducerii atît de greoaie a formatelor moderne de încălțăminte. Magazine ultracentrale. chiar din Capitală, continuă să prezinte drept noutăți de ultimă o- ră tot vechile modele ascuțite (și incomode), sub motiv că ele „se cer“. Dar cui, dacă nu comerțului, îi revine obligația de a promova noul, de a contribui la formarea gustului public ? Din cauza neînțelegerii și, ca atare, a neînde- plinirii acestui rol, materiale și capacități de producție, ce ar putea fi folosite pentru producerea unor pantofi într-adevăr moderni, capabili să satisfacă exigențele cumpărătorilor, sînt „blocate" tot de vechile tipare. De aceea, schimbării de concepție din industrie, trebuie să-i corespundă o evoluție asemănătoare în comerț. Altminteri, toate eforturile fabricilor de a moderniza încălțăm'ntea nu se vor putea finaliza și cumpărătorii nu vor beneficia de pe urma lor.
Rodica ȘERBAN

ele 
nu-

din •

Operația de aprovizionare a magazinelor este precedată de vizita unui lucrător al întreprinderilor comerciale cu ridicata. Cine este acesta ? Voiajorul comercial — personaj învestit de instrucțiuni cu îndatorirea esențială de a „asigura o aprovizionare continuă, ritmică și într-o gamă cit mai completă de sortimente de mărfuri a unităților de desfacere cu amănuntul... și care, prin luarea comenzilor în mod corespunzător, face, ca toate mărfurile aflate în depozit să ajungă, prin magazine, la înde- mîna cumpărătorilor".Indicațiile ministerului sînt, deci, limpezi : procesul de aprovizionare depinde în bună măsură de calitatea muncii voiajorului comercial. în condițiile sporirii, de Ia an la an, a cantităților de mărfuri și a diversității sortimentelor, sarcinile acestui important „pion* al sectorului comercial se amplifică. „Lansarea* judicioasă a comenzilor, corespunzător necesităților reale ale rețelei comerciale și viziunea de perspectivă asupra evoluției și tendinței cererii» consumatorilor trebuie să constituie atributele de bază, permanente, ale activității voiajorilor. Cu toate acestea, cetățeanul continuă uneori să fie pus in situația de a nu găsi în magazine ceea ce dorește. Asemenea situații — din păcate destul de frecvente — sînt, de multe ori, și rezultatul activității insuficiente, formale a voiajorilor.Dorința de a decupa Imaginea unor asemenea cazuri ne-a sugerat ideea de a cunoaște „pe viu" munca și preocupările acestei categorii de lucrători. în acest scop, am întreprins un sondaj, atît însoțind un voiajor comercial pe drumul său cotidian — de la depozit la magazinele din municipiul Lugoj — cît și vizitînd mai multe unități comerciale timișorene. Așadar, „dublînd" pe Gheorghe Dia- mantsteln — voiajor comercial cu experiență și apreciat de către, conducerea întreprinderii — ’ “ postura de voiajori prin lugojene.— Bună ziua, am venit mandăm niște marfă — gestionarilor magazinului nr. 60.— Avem, nu ne lipsește nimic.însoțitorul nostru pare uimit, deși instrucțiunile prevăd că el trebuie să cunoască volumul și structura stocului de marfă al magazinului. încearcă totuși încă o tentativă :— Să vă dau niște pantofi de ciclism.— Să-i vedem !— ? !Dorința legitimă a vînzătorilor — nimeni nu cumpără un lucru pe care nu-1 vede — este imposibil de realizat, căci voiajorul nu are cu el nici o mostră sau măcar o fotografie. Soluția ? „Cînd vor putea, vînzătorii se vor deplasa la depozit (60 tru a-i vedea" !Mergem mai departe, magazinului bărbătească.ușă :— Nu mai

marfă. Comandăm marfa necesară, cerută de cumpărători în prezența dumitale, dar ni se trimite de la depozit altceva.— Nu se poate — ripostează eu convingere voiajorul.
I — Priviți rafturile 1 Sînt pline cu pălării (sute) — toate numai numere mari — și bascuri dintre cele mai mici. Nu mai vorbim de cămăși, pijamale etc., pe care le solicităm în anumite mărimi și le primim in altele. Cu ce ne ajuți dumneata dacă nici comenzile pe care le-ai preluat personal nu sînt respectate ?La magazinele „Bumbace", „încălțăminte bărbați", „Confecții femei" ș.a. discuțiile avute sînt aproape aidoma. Toate atestă că voiajorul vizitează, pur și simplu, protocolar și rece magazinele, „culege" nemulțu-
O funcție

să fie

5!FEBRA PROCESOGENA
ÎNSEMNĂRI DIN SĂLILE TRIBUNALULUI

zi, un număr considerabilîn fiecarede oameni își părăsesc preocupările cotidiene și se perindă cu insistența specifică justițiabililor prin încăperile Palatului Justiției, consumînd aici o cantitate de timp de proporții greu de evaluat. Ce pricini, ce situații fără altă ieșire îi aduc pe toți acești oameni în fața legii ? Oare cîți din cei care populează ore în șir sălile tribunalului au reflectat îndeajuns înainte de a se adresa justiției ? /...Pătrundem intr-o sală de judecată și urmărind dezbaterile unora din numeroasele procese aflate pe rol la judecătoria sectorului 3 din municipiul București, ne întrebăm din nou dacă toate au într-adevăr — pe lingă temeiul legal — și cuvenitul temei al chibzuințe! și ra-

PROCESOMANUL : — Fac schimb de lo
cuință. Prefer pe lingă tribunal !...

(Desen de Gh. CHIRIAC)culeț, o femeie a cărei vîrstă ar trebui să-i asigure stima și prețuirea societății, se află înaintea tribunalului pentru instigare la mărturie mincinoasă, alături de Ștefania Ilie și Jean Meves, ale căror depoziții se clatină într-o confruntare mai viguroasă cu realitatea.Implicațiile pe care le prezenta această pricină ne-au determinat să investigăm mai adînc faptele și aflăm că acest proces decurge din altul, care la rindul său a fost prilejuit de un al treilea, iar acesta... Ajungem astfel, din dosar în dosar, treaptă cu treaptă, în urmă cu vreo 10 ani, pe firul „prodigioasei" activități a familiei Roșculeț, a cărei febră proce- sogenă a făcut să se perinde prin tribunal, într-o postură sau alta, în nu mai puțin de 16 procese, aproape toți locatarii imobilului din Calea Moșilor nr. 129 ! Singură sau secondată de soțul său, Olga Roșculeț pretinde, în această avalanșă de acțiuni, că a fost lovită, insultată sau amenințată de către unul sau altul din locatari, care s-ar fi coalizat, chipurile, cu toții împotriva familiei sale.

Cîtă risipă de timp și energie prin sălile tribunalului, cîte termene de judecată, cu martori puși pe drumuri, fără a mai vorbi de comisiile de judecată și de alte organe în fața cărora ea și-a vociferat pretențiile în numele ideii de dreptate ! Alegem pentru cititorii noștri un exemplu care ni se pare edificator : în ianuarie 1968, Olga R„ cere, printr-o no- tificare-somație, suma de 247 lei de la soții Crișan pentru cheltuieli locative. A urmat, la scurt timp, un proces intentat soților Crișan pentru lovire, injurii etc. Nici nu se soluționase acțiunea și din „coasta" acesteia se naște o alta, prin care O. R. pretinde a fi fost iarăși victima unui atac al soților Crișan. Același fapt îl reclamă însă și ei într-o acțiune paralelă. Dar lucrurile capătă o altă întorsătură ; ulterior soluționării acestor cauze, instanța, sesizată de organele procuraturii, dezbate în alt proces veridicitatea depozițiilor martorilor Ștefania Ilie și Jean Meves (care, culmea, nici nu locuiau în imobilul respectiv) și condamnă pe Olga Roșculeț pentru instigare la mărturie mincinoasă și pe cei doi martori pentru mărturie mincinoasă. Am expus acest „carusel" al proceselor dezlănțuite cu o adevărată patimă de oameni certați cu disciplina cetățenească pentru a prezenta opiniei publice o mostră a proastei înțelegeri a rolului al justiției.Evident, rezolvarea definitivă din de vedere juridic a acestei cauze ține numai justiției și nu ne îndoim de justețea soluției pe care o va da instanța de recurs. Dincolo de avatarurile procesuale ale acestui caz, am urmărit prezentarea unui anumit gen de atitudini deformate, de folosire abuzivă a căilor jurisdicționale.în afara sutelor de zile pierdute în astfel de procese, să punem însă pe cîntar animozitățile, necazurile și tracasările prilejuite, cheltuielile ocazionate de onorarii, taxe, deplasări ale martorilor etc., care nu rareori depășesc considerabil va- ’ loarea litigiului. Și pentru ce se pune în mișcare mecanismul complex al justiției ? Pentru niște răfuieli mărunte, pentru pricini care se puteau rezolva rezonabil între părți în mod direct, pe caie amiabilă, fără prea mari eforturi, ci doar cu acel sîmbure de bunăvoință și înțelegere, atît de necesar relațiilor dintre oameni.Se înțelege că nu astfel de cauze are de soluționat in principal justiția. în cronica de față nu ne-am propus să evidențiem temeinicia celor mai multe din cauzele care ajung în fața tribunalelor. Sancționînd în spiritul și litera legii pe vinovați, repunind în drepturi pe cei lezați, justiția este accesibilă în egală măsură tuturor. Dăunătoare este însă aglomerarea acesteia cu pricini de felul celei de mai sus, care stînjenesc însăși social.Nu negăm nimănui dreptul legitim de a se adresa justiției de cite ori este nevoie, pînă la limpezirea completă a anumitor situații. Discernămîntul celor ca- re-i deschid porțile trebuie să fie însă pe măsura exigențelor orînduirii noastre, care obligă pe toți cetățenii la o comportare demnă și civilizată.

socialpunct apar-

înfăptuirea rolului său

D. N. POPESCU

iată-ne în magazinelesă vă reco- ne adresăm

km!), pen-Gestionarii galanterienr. 147, dene iau în primire de lavrem nici un fel de

a comerțului
așteaptă
reabilitată

mi rea gestionarilor, fără a putea justifica cît de cît absența unor mărfuri dintre cele mai banale, fără a putea aproviziona unitățile ritmic și continuu, în sortimentul solicitat. Dar atunci cu ce se ocupă voiajorul ? „întocmesc nota de comandă și o duc la depozit" — ne răspunde acesta. Ne întrebăm dacă măcar această importantă operație este efectuată corespunzător. în scurt timp, curiozitatea ne e satisfăcută.La magazinul „Femlna" avem posibilitatea să-l urmărim pe voiajorul comercial în calitate de... „scriitor de comenzi". Cum ? Se va vedea în cele ce urmează Ia carnetul cu note de comandă și începe : „să vă dau articolul X ?. „Din ăsta avem". „Vă mai dau 500 de bucăți" „Bine”. „Luați și ciorapi de 16 lei perechea ? Dar bluze și spui nuă. tește tăm
pulovere ?“ „Păi, să luăm dacă dumneata" 1 Și dialogul conti- Cît ? Pînă cînd voiajorul izbu- să ofere — după cum consta- — nu ceea ce era într-adevăr nevoie, ci tot ceea ce consideră el. Privim nota de comandă întocmită în prezența noastră și nu ne vine să credem ochilor : orice regulă prevăzută în instrucțiuni este ignorată ; articolele solicitate sînt trecute la întîmplare, nu se menționează mărimea, culoarea, modelul, talia etc. — elemente esențiale în aprovizionarea cu sortimente complete a magazinelor. Să ne mai mirăm că lugojeni- ! lor li se oferă pălării în care intră i aproape două capete ?Am cerut explicați voiajorului G. i D„ care n-a găsit altă scuză mai
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AU SECAT 
IZVOARELE ?

„Asupra valorii tera
peutice a apelor noastre 
minerale este de prisos, 
cred, să insist — ne scrie Mișu Avanu din Tîrgo- 
viște. După cura făcută in 
diferite stațiuni, medicii 
recomandă suferinzilor 
continuarea și acasă a tra
tamentului cu ape minera
le. Dar de unde sâ le 
procurăm ? Pentru că la 
noi, la Tîrgoviște — și, 
după cum am aflat, nu 
numai la noi — e sărbă
toare cînd găsim la „Ali
mentara" apă minerală. 
Comerțul dă toată vina pe 
furnizori, care nu-și înde
plinesc contractele de li
vrare, iar furnizorii — 
cine știe pe cine. Cert este că, la ora actuală, 
pînă și „Borsecul", care se 
găsea din belșug, peste

» •

tot, a devenit o raritate. 
Ce se intîmplă ? Au secat, 
cumva, izvoarele?"

TRANSMITEM... 
COTELE APELOR 
DE LA SUBSOL

țite, t-au informat pe cei 
de la l.G O., dar, în pofi
da tuturor acestor consta
tări și informări, apa nu 
vrea să scadă Poate e ne
voie și de fapte (adică, 
de repararea conductei). 
Altminteri.țcotele apei din 
subsol vor continua să 
crească, punînd în pericol 
soarta întregii clădiri".

„ln subsolul imobilului 
situat pe bulevardul Re
publicii nr. 33 din Turnu 
Severin a început să se 
infiltreze, de citva timp, 
apă — ne semnalează Dumitru Bălteanu, locatar 
din acest bloc. S-a fisurat 
o conductă subterană din 
apropiere și, picătură cu 
picătură, apa se strecoară 
in subsolul nostru, unde 
se află boxele locatarilor. 
Nivelul apei depășește 
acum o jumătate de me
tru. Deasupra ei, obiecte
le aflate în boxe — lăzi, 
butoaie etc. — plutesc in 
voie. Au venit la fata lo
cului cițiva meșteri, au 
făcut constatări amănun-

PACIENȚI
Șl TRACTOARE

„Cînd am fost reparti
zat la circumscripția sa
nitară Stoina (Gorj), am 
venit cu dragă inimă, în
suflețit de dorința 
face în comună un 
pensar model — ne 
medicul Constantin 
brică. Dar, mcet-incet, 
lipsit de sprijinul autori
tăților comunale, entu
ziasmul meu a scăzut. 
Dispensarului comunal — 
care deservește populația

de a 
dis- 

scrle
Do-

a 12 sate — t-au fost puse 
la dispoziție numai două • 
camere intr-o clădire în 
care alte trei camere sînt 
ocupate de unele birouri 
ale C.A P Cele două în
căperi (una folosită drept 
cabinet pentru consultații și alta — sală de trata
mente) sînt insuficiente 
oentru activitatea dispen
sarului. Inchipuiți-vă că 
nu avem o cameră a ma
mei și copilului, o sală de 
așteptare pentru bolnavi, 
ei fiind nevoiți. din aceas
tă cauză, să stea în curte 
pînă ce le vine rindul la 
consultație. Și mai rău 
este că în curtea clădirii 
se află parcate tractoare
le C.A.P., care fac un 
zgomot infernal și o mur
dărie de nedescris. Auto
ritățile 
găduit 
poziția 
treaga

comunale au fă- 
că vor lăsa la dis- 
dispensarului {reclădire — care a

slujit, cu ani în urmă. în 
exclusivitate acestui scop 
— dar pînă acum acest 
lucru nu s-a intimplat".
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bună pentru munca sa superficială decît că „n-are de unde să știe el ce modele, culori sau mărimi se găsesc în depozit". Dar cine altul decît el trebuie să cunoască, în orice moment, ce mărfuri sînt în depozite, ca să le recomande magazinelor ? Muncind astfel, fără respectarea instrucțiunilor în vigoare, fără o documentare judicioasă, voiajorul comercial — om cu pregătire de specialitate, factor care are aatona să studieze cu atenție și sensibilitate cerințele pieței și să le transmită depozitului — se transformă în simplu vizitator al magazinelor, în poștaș al comenzilor, irosindu-și timpul și sus- trăgînd de la lucru gestionarii.La Timișoara situația este puțin diferită, întrucît gestionarii merg la depozit și văd cu ochii lor marfa, dar munca voiajorilor nu este cu nimic mai eficientă, sau mai puțin superficială. Caietele de control, aflate în magazine, sînt cea mai bună mărturie. Iată ce notează în ele voiajorii comerciali : „am vizitat magazinul", pun data și, cu asta basta. Nimic despre ce anume lipsește, despre propuneri de îmbunătățire cantitativă și calitativă a aprovizionării.Natura muncii comerciale, contactul zilnic cu sute și mii de cumpărători, diversitatea imensă a sortimentelor presupun din partea lucrătorilor din comerț numeroase cunoștințe tehnice privind natura și caracteristicile mărfurilor. Or, nimeni altcineva nu este mai în măsură decît voiajorul comercial să dea vînzătorilor îndrumarea și asistența 'ehnică cea mai competentă. Este de altfel și una din atribuțiile acestei importante categorii de lucrători, pe care ei o pot exercita o dată cu preluarea comenzii sau aprovizionarea magazinului. Cum și-o exercită ? Investigațiile noastre în peste 10 magazine ale județului Timiș ne-au dus la constatarea că și această îndatorire este privită cu superficialitate de voiajorii come'rciali. Este ignorat faptul că explicația competentă, calificată și sugestivă — sarcină majoră a vînzătorilor — nu se poate realiza cu ajutorul voiajorilor.Dacă, în afară de întocmirea menzilor — și aceasta mecanic repezeală — și „transportarea" la depozit, voiajorul comercial nu se ocupă decît rareori de alte probleme — cum ar fi studiul cererii de consum, stocurile și structura lor, prezentarea noilor produse etc. — atunci mai este oare necesară o asemenea funcție comercială ?Majoritatea specialiștilor au fost de acord că da, dar cu o singură condiție : voiajorii comerciali să dispună de cataloage, colecții de mostre, fotografii. Este vorba de un instrument indispensabil activității de popularizare a mărfurilor. Dacă acest instrumentar nu există, cine trebuie să-l asigure ? „Producătorii și Ministerul Comerțului Interior" — ne răspunde directorul I.C.R.T.I. Timiș. Așa să fie ? Nu. în realitate, instrucțiunile M.C.L prevăd expres obligația întreprinderilor comerciale cu ridicata de a asigura toate materialele necesare. Dar chiar lipsa colecțiilor de mostre și a celorlalte materiale nu împiedică nicidecum pe voiajori să-și exercite celelalte atribuții. De ce nu-și îndeplinesc obligațiile ? „E greu să fii voiajor în a- semenea condiții" —. justifică tovarășul director E. Kinling. atît ,de greu să cunoști de marfă este întocmit menzii, să împiedici prin comenzi judicioase ? Atunci, dacă totul este fatalmente greu și atribuțiile voiajorilor se tît de puțin, de ce nu la această funcție ? Sau. nose atît greutățile, cît de îmbunătățire a muncii, de ce nu se aplică cele mai bune soluții ? Mai ales că aceasta este, în primul rînd. 'o problemă internă a fiecărei întreprinderi, de a cărei rezolvare depinde, în ultimă analiză, reabilitarea funcției de voiajor comercial. Actuala situație se datorează conceperii acestei funcții comerciale în același mod ca în urmă cu 30—40 de ani, fără o adaptare adecvată la condițiile comerțului socialist. Este de datoria organelor comerciale locale să combată mentalitatea — întîlnită ades în comerț — că a fi voiajor comercial e tot menzi, sau cu tator cotidian

decitcoși la lor

Să fie oare dacă lotul conform co- dezasortarea.
exercită a- se renunță dacă se cu- și rezervele

una cu a colecta co- a fi un simplu vizi- al magazinelor.
Georgs POPESCU

SAMSARII SOS]
9Un șofer refuză pur și simplu să transporte la maternitate o femeie gravidă, recunoscînd cu cinism : „Intr-o asemenea situație, mai mult ca sigur că nu mă aleg cu nimic". Incidentul are loc pe un drum lăturalnic, cu circulație redusă, din județul Suceava. Femeia naște pe platforma unei remorci. Fapta inumană, probînd avariția de cea mai joasă speță a șoferului, ne-a părut, la început, ieșită cu totul din comun. Abia după ce — însoțind patrule, controlori de trafic și echipe mixte organizate de către Inspectoratul județean al miliției din Suceava — am pătruns în intimitățile lumii pestrițe a șoselei, aveam să aflăm resorturile și fațetele de-a dreptul revoltătoare ale u- nei adevărate goane după căpătuială. Bilanțul acestei anchete, desfășurate pe parcursul a 10 zile, este semnificativ. în cea mai mare parte a cazurilor, „omul de la volan" se dovedea a fi corect și conștiincios, un cetățean cu respect față de legile țării și etica profesiunii sale dificile, de intensă solicitare fizică și nervoasă. Din păcate, însă, numărul neregulilor cons-'

tatate cu acest prilej este cam mare : din cele 6 940 autovehicule controlate, 1 994 contraveneau legilor circulației prin transport ilegal de oameni și materiale și prin încălcarea altor reguli ale disciplinei rutiere. Amenzile aplicate însumează 130 681 lei ; au fost confiscați 40 mc de material lemnos.Apelăm, pentru început, la cunoscuta formulă a autostopului. Primul „binevoitor" este șoferul Meier Herșcovicl, de pe un autocamion proprietatea Industriei cărnii din Dorohoi.— Care e tariful ?— 10 lei, ca la I.T.A., răspunde el. 5 lei pentru benzină și 5 pentru... su- flețelul meu.— Și cît iese așa, 
mica înțelegere ?— O sută la zi 1Cînd apare mașina circulației, ne pomenim calificați ad-hoc ajutori de șofer : conducătorul autovehiculului avea asupra sa un teanc de ordine de transport semnate în alb. Jongleria, bineînțeles, dă greș și urmează aplicarea legii. Rigorile ar trebui suportate însă și de către conducerea întreprinderii amintite care; prin contro-

la

Iul ineficient asupra parcului de mașini, creează asemenea „portițe". Afirmația este valabilă și pentru conducerea Fabricii de piese de schimb din Suceava care, într-o seară, pe la orele 23, ne dădea toate asigurările că autoturismul unității se găsește in garaj, cînd a- cesta era de fapt în... deplasare spre Reuseni. Folosind tot sistemul foilor de parcurs semnate în alb, șoferul Dumitru Jitaru se afla în plină cursă pentru rotunjirea „ciubucului".Recent, la subredacția noastră din Suceava a sosit o scrisoare prin care un grup de cetățeni își pun pe bună dreptate întrebarea : „Cum poate șoferul Ștefan Bliorțu de la autobaza Gura Homorului să facă zilnic cheltuieli care trec cu mult peste cîștigurile sale licite ? Nu cumva folosește mașina statului în alte scopuri ?“ Dînd curs sesizării, ne „îmbarcăm", împreună cu un ofițer de miliție, pe autobuzul condus de șoferul amintit. Pe parcurs, sîntem martorii comportamentului insolent al conducătorului auto care, după ce încasează banii, împrăștie cu dărnicie, în locul biletelor, tot telul de

glume deplasate. Dăm cărțile pe față : 22 de călători devin pe nedrept contra- venienți pentru că nu au bilete, deși au achitat contravaloarea lor samsarului de la volan. Pe loc se iscă un adevărat proces public. Cetățenii frustrați cer să fie luate măsuri drastice, mai ales că șoferul amintit nu se află la orima a- batere de acest fel. Asemănătoare sînt cazul șoferului gestionar Mircea Muha de la aceeași autobază — care a fost și el găsit cu pasageri, fie fără bilete dar cu banii luați, fie cărora li s-au pretins sume cu mult mai mari decit prețul tichetelor e- mise — și fapta taxatorului Pavel Ornea de pe autobuzul 31 NT 925, care a perceput în plus călătorilor săi 260 lei. Din păcate, unii pasageri dau dovadă de o condamnabilă nepăsare față de asemenea a- buzuri, mergînd pînă la încercări de falsificare a adevărului.De-a lungul întregii anchete, cetățenii onești și-au manifestat dezaprobarea pentru felul cum se exercită controlul conducerilor de întreprinderi a- supra folosirii autovehiculelor. De ce oare, în cele mai multe cazuri, această treabă este lăsată numai

pe seama organelor miliție ? Unde este efortul de prevenire a unor asemenea fapte reprobabile? în realitate, chiar și unii salariați de la întreprinderea județeană de transporturi auto însărcinați cu munca de supraveghere, în loc să demaște asemenea practici, au trecut la încurajarea lor, folosind ei înșiși metode înrudite. Fostului controlor de trafic Dumitru Păpușneae, de exemplu, i s-a desfăcut contractul de muncă : el se află sub anchetă penală deoarece, pe motiv că a pierdut chitanțierul, și-a însușit o mare suma de bani, provenită din a- menzi aplicate șoferilor și cetățenilor.Cum se explică apariția unor asemenea fenomene, care contravin în mod flagrant cu etica noastră socialistă ? Colonelul Marin Zavera, șeful Inspectoratului județean de miliție Suceava, participant activ la ancheta de față, este de părere că totul se dato- rește în primul rînd lipsei de preocupare din partea conducătorilor de unități pentru folosirea careului auto și educarea oamenilor de la volan. .Se constată, ne spune dînsul, că activitatea educativă in rindul conducătorilor auto este

aproape inexistentă, ur- mărindu-se numai aspectul cantitativ al muncii a- cestora, nu și cel disciplinar. Am putea enunța zeci de cazuri cînd abaterile unor șoferi sînt trecute cu vederea, neluîndu-se în seamă nici măcar mențiunile de pe toile de parcurs sau observațiile făcute de către organele ie control. Pare paradoxal, dar în cadrul județului Suceava avem numeroase exemple cînd șoferi sancționați de organele de miliție pentru abateri de la legile traficului rutier, în întreprinderi sînt... pre- miați. Nu-i de mirare că asemenea oameni persistă în încălcarea âră scrupule a legilor statului nostru. Pe de altă parte, trebuie pusă în balanță și îngăduința unor cetățeni, trecerea cu vederea peste a- semenea fapte care nu tac cinste nici unui colectiv de muncă. Iată de ce consider că, indiferent de sarcina de serviciu pe care o îndeplinim, nu trebuie să !im nepăsători față de asemenea fenomene antisociale, practicate de cei pe care noi îi numim „sam
sarii șoselelor".

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii
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LA UZINA „VICTORIA" DIN CĂLAN /

în complexa problemă
producției de metal

într-o recentă discuție avută cu cîțiva oțe- lari de la Hunedoara pe tema posibilităților de îmbunătățire a calității oțelului, eliminare a pierderilor de metal și de ducere a prețului de cost al acestuia, am ținut prețuirea pe care acești oameni acordă calității de ansamblu a utilajelor turnare și, in special, gradului de durabilitate a lingotierelor. Reieșea că, în bună măsură, rezultatele oțelarilor sînt condiționate direct de acești factori cu acțiune permanentă în activitatea de producere a metalului.Cum sînt privite cerințele oțelarilor de colectivul turnătoriei de lingotiere a uzinei „Victoria" din Călan, principalul furnizor al acestor utilaje de turnare ?Ca în toate întreprinderile, și la uzina din Călan tehnicienii, cadrele de specialiști se află într-o neîntreruptă căutare de ’soluții tehnice noi care să asigure ridicarea eficienței economice a producției utilajelor de turnare. în acest context se înscriu — cu limportanța cuvenită — eforturile colectivu- '■•lui pentru aplicarea unui complex de măsuri tehnico-organiza- torice care au permis f anul trecut realizarea unui volum de producție ce a depășit cu 35 la sută capacitatea proiectată a turnătoriei de lingotiere. Cel puțin teoretic se părea că anul curent nu va mai putea aduce nou- ( tăți prea importante în această direcție.— în această situațieIosif Iacob, șeful serviciului tehnic al uzinei — atenția noastră a fost orientată spre ■ creșterea productivității muncii în sectorul formare, pe care îl consideram sectorul- cheie al turnătoriei.Documentîndu-se din literatura de specialitate, un colectiv din uzină, In frunte cu inginerul-șef Doinei Frențoni și ing. Francisc Schonberger, în colaborare cu cercetători de la I.C.E.M. București au proiectat șl realizat, în uzină, cu forțe proprii, o instalație (în fază semiindustrială) cu proces discontinuu de fabricare a amestecurilor fluide, autoîntăritoare, de formare, utilizînd în acest scop numai materiale indigene. Cu aceste amestecuri s-au format pînă în prezent peste 2 000 tone lingotiere, obținîndu-se o creștere, importantă a productivității muncii.Rezultatele încurajatoare au convins colectivul amintit să adîncească cercetările și colaborarea cu specialiștii de la Institutul de cercetări metalurgice și Institutul de cercetări pentru tehnologia construcțiilor de mașini din București, fapt ce a condus la conceperea și realizarea unei noi instalații — de data aceasta cu proces continuu de fabricare a amestecurilor fluide autoîntăritoare — cu ajutorul căreia se asigură o dublare a productivității muncii față de sistemul clasic de formare.Instalația a fost integrată într-un nou flux tehnologic care, printre altele, elimină o seamă de instalații costisitoare. în noile condiții, procesul de fabricare și de uscare a formelor la lingotiere se reduce de la 12—14 ore, cît dura în sistemul clasic, la numai 2—4 ore ; în plus, s-a realizat și o importantă reducere a personalului de deservire. De asemenea, calitatea lingotierelor crește prin asigurarea unui mai bun control dimensional al acestora șl, ca urmare, a uniformizării caracteristicilor ames-

de re- re- o de

tribuna experienței

înaintate

ne spune ing.

tecurilor în toate zonele lingotierelor. Prin noul procedeu — brevetat ca invenție — care va fi mai intens folosit începînd cu trimestrul II, se vor realiza în acest an circa 20 000 tone lingotiere, ajungîndu-se, în final, la depășirea capacității de producție proiectate a secției cu 50 la sută.O realizare tehnică care influențează direct asupra calității utilajelor de turnare a oțelului fabricate la uzina „Victoria" din Că- lan, mărind durabilitatea acestora, constă în noul procedeu de turnare a lingotierelor din fontă cu grafit nodular. Efectul utilizării unei asemenea fonte se reflectă în mărirea rezistenței mecanice și Ia șoc termic, a rezistenței la arderea suprafețelor de lucru ale lingotierelor. Pînă în prezent s-au turnat din fontă cu grafit nodular două loturi de lingotiere — 108 bucăți în primul lot și 150 bucăți în al doilea lot — pentru Combinatul siderurgic de la Hunedoara. Utilizarea la oțelării a celor 108 lingotiere a evidențiat creșterea durabilității acestor utilaje cu 200 la sută față de normele prevăzute pentru vechile lingotiere. Actualmente se experimentează la oțelăriile Hunedoarei cel de-al doilea lot de lingotiere, rezultatele fiind îndeaproape urmărite atît de furnizori, cît și de beneficiari. Deci, oțelăriile Hunedoarei au toate motivele să fie mulțumite de ajutorul ce-1 primesc din partea specialiștilor deLa Călan.Pornind de la realizările certe obținute pînă acum prin noul procedeu, Ministerul Industriei Metalurgice a dispus alocarea unor importante fonduri de investiții pentru dotarea uzinei din Călan cu instalațiile necesare, care să asigure producerea anuală a circa 20 000 tohe lingotiere din fontă cu grafit nodular.Prin activitatea înnoitoare a muncitorilor și specialiștilor săi — sprijiniți efectiv de institutele de specialitate — uzina „Victoria" din Călan obține rezultate tot mai bune. în același timp însă — ca să folosim părerea tovarășilor Adolf Druker, directorul uzinei, și inginerului Iosif Iacob, șeful serviciului tehnic — uzina se identifică și cu un autentic poligon de verificare, de aplicare în practică a gîndi- rii creatoare a cercetătorilor din diferite institute de specialitate. în prezent, la secția cocserie se aplică invenția unui colectiv de cercetători de la I.C.E.M. București c „Fabricarea cocsului fluidizat în cuptoare cu grătar", prin care se urmărește îmbunătățirea regimului de funcționare a cuptoarelor, a calității cocsului din punct de vedere granulometric și al conținutului de volatile.Cele cîteva secvențe desprinse din viața uzinei „Victoria" din Călan dimensionează cotele majore ale preocupării existente aici pentru netezirea căilor de acces ale progresului tehnic. Amănuntele din acest domeniu, al perfecționării muncii și producției, pe care le întîlnim în fiecare secție sau sector sub diverse forme de manifestare — inovații, raționalizări, îmbunătățiri tehnice etc. — întregesc tabloul concludent al activității de ansamblu desfășurată în uzină în direcția creșterii eficienței activității economice.
Sabin IONESCU
corespondentul „Scînfeii*
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Ca an de joncțiune între două cincinale, anul 1970 are, sub aspectul investițiilor, o deosebită semnificație : concomitent cu intrarea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute în planul pe acest an, trebuie începute numeroase lucrări noi care constituie front de lucru pentru anul 1971 și susțin ritmul de dezvoltare a producției din viitorul pentru întreaga cerință se pune cu pregnanță și în fața industriei care, așa cum s-a subliniat la Congresul al X-lea al P.C.R., va cunoaște în următorii ani un ritm mai accentuat de dezvoltare și modernizare. de creștere și diversificare a producției. De aceea, în afara numeroaselor lucrări cuprinse în lista de acțiuni, prin planul de stat s-a prevăzut deschiderea chiar în acest an a 11 șantiere noi. Rolul deosebii al noilor obiective și capacități in dezvoltarea acestei ramuri producătoare de bunuri de consum îndreptățește întrebarea : sînt asigurate condițiile pentru începerea neîntîr- ziată a lucrărilor ?„în ce ne privește, nu sînt piedici pentru începerea lucrărilor Ia noile obiective — ne-a precizat ing. Vasile Mitulescu, director in Direcția dezvoltării din Ministerul Industriei Alimentare. Pînă la sfîrșitul lunii februarie fuseseră asigurate circa 70 la sută din proiectele de execuție. în raport însă cu prevederile planului stabilit de către conducerea ministerului, ca activitatea de construcții pe aceste șantiere să înceapă, eșalonat, pînă cel tîrziu la 31 martie a.c., probabilitatea amînării unora dintre ele este încă destul de mare".Pînă la sfîrșitul anului 1969, la toate cele 11 noi obiective studiile tehni- co-economice au fost definitivate și, în mare parte, aprobate. Iar în săptămînile următoare — așa cum se apreciază in direcția de specialitate — și proiectele de execuție vor 
ti gata în întregime.Am aflat în continuarea discuției că titularul de investiții găsește direct răspunzător în această situație organele de control ale Băncii de Investiții, care tergiversează avizarea a două studii1 tehnico-economi- ce. Interlocutorul a mai adăugat — printre eventualii factori care ar putea amina deschiderea unora dintre noile șantiere — șl procedura complicată care trebuie urmată pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare amplasării mătoarelor obiective.Investigațiile ulterioare ne-au Ia curent cu adevărata stare a crurilor. Dacă la jumătatea Iui bruarie specialiștii din minister considerau că pe o serie de șantiere există premise certe ca activitatea

cincinal. Valabilă economie, aceastăalimentare, ramură

ur-pus lu- fe-

Retribuție
9

9
(Urmare din pag. I)cadrați la nivelul de bază, 20,4 la sută la nivelul treptei I, 21,5 la sută în treapta a II-a și 22 la sută în treapta a III-a. Aceste cifre diferă pentru fiecare subramură, fiind influențate de complexitatea tehnologiilor, de vechimea medie a personalului, de structura personalului etc. In ce privește personalul țehnico-ad- ministrativ. acesta a fost încadrat în proporție de 76 la sută în primele trei gradații, iar restul de 24 la sută în gradațiile de la patru la șase. Pe ansamblul industriei ușoare rezultă deci o încadrare medie pe trepte a muncitorilor de 1,65, iar la personalul tehnico-administrativ o gradație medie de 2,2. Această încadrare ne dă garanția unui real stimulent pentru marea majoritate a salariaților din industria ușoară în perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale și ridicarea nivelului general al activității economice a întreprinderilor.Firește, pentru ca dorința din ce în ce mai accentuată a oamenilor muncii de a-și îmbogăți cunoștințele profesionale să poată fi corespunzător satisfăcută, este deosebit de important ca la nivelul combinatelor și întreprinderilor să fie luate măsuri / pentru organizarea celor mai potrivite forme de școlarizare și specializare. în acest sens, în cadrul ministerului nostru a fost programată cuprinderea, în anul 1970, în diverse forme de școlarizare, a unui număr de peste 50 000 muncitori, din care 27 000 în forme de ridicare a calificării. Pentru perfecționarea cunoștințelor personalului ingineresc și economic sînt organizate cîteva programe speciale. Dintre acestea menționăm : programul potrivit căruia pe ansamblul industriei ușoare vom pregăti, pînă în anul 1972, un număr de 1 000 cadre pentru folosirea calculatoarelor electronice, din care un număr de 400 programatori și analiști ; programul de pregătire a unui necesar minimal

de cadre pentru activitatea de comerț exterior, care cuprinde atît predarea de cunoștințe specifice activității de comerț exterior, cît și perfecționarea (însușirea) cunoștințelor în domeniul limbilor străine de circulație mondială ; programul de informare tehnico-economică cuprin- zînd un ciclu de conferințe pe teme actuale, pentru toate cadrele de conducere ale centralelor, combinatelor și întreprinderilor din industria u- șoară ; separat de aceasta, este prevăzut ca un număr de 300 cadre de conducere, la toate nivelurile, să parcurgă în acest an cursurile de la CEPECA.Noul sistem de salarizare promovează și alte elemente tot atît de importante — și anume : diferențierea salariului în raport cu vechimea neîntreruptă în aceeași unitate, prin a- cordarea sporului de vechime ; acordarea integrală a salariului tarifar pentru îndeplinirea în totalitate "ă sarcinilor de muncă stabilite și diminuarea corespunzătoare a salariului în cazul neîndeplinirii acestora ; acordarea de premii din beneficii în timpul și la sfîrșitul anului ș.a.în esență, prin elementele sale constitutive, noul sistem de salarizare îmbină în mod armonios interesele individuale ale fiecărui om al muncii cu interesele generale ațe colectivității, exercitînd o puternică influență pozitivă asupra progresului și dezvoltării multilaterale a întregii noastre societăți. Este de aceea o datorie a fiecăruia dintre noi ca, în perioada de experimentare, să urmărim îndeaproape modul în care se aplică elementele constitutive ale noului sistem de salarizare în condițiile specifice ale fiecărei ramuri, în vederea perfecționării și definitivării corespunzătoare a acestei importante pîr- ghii de cointeresare materială a celor ce muncesc în creșterea producției și productivității muncii, în ridicarea eficienței întregii activități economice și sociale din țara noastră.

constructorilor să înceapă la timpul planificat, acum lucrurile au luat o întorsătură nedorită. Astfel, Fabrica de produse lactate Arad, socotită în urmă cu o lună drept lucrare „fără probleme", astăzi a intrat, subit, in impas. între timp s-a renunțat la intenția inițială. prinsă în S.T.E. de a se construi o secție de lapte praf, fapt care a dat peste cap întreaga documentație. La o analiză mai atentă s-a constatat cu surprindere că baza de materii prime a acestui sector nu justifică proiectarea secției. De ce se descoperă toate aceste lucruri abia acum ? întrebarea e vala-

februarie a.c. De ce avizarea tn consiliul tehnico-științific al Ministerului Industriei Alimentare a durat atîta vreme, nici unul dintre interlocutori n-a putut să ne explice. Culmea e că îndelungatul popas al documentației în minister nu a fost folosit spre a se adinei soluțiile elaborate, deoarece — în final — organele de control ale Băncii de Investiții au descoperit că S.T E. este necorespunzător. Pe lingă o seamă de cheltuieli suplimentare. care scumpesc nejustificat devizul general, analiza documentației a relevat că eficiența economică a noii investiții este necorespunză-
în legătură cu deschiderea noilor șantiere

TOTUL

ale industriei alimentare

INCERT E DEMARAJUL
bilă pentru toți specialiștii prin mîna cărora a trecut tema acestui proiect : C.T.S.-ul ministerului, Direcția dezvoltării. In ce privește lipsa de înțelegere și operativitate din partea organelor Băncii de Investiții sau a altor instituții economice centrale, despre care ne-au vorbit specialiștii din Ministerul Industriei Alimentare, nu-i altceva decît un paravan sub care se încearcă să se ascundă propriile erori și tărăgănări în cazul unora dintre noile obiective. Pentru extinderea fabricii de conserve „A- vîntul" de la Valea lui Mihai, de exemplu, proiectanții au întocmit studiul tehnico-economic încă din luna octombrie anul trecut. Acest document atît de necesar deschiderii finanțării, a fost înaintat organelor Băncii de Investiții abia la 6

toare, situîndu-se cu mult sub nivelul rentabilității obținute de între+ prinderile cu același profil. în asemenea împrejurări, pe bună dreptate specialiștii Băncii de Investiții au o- biectat și au returnat documentația pentru refacere și lucrurile s-au oprit mult timp în acest punct. Proiectantul refuza să reconsidere soluțiile sale, în vreme ce titularul de investiții ezita să ia vreo poziție. A fost necesară intervenția hotărîtă a conducerii ministerului, pentru a-1 determina pe proiectant să accepte revederea soluției și reducerea valorii investiției cu 15 la sută.Deci, ceea ce în viziunea specialiștilor de Ia M.I.A. constituie cauze „o- biective" este. în fapt, tergiversare și spirit de răspundere scăzut, care favorizează apariția unor situații para-

doxale : pe șantierul Fabricii de produse din carne Suceava, socotit în luna februarie pus Ia punct, începerea lucrărilor este condiționată de refacerea indicatorilor tehnico-econo- mici.îndreptățește această afirmație și faptul că o bună parte din documentația elaborată nu a ajuns la timp pe toate șantierele. In vederea începerii lucrărilor de dezvoltare a întreprinderii „Industria cărnii" din Turnu Severin, bunăoară, beneficiarul și constructorul nu au putut încheia^ graficele de execuție la vremea hotărîtă deoarece nu au avut la dispoziție nici măcar minimul de proiecte de execuție care să permită acest lucru.Și totuși, clnd vor fi deschise noile șantiere ale Ministerului Industriei Alimentare ? Am adresat această întrebare și ing. Epaminonda Mun- teanu, șef de serviciu în Direcția de dezvoltare a M.I.A., care ne-a spus : „în cadrul direcției noastre s-a programat începerea lucrărilor la cele 11 noi obiective cu o lună mai înainte decît prevede planul. Dacă nu vom reuși să ne încadrăm în termenele mobilizatoare, ne vom înscrie în celelalte ale planului".Deocamdată, termenele stabilite de direcția respectivă din minister pentru începerea lucrărilor pe 4 noi șantiere au fost încălcate cu 3 săptă- mîni. Cu atît mai de neînțeles apare o asemenea stare de incertitudine, cu cît la 5 lucrări de dezvoltare, care trebuie să înceapă anul acesta, o bună perioadă de timp nu a existat nici o dificultate : amplasamentele erau clarificate, iar organizațiile de proiectare promiseseră că vor elabora la timp toate proiectele de execuție. Acum, însă, lucrurile s-au încurcat. Calitatea slabă a unor documentații tehnice, tergiversarea avizării sau clarificării lor din partea ministerului titular de investiții au anulat premisele inițiale favorabile, lăsînd fără acoperire programarea făcută pentru începerea lucrărilor.După cum s-a văzut, răspunderea pentru situația creată revine, în primul rînd, titularului de investiții, care, după ce s-a complăcut în jocul de-a termenele al proiectanților, acum continuă să confecționeze justificări pentru propriile sale amînări.Vremea favorabilă oferă din plin condiții pentru deschiderea neîntîr- ziată a noilor șantiere. Cu toată răspunderea trebuie înțeles că amîna- rea începerii acestor lucrări poate duce la aglomerarea activității de investiții în a doua jumătate a anului, cînd urmează să fie puse în funcțiune un număr mare de noi obiective și capacități de producție.
Inq. Cristian ANTONESCU

în moderna fabrică de cabluri din Ploiești Foto i Gh. Vințilă

care
de calendele greceș

Tranzacții 
ale întreprinderii

Uzinexport"HPotrivit unui contract încheiat între întreprinderea „Uzin- export" din București și întreprinderea „Energoinvest" din Sarajevo (R.S.F Iugoslavia), țara noastră va livra proiectele, utilajele și va acorda asistența tehnică necesară construcției unei fabrici de ciment în orașul iugoslav Lukavaț, cu o capacitate de 800 tone clinker în 24 de ore. Fabrica este concepută la nivelul tehnicii actuale, lucrind după procedeul uscat. Punerea ei in funcțiune este prevăzută pentru anul 1972, valoarea contractului fiind de 4,5 milioane dolari.Un alt contract încheiat între cele două întreprinderi prevede livrarea către România, pe perioada 1970—1973, a unor utilaje pentru industria chimică și produse electrotehnice iugoslave în valoare de 2,7 milioane dolari. (Agerpres)
În probe tehnologice

Centrala
termoelectrică

GovoraLa Govora a intrat în probe tehnologice centrala termoelectrică compusă dintr-un cazan cu o capacitate de 420 tone abur tehnic pe oră, care va asigura necesarul întregii platforme chimice vîlcene, și un turbogenerator cu o putere de 50 MW. Livrat de Uzina constructoare de mașini din Reșița, turbogeneratorul este cel mai mare agregat de acest fel executat și montat în țara noastră.

ntreprinderi spusă pentru Ministerul Industriei Ușoaretulcene
(Urmare din pag. I)riera Tulcei. Brașov — Turcoaia ■= 500 kilometri ; Tulcea — Turcoaia — 50 kilometri ; București — Ze- bil = 300 kilometri ; Tulcea — Zebil = 30 kilometri. Constanța — Somova = 150 kilometri ; Tulcea — Somova = 10 kilometri—De apropierea conducerii de producție, de locul de muncă nu poate fi vorba decit prin telefonie și, probabil, prin telepatic. De două ori pe an, Brașovul trimite un delegat la Turcoaia, la Iacobdeal... De alte două ori pe an, Brașovul cheamă la el, la o ședință de producție, un delegat de la Turcoaia, de la Iacobdeal. Asistența tehnică, procurarea pieselor de schimb, probleme de producție și probleme omenești, care în viața unor colectivități de muncă solicită intervenție imediată, a- gerime, rezolvare promptă, eficientă — toate urmează același circuit greoi, sugrumat, ocolit, birocratic, pînă se îngroapă în dulapurile din centrele respective. Cum arată aceste întreprinderi conduse de la distanță ? îmbătrînite, rudimentare, cenușăre- se. Minunate energii omenești lîncezesc în umbra lor, își așteaptă intrarea în civilizație. Conducătorii lor de pe alte meleaguri le țin într-un veșnic provizorat ; se poartă cu prudență, cu zgîrcenie.Astfel, la carierele aparținînd întreprinde-

rii din Brașov, zile și sâptămîni întregi nu se lucrează, forța de muncă nu este folosită la întreaga ei capacitate, deși aproape 1 000 de localnici și-au legat existența de a- ceste unități productive. Factorii răspunzători din întreprinderea brașoveană, drept „răspuns" la apelurile stăruitoare ale organelor locale de partid și de stat, se mulțumesc, în cel mai bun caz, să confirme periodic... reducerea planului de producție.O situație la fel de precară există și la cariera din Zebil, care aparține, în prezent, de Trustul de construcții C.F.R.-Bucu- rești. Aici, în ciuda u- nor rezerve mari de piatră cunoscute, se preconizează închiderea carierei la sfîrșitul anului 1970. Se înțelege, o asemenea soluție nu poate fi acceptată. Analiza întreprinsă de comisia economică a comitetului județean de partid demonstrează că nu există nici un temei real, just și rațional, care poate fi, cît de cît, argumentat pentru reducerea activității carierelor de piatră din acest județ. Dimpotrivă, bogatele resurse existente, exploatarea ușoară pe care acestea le oferă pot acoperi, într-o măsură din ce în ce mai mare, cerințele e- conomiei naționale pentru unele materiale de construcții. Un calcul sumar demonstrează că în acest an, fără investiții deosebite — dar prin asigurarea unor utilaje de strictă necesitate —

producția valorică poate crește, numai în carierele din zona Mă- cin, cu 10—12 milioane de lei.Mai gravă este starea de lucruri de la cariera denumităGreci. Aici există, fapt bine cunoscut de multă vreme, rezerve inepuizabile de roci industriale de cea mai bună calitate. în această localitate există, de asemenea, peste de renumiți în piatră. Cu în urmă, de expediau în țară și la export mari cantități de pavele și borduri de piatră. De fapt, chiar și astăzi există o mare cerință pentru astfel de materiale, mai multe firme din Italia și Austria manifestînd un interes deosebit și constant pentru piatra cioplită din cariera de la Greci. Dar, atît cerințele pieței interne, cît și cele pentru export nu sînt satisfăcute decît într-o mică măsură.Evident că situația descrisă mai sus este . total anacronică și nu mai poate fi acceptată sub nici un motiv. La nivelul actual al dezvoltării industriale și al posibilităților județului Tulcea. la nivelul sarcinilor trasate de partid — se impune scoaterea respectivelor întreprinderi tulcene de sub acest sistem de administrare depășit, balasstier. Tulcea trebuie ajutată să-și adune izvoarele, în interesul dezvoltării sale, al creșterii potențialului său productiv și, pe a- ceastă cale, al întregii țări.

200 cioplitori mulți ani aici se întreaga

Avem pe masă un studiu tehnico- economic ce poartă antetul Insti- tutului de proiectări pentru industria ușoară din Capitală. între co- perțile acestui studiu, pe zeci de pagini de calcule, grafice și planșe, este sintetizată strădania unui grup de proiectanți și specialiști pentru a găsi unghiul cel mai potrivit sub care să plaseze o investiție. Este vorba de construirea unei capacități pentru fabricarea de plăci a- glomerate din puzderie de in și cinepă.Precizăm din capul locului că ideea nu este nouă. De mai bine de zece ani, într-o serie de țări cultivatoare de in și cînepă s-a trecut pe scară largă la valorificarea cu succes a puzderiei ce rezultă ca deșeu din prelucrarea mecanică a tulpinilor acestor plante, în topitorii. Nu este lipsit de importanță să amintim că din masa tulpinilor de in și cînepă prelucrate, 70 la sută reprezintă deșeurile. Numeroase țări obțin din aceste deșeuri mari cantități de plăci aglomerate, avînd caracteristici funcționale identice cu cele realizate din lemn. Efectul final este dublu : pe de o parte, se valorifică superior un deșeu obținut în cantități industriale — și care nu are nici o utilitate deosebită în formă brută — Iar pe de alta, se economisește un mare volum de masă lemnoasă, materie primă din ce in ce mai solicitată azi.Ce destinație au, în prezent, deșeurile de in și cînepă la noi în țară ? Potrivit investigațiilor făcute de specialiști, jumătate din cantitatea anuală de deșeuri este utilizată drept combustibil în centralele termice proprii, iar cealaltă jumătate — de reținut că este vorba de zeci de mii de tone — este folosită ca așternut pentru vite, combustibil în case particulare, iar o parte, pur și simplu, putrezește. Soluționarea problemei valorificării superioare a acestor deșeuni s-a conturat in anul 1967, cînd a început e- laborarea studiului tehnico-economic amintit pentru o secție de plăci aglomerate, ce urma să se realizeze la Topitoria de cînepă de la Sînnicolaul Mare. Calcule pe hîrtie scoteau la iveală o eficiență economică certă, imediată, ce putea să crească substanțial o dată cu extinderea utilizării acestor deșeuri în industrie. Iată, de altfel, cîteva date semnificative In acest sens pentru unitatea de la Sînnicolaul Mare : producția — 12 600 tone plăci aglomerate pe an, productivitatea muncii — 212 300 lei pe muncitor

și an, beneficiu anual — 5,6 milioane lei. Potrivit estimărilor, investiția se va recupera in circa trei ani și jumătate. Merită amintit și faptul că o bună parte din producție poate fi exportată în condiții deosebit de avantajoase.Din toate punctele de vedere, a- rătau calculele, lucrarea se dovedea nu numai oportună, dar și absolut necesară. Totul părea că se va desfășura normal. în 1968 era terminat și aprobat studiul tehnico-economic. Cel angajați in demararea efectivă a construcției primei secții de plăci aglomerate din puzderie erau cuprinși la început de entuziasm — constructorul a și trecut organizarea șantierului, ' ' “peste 600 000 lei, iar __________rul a contractat utilajele din țară — fără să știe că, de fapt, ei aveau de-a face cu un adevărat cerc vicios al tergiversărilor. Pentru prima oară, lucrarea apare ca poziție nominalizată în planul Ministerului Industriei Ușoare în anul 1968, ur- mind ca punerea în funcțiune să aibă loc în 1969. Ulterior, s-a luat hotărîrea ca execuția să înceapă în anul 1969 și să se încheie în 1970. Printr-o altă hotărîre, noul obiectiv este programat să fie executat în 1970, dar figurează pe lista lucrărilor în rezervă, care sînt introduse efectiv în plan numai după clarificarea problemelor nerezolvate. Și, în sfirșit, recent M.I.U. a prevăzut ca investiția să se realizeze în 1971.Toate aceste tergiversări repetate au creat, în final, o situație confuză. Pentru lucrările de organizare de șantier, constructorul nu are a- coperire materială, nefiind deschisă finanțarea. în același timp, utilajele produse în țară au și început să sosească pe șantier și vor sta nefolosite mult timp. Ca motiv al amînărilor se aduce neasigurarea utilajelor din import. Justificarea nu poate fi luată în considerare, pentru că de la aprobarea studiului tehnico-economic a trecut suficient timp — cîțiva ani — pentru a se găsi un furnizor de utilaje convenabil. Un fapt este sigur : în realizarea secției de plăci aglomerate de la Topitoria de cinepă din Sînni- colaul Mare, Ministerul Industriei Ușoare a acționat nehotărît, cu foarte multă încetineală. Or, fiecare lună de întîrziere în punerea în funcțiune a noii capacități nu înseamnă altceva decît pierderi bănești, un minus substanțial de produse mult solicitate în țară și la export.

investind beneficia-

Viorel SALAGEAN
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Ne aflăm la Arhiva centrală de partid a Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. A- lexandr Soloviov, director adjunct al institutului și șeful arhivei, ne povestește istoricul sau, dacă vreți, viața unor documente leniniste, despre căile, adesea lungi și întortocheate, pe care ele au ajuns aici, despre modul în care sînt păstrate cele aproape 31.000 de manuscrise, cele peste 800 de cărți adnotate de Lenin, 420 de fotografii, cei peste 870 de metri de peliculă de filme documentare realizate în timpul vieții lui Ilici, precum și cele 12 plăci de patefon cu înregistrări ale glasului lui Lenin.Primul organism care a început să adune documente legate de Lenin a fost Comisia de istorie a revoluției din Octombrie și de istorie a P.C. (b) din Rusia, formată în august 1920, și care a avut filiale în toate centrele de gubernie. în primăvara anului 1923 a fost înființat „Institutul V. I. Lenin", care a continuat strîngerea moștenirii documentare a lui. Vladimir Ilici. O amploare sporită a luat această acțiune după apelul C.C. al P.C. (b) din Rusia publicat în „Pravda" din 8 iulie 1923, prin care organizațiile, instituțiile, membrii și nemembrii de partid erau chemați să predea Institutului’ „Lenin" manuscrisele, scrisorile, fotografiile lui Ilici pe care le aveau. Printre primii care a răspuns la apel a fost membrul de partid D. Bulatov, care a trimis la 24 august 1924 institutului o scrisoare pe care Lenin i-a adresat-o în decembrie 1918. La 19 decembrie 1923, A.M. Kollontai a expediat din Norvegia pe adresa institutului trei pachete conținînd scrisori de ale Iui V.I. Lenin și N.K. Krupskaia, materiale ale Conferinței de la Zimmer- wald din 1915 și alte documente. în 1924 direcția treburilor Sovnarkom-ului a predat institutului 12 000 de documente : protocoale ale Consiliului Comisarilor Poporului, Consiliului Muncii și Apărării semnate, adnotate și corectate de Lenin, corespondență de serviciu a lui Vladimir Ilici cu organele superioare de partid și de stat, arhiva Iui personală și arhiva secretariatului. Numeroase manuscrise leniniste referitoare la perioada pre- revoluționară au fost predate de Nadejda Krupskaia. Printre acestea erau materiale legate de elaborarea programelor partidului, manuscrisele a numeroase articole, scrisori, planuri ale unor referate și cuvîntări, precum și cărți purtînd însemnări ale lui Ilici. Maxim Gorki a predat de asemenea un mare număr de scrisori, în 1929 Anna Ulianova-Eli- zarova și Maria Ulianova, surorile lui Lenin, au predat un bogat Iot de scrisori a- dresate de Lenin celor a- propiațL

t tr

Identificarea și strîngerea documentelor a continuat fără încetare în deceniile care au urmat. Numai în anii de după cel de-al doilea război mondial fondurile arhivei s-au îmbogățit cu peste 2 500 de documente. Unele dintre ele au fost descoperite cu totul pe neașteptate. Astfel, de exemplu, un manuscris al lui Lenin de 63 de file a fost descoperit la sfîrșitul anului 1968 printre hîrtiile artistului M.G. Rankov, după moartea acestuia, de către membrii familiei lui. Manuscrisul lui Lenin ajunsese în redacția ziarului „Pravda" în mai 1918, pentru a fi publicat. După culegerea lui în tipografie, corectorul Ivan Rankov, fratele artistului, l-a păstrat

a doua emigrații. Tot în 1923 au fost descoperite, în același timp, în biblioteca publică „Saltîkov-Șcedrin" din Petrograd și într-una din arhivele social-democrate din Berlin, edițiile întîia ți a treia ale vestitei lucrări „Ce sînt „prietenii poporului" și cum luptă ei împotriva social-democraților iar consulul general sovietic din Hamburg, G.L. Sklovski, care a trăit în e- migrație împreună cu Lenin în Elveția, pînă în anul 1917, a trimis Institutului „V. I. Lenin" trei articole inedite ale lui Ilici pe care le-a găsit în arhiva sa primită din Elveția.O interesantă Istorie au documentele leniniste din arhiva Cracovia-Pronin din Polonia. Este vorba despre

fost transmise Uniunii Sovietice. în deceniul al cincilea C.C. al P.M.U.P. a desfășurat o amplă acțiune de căutare a restului arhivei leniniste de Ia Cracovia-Pronin pe teritoriul Poloniei, dar fără nici un rezultat. în 1953, cînd arhivarii din voivodatul Cracovia au trecut la cercetarea hîr- tiilor ce se aflau în podul conacului prinților Cearto- riiski, au dat, cu totul pe neașteptate, peste foi de hîrtie acoperite cu un scris mărunt, în limba rusă. Cer- cetîndu-le cu atenție, au stabilit că aveau în față manuscrisul articolului lui Lenin „Cu ce se prezintă ca- deții în alegeri". Cercetîn- du-se cu grijă întreaga arhivă din podul conacului, au fost descoperite aici peste o

Evocări ale unei 
activități titanice

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

cu grijă pînă în 1941, cînd i l-a dat lui M. G. Rankov.O considerabilă parte a documentelor legate de activitatea revoluționară a lui Lenin s-a aflat — și unele se mai află încă — în afara granițelor U.R.S.S., în numeroase țări europene. Se știe că între anii 1900—1905 și 1908—1917 V.I. Lenin s-a aflat în emigrație în Germania, Anglia. Elveția, Franța, Austro-Ungaria, Polonia, Italia. Suedia. Danemarca, Belgia. Finlanda. Cehoslovacia. în străinătate. Lenin a desfășurat o intensă activitate revoluționară, științifică. propagandistică și publicistică, a purțtat o vastă corespondență, ale cărei urme se mai află și astăzi în biblioteci, în casele în care a locuit. în 1923 a fost transportat de la Paris la Moscova așa-numitul geamantan al lui Frey (de fapt al lui Lenin), care a fost păstrat în biblioteca emi- granțtlor ruși. „Turgheniev". în acest geamantan s-a a- flat un mare număr de manuscrise și scrisori din perioada primei emigrații, printre care manuscrisul primei lucrări a lui Vladimir Ilici — care s-a păstrat pînă azi — „Noi mișcări economice în viața țărănească" din anul 1893. manuscrisul cărții „Un pas înainte, doi pași înapoi" și altele. Curînd după aceea au sosit de Ia Geneva o serie de manuscrise și documente importante din perioada celei de

manuscrise, cărți, însemnări ale lui Vladimir Ilici din perioada anilor 1912—1914, cînd el s-a aflat în Galiția, pe atunci provincie a imperiului austro-ungar. După eliberarea sa de sub arest, în august 1914, Lenin a fost nevoit să părăsească urgent Austro-Ungaria, care declarase război Rusiei, lă- sîndu-și în Galiția hîrtiile și biblioteca. Numai o mică parte din documente a fost dată spre păstrare unor tovarăși polonezi. După primul război mondial, cea mai mare parte a arhivei și bibliotecii lui Lenin a căzut în mîtnile autorităților poloneze de atunci. în timpul vieții Lenin s-a interesat în repetate rînduri de arhiva sa din Pronin. în a- cest scop I. S. Ganețki a plecat de două ori în Polonia. în 1924, el a reușit să obțină de la autoritățile poloneze numai 47 de documente. paltonul și alte obiecte personale ale lui Lenin.în 1933 s-au primit din Polonia materialele Conferinței de la Praga a partidului, din anul 1912, o parte a arhivei fracțiunii bolșevice din cea de-a IV-a Dumă de stat, cîteva materiale ale ziarului „Pravda" și 125 de cărți, dintre care 40 adnotate de Lenin. Tot în 1933 o parte a cărților din biblioteca lui Lenin a fost descoperită în biblioteca orășenească din Vidgosci. După război aceste cărți au

mie de documente referitoare la istoria P.C.U.S., inclusiv 250 de manuscrise ale lui Lenin. Cum au ajuns aici ? în pod s-au găsit și hîrtii ale asociației din Cracovia de ajutorare a deținu- ților politici conduși în 1914 de social-democratul polonez C. I. Bogoțki, pe care Lenin l-a cunoscut în anii cînd a trăit în Galiția. Probabil că Bogoțki le-a depozitat aici împreună cu arhiva asociației pe care a con- dus-o. Toate documentele și materialele găsite au fost predate în 1954 Institutului de marxism-leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S. Printre ele se află manuscrise ale articolelor scrise pentru „Pravda" între anii 1912— 1913, dar nepublicate atunci, scrisori, însemnări, proiecte de rezoluții. Printre hîrtiile predate s-a găsit un plic pe care Lenin a scris, foarte mărunt, cu mari prescurtări, o listă de titluri. După o îndelungată și migăloasă studiere această listă a, putut fi descifrată. A reieșit că este vorba de o listă de 15 articole publicate în „Pravda", fără a fi semnate, în anii 1912-1913. S-a dovedit astfel că și aceste articole, despre care pînă atunci nu se știa că au fost scrise de Lenin, fac parte din moștenirea leninistă.în 1945, ofițerul sovietic L. P. Ziablin a găsit în biblioteca școlii fasciste de spionaj „Pentru Răsărit" din Berlin o carte de Ple-

hanov, In limba rusă, pe care se află aplicată o ștampilă cu litere latine, „V. Oulianoff", iar paginile ei erau adnotate și subliniate. Ziablin a adus cartea acasă și a predat-o muzeului regional din Rostov, orașul său natal. De aici, în 1964, cartea a ajuns la arhiva centrală a Institutului de marxism-leninism, unde s-a constatat că provine din biblioteca din Pronin a lui Lenin. Ajunsese la școala de spionaj din Berlin, fiind luată din biblioteca militară centrală poloneză. Iată ce drum lung a trebuit să facă pînă să ajungă aici, la arhiva centrală de partid, alături de celelalte cărți de care s-a folosit Ilici la Pronin în Galiția.Se poate considera că o bună parte a arhivei de la Cracovia-Pronin a fost găsită, dar nici pe departe în întregime. Nu au fost descoperite nici astăzi numeroase alte documente și manuscrise leniniste. în lista publicată în ultima e- diție a operelor complete ale lui V.I. Lenin sînt menționate 900 de lucrări, articole și scrisori despre care se știe \precis că au fost scrise de Lenin. De asemenea nu au putut fi încă găsite circa 15—18 pelicule de film din anii 1917—1922, cîteva fotografii și cel puțin trei discuri de patefon cu înregistrări ale vocii lui Lenin. Există, fără îndoială, și documente leniniste despre care nu se știe încă absolut nimic. Ca atare fondurile arhivei se vor îmbogăți cu siguranță și în anii viitori prin noi achiziții atît din țară cît și din străinătate.Alexandr Soloviov ne-a arătat apoi cum se păstrează moștenirea documentară leninistă. Documentele sînt conservate într-o încăpere specială, metalică, la întuneric. Instalații de condiționare mențin în permanență o temperatură de 4-17— 18 grade Celsius și o umiditate de 55—60 la sută. Fiecare document este așezat în raft într-un dosar separat de carton tare. în poziție verticală, pentru ca hîr- tia să nu fie presată. între filele documentului sînt intercalate foițe. La documentele originale nu se umblă decît foarte rar. Toate au fost fotografiate și microfilmate, iar cercetătorii de aici au la îndemînă copii. Lucrătorii laboratorului de restaurare și conservare veghează și iau toate măsurile cuvenite pentru a încetini cît mai mult procesul de îmbătrînire a hîr- tiilor. Toate documentele noi care ajung la arhivă sînt dezinfectate și curățate cu atenție, apoi fotografiate și microfilmate înainte de a fi așezate în depozit. Accesul în depozit este strict limitat.Miile de pagini de manuscrise păstrate aici cu o grijă deosebită formează un tezaur de neprețuit, ilustrare vie a activității revoluționare titanice desfășurate de Vladimir Ilici Lenin.
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poetică a lui Cicerone Thc- este în adevăr multilate- fațetele ei, dacă nu toate
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0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român): Con
cert educativ pentru elevi — 11. 
Prezintă: V. Pop Băleni. Con
cert de muzică populară româ
nească dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru" — 20. Dirijori: Ionel Bu- 
dișteanu *
O Opera 
pădurea
— 19,30.
o Teatrul de operetă: My fair 
lady — 10,30; Tara surîsului — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Heldelber- 
gul de altădată — 10,30; Coana 
Chirița — 15,30; Castiliana — 
20; (sala Studio): Travesti — 
10,30; Moartea ultimului golan —
19.30.
® Teatrul de comedie: Nlcnlc —
10.30, Mandragora
© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Transplantarea inimii 
necunoscute — 10,30; 20; (sala din 
str. Alex. Sahia): Viraj periculos
— 10,30; 20; (la Sala Palatului): 
Puricele în ureche — 10,30; 20.
© Teatrul Mic: Primarul lunii șl 
iubita sa — 10,30: —
Prețul — 20.
e Teatrul „C. I. 
Magheru): Vijelie 
sassafras 
troace — 
bastră — 
nigmatica 
Ce scurtă 
țară — 20.
© Teatrul _____
urmări — premieră — 10; Come
die cu olteni — 15; 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă": Coco- 
șelul neascultător — 10; Poveste 
neterminată — 14; Eminescu 
Veronica — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei): O poveste 
cîntec — 11.
© Teatrul evreiesc de stat: 
zel-tov! — 11; 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C.

șl Florian Economu. 
Română: Frumoasa din 
adormită — 11; Fidelio

20.
Bu-

Tango — 15,30;

Nottara" (sala 
în crengile de 

- 16; La ciorba de po- 
15,30; Cînd luna e al- 
19,30; (sala Studio): E- 
doamnă „M“ — 10,30; 

e vara — 16; O lună ia

Glulești: Plimbare cu

și

din
cu

Ma-

„ ______________________ Tă-
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing
— 20; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță la... Tănase — 19,30. 
@ Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus
— 10; 19,30.
© Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop,
viața, muzica și noi — 20.
© Circul de stat: Carnavalul cir
cului — 10; 16; 19,30.

■1 
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• Moll Flanders: PATRIA 
12; 15; 18, 21, FESTIVAL 
12; 15; 18; 21.
@ Doi bărbați pentru o moarte: 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
O Joc dublu In serviciul secret: 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21.
• Domnișoara doctor: REPU
BLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,15; 21,15.
• Adio Texas: LUCEAFĂRUL -
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, MELODIA - 9,45; 12;
14,15; 16,15; 18,30; 20,45, MODERN
— 9,15; 11,30; 13,45; 16. 18,15; 20,30. 
© Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
© Mireasa era în negru: FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20.30, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
© Exnlozie în munți: AURORA — 
10; 12,30; 15 30; 18; 20,15.
© Ghici cine vine la cină?: CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, FLOREASCA — 10; 13.45; 16; 
18,15; 20,30.
© Stăpîn pe situație: LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare; 18,45; 21, 
BUCEGI — 9,45; 12; 16; 18,15;
20.30.
© Program pentru copil: DOINA
— 9; 10.
© Te iubesc, te iubesc: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Leul african: TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare.
© Program de scurt metraje: 
TIMPURI NOI — 1^—21 în conti
nuare.
© Pat și Patachon: CINEMATE
CA (sala Union): 12,30; 14.30; 16,30. 
© Visul domnului Gentil: EX
CELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20.30, TOMIS — 9.30—15,30
în continuare; 18; 20,15, FLAMU
RA - 9; 11.15; 16; 18,15; 20,30.
© Căsătorie prin mica publicita
te: ÎNFRĂȚIREA între f 
POARE - 15,15; 17,45; 20.
© Noapte cu ceață: BUZEȘTI 
15,30; 17,30.
© Colina: BUZEȘTI — 19,30. 
© Comisarul X și „Panterele 
bastre": DACIA — 8,30—20.45 
continuare, GIULEȘTI — 15,30;
20.30. MIORIȚA — 10; 12,30; 
17,30; 20.
© Corabia nebunilor: LIRA
15,30; 19.
© Păcatul dragostei:
SĂRII - 15.30; 17.45; 20,
— 15,30; 18; 20,15.
© Femela îndărătnică: 
CENT — 15,30; 18; 20.30.
© Don Juan fără voie:
— 10—12 în continuare;
20.30.
© Bătălia pentru Roma: VIITO
RUL — 15,30; 19.
© Taina leului: MOȘILOR — 15,30; 
18.
© Unchiul meu: MOȘILOR —
20.30.
© Călugărița: FLACĂRA — 15,30: 
19.
© Cînd se arată cucuveaua: 
ARTA — 9,30—15,45 în continua
re: 18,15: 20,30.

DRUMUL 
UNIREA

Programul I

Program pentru copii șl șco
lari. _
Ora 
aur" 
rect_  .
Concert simfonic. Orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Dirijor 
Mircea Basarab. în program: 
Suita de balet „La piață" de 
Mihai) Jora.
De strajă patriei.

—Emisiune în limba maghiară. 
In Jurul orei 13,40 Fotbal: Rapid— 

F.C. Argeș. Transmisiune de 
la Ploiești.

17,00 Film serial „Oliver Twist" (I).
17,25 Finala Campionatului mon

dial de handbal dintre echi
pele României și Republicii 
Democrate Germane. Relua-

O parte din poeții noștri contemporani, cu o activitate îndeajuns de bogată și bine conturată, ne înfățișează opera lor în cadrul unor binevenite „ediții de autor". Avem astfel în față două volume de „Scrieri" datorate lui Cicerone Theodorescu, prin care publicul poate lua contact cu întreaga activitate lirică a acestui poet, așa cum este conspectată și prezentată de el însuși, faptul constituind un moment important atit pentru autor, cît și pentru lector.Nu vom încerca, cu acest prilej, o definiție critică a poeziei lui C!- cerone Theodorescu, care a fost comentată de mai multe promoții de critici literari (începînd cu Lovines- cu, Pompiliu Constantinescu și alții), de-a lungul a trei decenii, la apariția fiecărui volum în parte. Ne vom folosi mai curînd de ocazia editorială ce ni se oferă spre a remarca împreună cu cititorul cîteva din liniile fundamentale de dezvăluire unei reiese tivă" chiar dacă nu cuprinde orice text publicat în trecut. Istoria literară de mîine poate descoperi, firește, înțelesuri — fie de verigă psihologică și umană, fie pe linie estetică, fie Intr-un plan documentar în genere — și altor versuri lăsate la o parte de autor. Faptul s-a mai întîmplat și poate să se mai întîmple, dar practica dovedește că, în principiu, mîna selectivă a plăsmuitorului de artă rămîne suverană în acest fel de cazuri.Cicerone Theodorescu — așa cum observam cu un alt prilej — a fost solicitat de viață la o prezență lirică foarte variată, de Ia ispita stărilor pure de contemplație din „Cleștar" (1936), cînd ochii săi „se înălțau visători la steaua singurătății". cum spune Eminescu, la o participare de-a dreptul vulcanică („Vulcanica plîngere") din „Cîntece de galeră" (1946) și „Focul din amnar" (1946), unde coșmarul hîtle- rist era surprins în proliferarea lui monstruoasă și combătut cu un verb de un dinamism surprinzător pentru aceia care, cu puțin mai înainte, fusese poetul „încifrat" al unei experiențe lirice subtile de eprubetă mallarmeană. Din această perioadă datează poemul „Va fi primăvară".
rea transmisiei din ziua de 
8 tll 1970. Comentează Cris
tian Țopescu.

19,00 Telejurnalul de seară. 
Noutăți cinematografice. 
Muzică populară în Interpre
tarea orchestrei „Flacăra 
Prahovei" din Ploiești. 
„Alice în Tara minunilor" — 
desen animat.
„Nicolae Labis" — film do
cumentar.
Spectacol de varietăți pre
zentat de Ansamb’ul „Frie
drichstadt Pallast" din Repu
blica Democrată Germană. 
Concert Strauss.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii progra
mului I.

Seară 
de Georg 
..Pasărea < 
Stravinskl. 
Celibidache.
Roman foileton „Război șl 
pace" (reluarea părții I). 
închiderea emisiunii progra
mului n.

unde cele două atitudini — cea de contemplație elevată și pură și cea de imprecație — se împletesc într-un mod care ne-a dat, fără îndoială, unul din cele mai frumoase texte din mișcarea noastră poetică modernă. Apoi, tn „Calea Griviței" (1949), Cicerone Theodorescu, ampli- ficîndu-și registrul liric de poet-ce- tățean, își îndreaptă obiectivul spre lumea muncitorească în ofensivă socială și politică, unită cu imaginea tatălui său, mecanic de locomotivă, continuînd evocarea acestei lumi pe un plan lirico-epic, în culegerea „Un cîntec din ulița noastră" (1953), serie bogată de momenle și figuri din cartierul ceferist, în sînul căruia crescuse, realizată intr-o manieră simplă și comunicativă, care reprezintă o etapă a evoluției poetului spre un neoclasicism realist, strunit ulterior sub steaua concentrației expresive a începuturilor sale. Tot prin surprindere, ca să spunem așa, Cicerone Theodorescu apărea suc- tn „Oameni și dragoste" mai ales într-o serie de lirice, ca primul cîn-cesiv (1958), cicluri tăreț acut și ardent al unor viziuni de mare și de litoral dobrogean, ce urmau ne dă muncă geană.marcăm și unele accente didacticiste — caracterizată prin transfigurate reluări folclorice, îmbinate eu structuri formale și tehnice aproape perfecte, în „Povestea Ioanei" (1963), urmată de „Zburătorul de larg" (1965), care cuprinde între altele un mit tulburător al poetului și al poeziei — toate văzute în același peisaj dunărean și marin. Alte dimensiuni variate ies la iveală în e- voluția scrisului acestui poet, care ne dezvăluie, mai ales în cele două volume de mai sus, un sentiment al dragostei, nici senzual, dar nici intelectualizat, ci supus unui patos intensiv de un voltaj ridicat. în sfîr- șit, cea mai recentă înclinare lirică a lui Cicerone Theodorescu revelă, începînd cu volumul „Țărmul singuratec" (1968). frumoasa ambiție de a se apropia, cu mijloace noi. de realizarea unui proiect care a fră- mîntat pe mulți poeți români ai secolului trecut, acela al evocării lumii antice din Carpați, In întîlnirca dintre două mari popoare. Poetul își pregătește prin aceste evocări o- pera următoare, care vrea să fie o „Daciadă", închinată epopeii războaielor romano-dace.Pe întregul parcurs al operei sale lirice este, de asemenea, constantă o preferință a lui Cicerone Theodorescu (marcată mai ales în rondeluri) pentru un filon satiric-etic, în care găsește caracteristici lapidare de moravuri, apucături, tipuri și situații.Lumea odorescu rală. iar sînt de aur (cum se întîmplă oricărui poet), rămin totuși în mare parte, după vorba lui Goethe, metale rezistente. Arta poetului, văzută în această perspectivă recapitulativă, a trecut gradual de Ia o manieră expresivă. la început „abstractistă", la o degajare de claritate și precizie emotivă și de idee. într-un vers stringent. împodobit și adesea tăios, ca o spadă de Toledo. In evoluția versului românesc din perioada postbelică, opera lui Cicerone Theodorescu se distinge în chip particular de-a lungul întregii sale traiectorii de maturitate prin reflectarea pregnantă a prefacerilor revoluționare ale societății noastre, a conștiinței omului acestui timp, a peisajului inedit al patriei socialiste.
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„Cavaler cu liră 

ce deliră"... pornografic
Editura pentru literatură, sub girul redactorului de carte V. Frățeanu, a dat drept de circulație volumului „Glorie", scris de Matei Albastru, o modalitate primară de a versifica pornografii. Surprin- zindu-se adesea în ipostaza de „vag cavaler cu Ură ce deliră" pe pretexte fiziologice M. A. frecventează ultima speță a naturalismului. Chiotul vital al efebului ce-și descoperă frumusețea trupească este substituit ades de versificații obscene : „Tî- năr copil, / hermafrodit cu pielea turgescentâ / cu sexul dop de aur umflat / ca un caimac de singe" 

(„Senzație"). Mnemosyne, „zeița zeilor", este evocată trivial din perspectiva u- nui erou liric așezat fntr-o poziție vădit incomodă : „Cu fata limpede, / înge- nunchiat în tine, mă nasc. / Se vede numai sexul florii-n pisc, / cum cască spațiul însuși, cu o trosnitură. / Golul fără nume apare / între coapsele, tale / printre care privesc" („Mnemosyne"). Predilecția pentru senzualitatea patologică (cu atît mai surprinzătoare cu cit poetul se anunță cu supușenie a fi nu numai interlocutorul divinității — „vorbește Dumnezeu cu mine" — ci și un intim al acestuia — .îmi place să mă joc cu Dumnezeu / a- ceastă sărbătoare a materiei") aplatizează „Invocarea nopții", în care M. Albastru descrie cu lux de amănunte o scenă de dra

goste canină, poezia „Nostalgia" in care amintirea stării foetale, a calmului „pintenului pierdut" al mamei, prinde contur din dizgrațioase imagini : „A- poi a venit ziua cînd cu gura / gustatu-ți-am eu sexul... Cerul ca un anus fantastic mă desfide". A- ceeași excesivă solicitare a patologicului, a scabrosului este evidențiată de poeziile „Masturbare" (?!) și „Obsesie" în care pria- pismul se dezlănțuie. Astfel de „versuri" scufundă volumul într-o vulgară mocirlă cu desăvîrșire străină perimetrului artei. I-am aminti lui M. A. și editurii, și redactorului de carte, că Liviu Kebreanu, care a migălit meticulos fără odihnă asupra fiecărui rînd, afirma cindva într-o profesiune de credință că o carte, chiar dacă e lipsită de o înaltă valoare literară, de rafinament stilistic, nu trebuie să (ie niciodată vă
duvită de semnificația 
etică, să abandoneze valorile morale, să atenteze la normele elementare ale bunului simț. Sfidarea caracterului moral al scrisului, indiferent de pe ce poziții, abdicarea de la o condiție vitală a artei in favoarea obscenităților bolnave, scandaloase, nu au nimic comun cu noDUa îndeletnicire a scrisului. Recent, autorul acestei plachete afirma : „Un tînăr autor este acela pentru care nu contează decît literatura", dar scrisul său ii contrazice spusele prin

ancorarea în obsesii frivole, intr-un individualism obscen ce-și este sie însuși scop.Stările patologice, care ating uneori pragul clinicului, nu vedem de ce trebuie comunicate nu medicilor, ci neapărat cititorilor. Cartea lui M. A. nu trebuia să fie publicată. Să mai întrebăm cum a fost posibil ca în „Editura pentru literatură" ștacheta exigenței editoriale să fie la un nivel atît de scăzut, confuzia ideologică atît de mare

încît a permis tipărirea unor astfel de elucubrații ? Să mai întrebăm din nou cum și-a îndeplinit redactorul de carte V. Frățeanu atribuțiile ? Căror cititori se adresează asemenea versuri încărcate de libertinaj senzorial, inspirate de dorința de a șoca prin caracterul lor scandalos ? Mai întrebăm ! Cu convingerea că răspunsul nu va fi — căci nu poate fi — doar de circumstanță.
loan ADAM

Afiș mincinos
în Ploiești, la intrarea în clubul „23 August" al I.S.C.M. Brazi, un afiș mare, caligrafiat cu grijă, reține atenția. îl transcriem cuvint cu cuvint : „în fiecare zi, între orele 13 și 20,30 la sediul Clubului au loc consultații pe marginea proiectului de lege privind organizarea și disciplina muncii în organizațiile socialiste de stat. Consultațiile sînt asigurate de :...“ Și urmează o listă în care, fiecărei zile a săptămînii îi corespunde cîte un cadru de specialitate. Am reținut această inițiativă ca excelentă, deoarece oricare așezămînt de cultură are datoria de a gîndi și iniția activități educative, destinate miilor 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. Cu aceste gîn- duri am poposit două seri la rînd la clubul „23 Au

gust" (joi 12 și vineri 13 martie). Alături de noi și alți cîțiva ploieșteni întrebau de cei doi juriști, care, conform planificării, aveau datoria să dea explicații pe marginea recentului proiect de lege. Din păcate, în ambele zile așteptarea noastră s-a dovedit inutilă : planificarea afișată la intrare a rămas... pe hîrtie.Sesizăm această situație deoarece o considerăm mai mult decît o banală neglijență organizatorică. Fiipd vorba despre dezbaterea unei probleme de largă rezonanță națională, primită în toate colectivele de muncă cu cel mai mare interes, ar fi fost normal ca discutării sale în colectivul de la I.S.C.M. Brazi să-i fie asigurate cele mai bune condiții : un cadru primitor, adecvat, specialiști cu cea mai înaltă competență. Exact așa cum se preconiza „pe hîrtie". De ce, însă, nu și în practică ?
Radu
CONSTANTINESCU

Despre pisica neagră 

sau obsesia 

camerei de filmat
Interviurile pe care televiziunea le ia scriitorilor noștri sînt, cele mai multe, interesante și deo- sebit de utile. Aceste contacte între scriitor și cititor sînt întotdeauna binevenite și nu dorim de- cit continuarea lor cu bune rezultate. Prim planurile, vizitele la domiciliu, convorbirile în aer liber (pe marginea unui lac ori în albul peisajului de iarnă) urmăresc, este lesne de înțeles, o prezentare cit mai cuprinzătoare a personalității celor intervievați. Un răspuns ori un gînd formulat într-o anumită ambianță capătă valori neașteptate, intensități care la simpla auzire sînt imperceptibile. Se încearcă, deci — și încercarea e salutară 1 — conturarea unor profiluri cît mai complete la care e menită să participe și investigarea indiscretă, cu aparatul de filmat, a interioarelor, a mediului ambiant, familiar, atmosfera cu alte cuvinte (scriitorul la masa de lucru, scriitorul în fotoliu, scriitorul pe malul lacului, scriitorul în decor de iarnă ș.a.m.d.). Dar uneori excesul, insistența aparatului de filmat asupra u- nor amănunte ale interioarelor nu ni s-a părut de natură a sugera, decît

deformat, mistificator u- niversul intim al creatorului. Așa se face că în u- nele interviuri cu oameni de artă operatorul s-a crezut inspirat ca. pentru o ambianță cît mai exactă, să insiste cu camera de luat vederi asupra unei păsări împăiate maiestuos, descoperită undeva, asupra unei 'panoplii. Așa se face că am putut admira un cățel gudurîn- du-se prietenos la picioarele stăpînului și. mai de curind, o superbă pisică neagră ! Cu o lene împărătească pisica torcea somnolent în colțul ei. pe o pernă moale. Camera de luat vederi a fost deosebit de sensibilă la frumusețea pisicii, ne-a arătat-o de departe, i-am privit, în prim-plan, ochii fosforescenți. Ni s-a făcut, în fine, o bogată descriere a frumosului animal. In timp ce poetul își citea cu înfiorare versurile, făcîndu-ne, nouă, cititorilor, mărturisiri despre crezurile lui, despre „stările de grație", rod a! nopților de lucru pe manuscris, în timpul acesta, deci, indiscretul și, poate, Indecentul aparat ne trimitea în față imaginea felinei luată din toate unghiurile posibile. Ce vrea să însemne oare acest procedeu ?

Atîta grijă a operatorului de a nu scăpa nimic din interioarele filmate ne-a pus pe gînduri. Pe cînd lei, pantere, urși polari și urși cafenii, cerbi carpatini și alte, exotice, exemplare ? Adică : un
vers — o pisică, alt vers — o panteră... Oare atît de lipsită de Inventivitate să fie dorința de realism a camerelor de luat vederi ?

M. COSTEA

Atitudini anacronice

față de jurnalul 

de actualități
Jurnalul cinematografic informează un public i- mens asupra actualității interne și internaționale, asupra unor evenimente la ordinea zilei. Condiția eficienței o reprezintă, e- vident, selecția,z caracterul semnificativ a) fiecărui subiect în parte, și — în egală măsură — difuza-’ rea promptă a acestui jurnal editat săptămînal de studioul „Alexandru Sa- hia". Critica s-a ocupat de progresele, ca și de inegalitățile „Actualității cinematografice", de strădania realizatorilor de a răspunde, de la o săptă- mînă la alta, creditului pe care-1 au din partea spectatorilor. Mai multe sesizări primite la redacția ziarului ne semnalează însă faptul că unele cinematografe nu includ jurnalul în programele lor. Astfel, la cinematograful „Cotroceni" din Capitală publicul a fost lipsit, mai multe săptămîni în șir, la anumite spectacole, de această posibilitate de in

formare prin imagini ; la fel, jurnalul a fost dat absent la unele reprezentații ale cinematografului „înfrățirea între popoare", ș.a. Semnalînd această situație forurilor cinematografice de resort, subliniem, o dată mai mult, interesul cu care este așteptat „Jurnalul de actualități", însemnătatea lui ca instrument de informare politică, socială, culturală a maselor. Este inacceptabil ca în timp ce diferite reclame insipide își găsesc loc în programe, simultan uneori cu alte scurt-metraje mai mult sau mai puțin atractive și interesante, „Actualitatea cinematografică" să fie exclusă de pe ecranele unor cinematografe. Intrată în tradiție și avînd o importantă funcție socială instructivă, educativă, prezentarea „Jurnalului de actualități" nu poate face obiectul unor capricii de programare.
D. COSTIN
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FAPTUL! SEMNAREA ACORDULUI DE COOPERARE 
ȘTIINȚIFICĂ SI TEHNICĂ

INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
SI REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO

Remarcabilă
descoperire
arheologică

Pe raza comunei Bărgăoani (Neamț) a fost descoperită de curînd o așezare de mari proporții, datînd, după toate probabilitățile, din mileniul al patrulea înaintea erei noastre. Este vorba de o importantă așezare, ce aparține culturii Cucuteni, in zona explorată identificîndu-se stratigrafie—fapt rar întîlnit pînă acum — toate etapele acestei civilizații. în cele trei locuințe identificate au fost găsite o- biecte de ceramică pictată, vetre de foc, unelte și arme din piatră și os. Au fost scoase, de asemenea, la lumină două statuete ce reprezintă idoli antropomorfi, precum și un mare număr de vase de ceramică, dintre care 20 sînt întregi. în mod deosebit atrag atenția două dintre ele : unul avînd ca desen o siluetă feminină, iar celălalt — decorațiuni zoomorfe.

La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc simbătă dimineața semnarea acordului de cooperare științifică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Democratică Congo.Acordul a fost semnat din partea română de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, iar din partea congoleză de ministrul de stat, însărcinat cu afacerile externe, cooperarea și comerțul exterior, Cyrille Adoula.Acordul stabilește cadrul dezvoltării cooperării în domeniile științei și tehnicii între cele două țări, prevăzînd schimburi de experți, specialiști și tehnicieni, burse de specializare și schimburi de documentații și informații în domeniile științei și tehnicii.La semnare au fost de față Gheorghe Buzdugan, președintele Consiliu

lui Național al Cercetării Științifice, Vasile Gliga și Petru Burlacu, ad- juncți ai ministrului afacerilor externe, Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, Alexandru Tu- jon, ambasadorul țării noastre la Kinshasa, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Jean Marie Tuma Waku, însărcinat cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Democratice Congo la București, Julien Kasongo, director de cabinet al ministrului de stat.După semnare, cei doi miniștri au rostit alocuțiuni în care au subliniat însemnătatea acordului încheiat, faptul că documentul constituie un jalon pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor prietenești bilaterale, în Interesul ambelor popoare, al păcii ți colaborării internaționale. (Agerpres)

Din lac

într-o bună zi, Alexandru Ne- 'delcu, șef de fermă la Intre- prinderea agricolă de stat Dra- galina (Ialomița), și Simotei Ur- sati, economist în aceeași unitate, s-au apucat să falsifice niște state de plată : s-au ales cu aproape 5 000 lei în buzunar. După descoperirea falsului au ajuns la concluzia că singura soluție ar fi să-l „îmbuneze" pe anchetator. Erau dispuși să pună la bătaie, pentru asta, aproape tot „cîștigul" dobîndit. S-a acceptat (bineînțeles, formal) o- ferta și, la delapidare, s-a a- dăugat... un delict de dare de mită 1 De la primele cercetări s-a stabilit că cei doi suportaseră frățește suma pusă în Tot așa iși vor primi și deapsa. joc. pe-
Unchiul 
vorbăreț 
și nepotul 
„isteț“Sînt unii care, primului întîlnit nu se lasă. Așa și cu Anghel Vlad, gestionar la un magazin alimentar din Cîmpulung-Muscel. Venindu-i în vizită nepotul, Ion Dinu, din comuna Vulturești (Olt), s-a a- pucat să i se destăinuie : că, de trei zile n-a depus încasările, că le ține „la loc sigur", în tejghea, că are cheia in buzunarul de la haină și cite și mai cite. Nepotul a ascultat, a tăcut și... a acționat. în timpul nopții a sustras cheia, s-a dus la magazin și a golit tot sertarul, după care a dispărut. Cînd s-a trezit unchiul; ia banii de unde nu-s ! Alarmat, a apelat la ajutorul organelor de miliție și astfel nepotul hoț a fost arestat. Cît despre Anghel Vlad, dumnealui s-a lecuit pentru totdeauna de limbuție.

dauptnă nu toate veștile, s-a întimplat

Gravă 
neglijență
Intr-o seară, tîrziu, a fost adu

să, în stare gravă, la spitalul din 
Șimleul Silvaniei, Ana Mureșan 
din comuna Nușfalău. Era necesară 
o intervenție chirurgicală urgentă. 
In sala de operație nu exista însă 
sînge pentru transfuzie. ’S-a a- 
pelat imediat la spitalul din Za- 
lău, dar cînd a sosit ajutorul so
licitat era prea tîrziu : pacienta 
a decedat. In ziua preceden
tă, ' avionul venise, ca de obi
cei, să parașuteze flacoanele cu 
sînge pe acoperișul clădirii. în 
loc să se ducă să le ridice per
sonal, sora Ecaterina Enache l-a 
trimis pe omul de serviciu care, 
fără să se uite atent, s-a întors 
și a spus că pe acoperiș nu se 
vede nimic. Sora i-a dat crezare 
și a plecat acasă. Noaptea s-au 
intîmplat cele relatate mal sus. 
A doua zi, dimineața, flacoanele 
parașutate au fost găsite pe a- 
coperișul spitalului !

Așteptăm un răspuns din partea 
organelor responsabile.

Cu papură
răbdareSI...• » Foi de , .........................plăcuțe de lemn, pietricele. Ce se poate face din ele ? Tot ceea ce se poate realiza din acuarele — spune și demonstrează pensionarul Pop Baldi-Nicolae din Bistrița. Cu o condiție i să ai răbdare de... pensionar I .Unui singur tablou executat din asemenea materiale — bineînțeles, cu unelte adecvate „modelării" lor — bătrînul Pop îi consacră săptămîni și luni de zile. Din această migală. în final, rezultă lucrări cu efecte de-a dreptul uimitoare. într-un tablou, „a construit" o cabană de pe Valea Trotușului. Ferestrele acesteia au o lungime de numai 7 mm. în ele încap însă și nelipsitele ghivece de flori, aduse, de asemenea, la dimensiuni corespunzătoare. Cu 30 de asemenea lucrări. autorul a deschis recent o expoziție în localitate. Peste puțină vreme va organiza, la casa de cultură a sindicatelor, un cerc format din tineri care vor să-și însușească arta sa. Și, poate, cu migală și răbdare, vor ajunge și ei... departe.

porumb, papură, paie,

cu
„Scînteii

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților •■W

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

23, 24 și 25 martie a.c. In țară : Vremea continuă să se încălzească. Cerul

va fi variabil. Vor cădea averse izolate de ploaie mai frecvente în nordul țării. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre minus 1 grad și 9 grade iar maximele între 8 și 16 grade. In București : Vremea continuă să se încălzească. Cerul va fi variabil mai mult senin. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere.

Cronica
zilei

Senatorul Juan de Dios Carmona Peralta, președintele Comisiei pentru industrie și minerit din Republica Chile, a făcut sîmbătă dimineața o vizită la Marea Adunare Națională, unde a fost primit de Gheorghe Va- silichi, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a M.A.N. In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a făcut un schimb de vederi privind activitatea parlamentară din cele două țări. La întrevedere, printre persoanele oficiale se afla Fernando Contreras, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Republicii Chile la București.
★Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala prof. Ivan S. Jeludev, director general adjunct al Agenției internaționale pentru energia atomică (A.I.E.A.), care, la invitația președintelui Comitetului de stat pentru energia nucleară, prof. Ioan Ursu, a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de președintele și membri ai Comitetului de stat pentru energia nucleară, de oameni de știință.
★„Țăndărică* a pornit sîmbătă la amiază într-o lungă călătorie peste hotare. Prima escală pe care o va face teatrul bucureștean de păpuși și marionete va fi India, unde va parcurge principalele orașe — New Delhi, Bombay, Calcutta și altele. Pentru zece zile, marionetele în deplasare și mînuitorii lor vor fi apoi' oaspeții publicului din Iran. Călătoria va continua, pînă la începutul lunii mai, cu Pakistanul și Turcia.(Agerpres)

150 de ani de la nașterea 

lui Alexandru loan Cuza
MANIFESTĂRI

Funcția încredințată de societate
să slujească societății!

(Urmare din pag. I)vingerea unor dificultăți, obiective sau subiective, o mare putere de dăruire și, chiar, de sacrificiu, înseamnă 
punerea mai presus de orice a inte
reselor colective, a sarcinilor gene
rale, a idealurilor comuniste.Numărul dominant și în continuă creștere al celor care au o înțelegere superioară a sensului ideal al funcției ce li s-a încredințat demonstrează viabilitatea și resursele inepuizabile ale principiilor eticii comuniste. Tocmai de aceea. în a- cest peisaj de înaltă ținută morală, apar cu neplăcută evidență acele cazuri cînd, în mentalitatea și practica unor oameni, funcția de răspundere este privită printr-o optică deformată, ca un bun propriu, ca o proprietate privată. La capătul unui proces de degradare spirituală, asemenea oameni ajung să uite .idealurile majore pentru care au muncit, corisi- derînd că locul pe care l-au dobîndit poate constitui o sursă de beneficii personale, de înavuțire și huzureală pentru ei și familiile lor.Am relatat mai de mult în aceste coloane cazul unui individ decăzut moralicește care, ajuns șeful serviciului personal într-o întreprindere, a început să pretindă bani din partea celor ce voiau să se angajeze în fabrică. Arătam cu acel prilej ce grave prejudicii materiale și morale au a- dus aceste fapte colectivului de muncă respectiv.Există și alte manifestări reprobabile ce se nasc din credința cite unuia că postul său poate fi „exploatat" pentru dobîndirea unor avantaje materiale personale. Undeva, un șef de spațiu acceptă „recunoștința" cu- tărui cetățean pentru rezolvarea (îndreptățită sau nu) a cererii depuse, un șefuleț de pe un șantier își ridică o „căsuță" din niște așa-zise deșeuri și cu mină de lucru adusă de pe șantierul pe care-1 conduce, un gestionar își umple cămara personală din depozitele aflate în grijă — cu conștiința viciată că toate acestea ar fi în „firea lucrurilor", că „cine-mparte, parte-și face".Dar abuzul de funcție îmbracă și forme mai subtile și, implicit, mai greu de depistat. Este vorba de trafi
cul de influență, de serviciile și con- 
traserviciile, făcute și acceptate mu
tual în cercul unor oameni cu func
ții și, mai ales, cu „relații". în acest gen de relații, indivizii nu obțin direct beneficii bănești, cu alte cuvinte, nu pot fi prinși cu mina în vistieria statului sau în buzunarul cetățeanului, dar ei obțin, pe căi ocolite, avantaje materiale nemeritate. Bunăoară, X îi facilitează lui Y cumpărarea, de azi pe mîine, a unui autoturism, eludînd dispozițiile legale. La rîndul său, Y îi „face rost" lui X de o repartiție într-un apartament din fondul statului. Nici unul, nici celălalt n-a luat bani pentru „serviciul" său, dar amîndoi au frustrat societatea. au nedreptățit pe cetățenii care aveau dreptul, în mod legal, la bunurile amintite mai sus. Sau, un alt caz. Fiul lui Z termină facultatea și nu poate, bietul de el, să-și părăsească familia și, mai ales, Capitala. Așadar, V, prieten cu Z, va manevra astfel îneît va găsi un locșor comod în întreprinderea... lui, desigur, în schimbul altui „serviciu" făcut de Z lui V. Că odrasla lui Z și-a încheiat studiile tîrîș-grăpiș, că. pe de-asupra, e un pierde-vară cu ifose de intelectual subțire, că încurcă treaba și e certat cu disciplina... ce contează ?De cele mai multe ori, după descoperirea unui asemenea caz se constată că el putea fi destul de ușor prevenit, frînîndu-se astfel, într-o fază incipientă, tendințele sau manifestările contrare eticii noastre. Intr-o ' anchetă publicată recent în paginile ziarului nostru, se dezvăluia mecanismul prin care fostul președinte al unei cooperative agricole de producție se folosise de funcție în scopul căpătuielii lui și a rudelor sale. Faptul s-a datorat, în mare măsură, încălcării principiului muncii colective, atitudinii tolerante a consiliului de conducere,1 intimidat, în chip nejustificat, de „relațiile influente", reale sau imaginare, afișate de fostul președinte. în acest caz, ca și în altele, a reieșit că tendințele de înavuțire, traficul de influență, folosirea funcției în scopuri meschine, personale, proliferează cînd riposta cuvenită a organelor superioare, a organizațiilor de partid, a opiniei publice întîrzie, cînd un abuz rămîne nesancționat sau se soldează cu un te miri ce avertisment verbal, cînd inspectorii vin și pleacă fără să ob-

' ) serve nici o abatere ; atunci vinovatul își creează iluzia că e invulnerabil precum Ahile, că nimeni nu-1 poate dovedi și pedepsi, nocivitatea atitudinii și exemplului său devenind și mai mare.Depistarea și prevenirea unor astfel de manifestări, cauterizarea la timp a oricăror tendințe străine eticii noastre sînt pe deplin posibile cînd se aplică neabătut, în spiritul unei înalte principialități, normele controlului cadrelor. în repetate rînduri, documentele de partid, indicațiile personale ale secretarului general al partidului au subliniat însemnătatea de prim ordin a acestui control, menit să asigure dezvoltarea sănătoasă a i cadrelor, să ajute la desăvîrșirea profilului politico-moral al celor învestiți cu funcții de mai mică sau mai mare răspundere. Iar dacă se petrec pe alocuri fapt? de felul celor cuprinse în articolul nostru, răspunzătoare — în nu mai mică măsură decît cei direct vinovați — sînt organele ierarhic superioare care nu și-au exercitat la vreme, riguros, atribuțiile ce le reveneau în selecționarea, promovarea și controlarea cadrelor, potrivit normelor stabilite de partid.Disciplina de partid este unică pentru toți membrii săi ; nimeni — indiferent de funcția pe care o ocupă — nu se poale sustrage obligației statutare de a da socoteală pentru activitatea sa in fața organizației de partid din care face parte, de a fi controlat pentru felul cum își exercită, in calitate de comunist, atribuțiile funcției. De asemenea, conducătorul este obligat să-și confrunte ne

contenit faptele, intențiile cu opinia colectivului în fruntea căruia se află, să verifice in permanență măsura în care răspunde încrederii acestui colectiv, capacitatea sa de a înfăptui sarcinile încredințate de partid și de a fi, pe plan profesional și moral, un adevărat exemplu.
Conform principiilor sale terme, 

partidul a adoptat inlotdeauna mă
suri prompte și severe împotriva celor 
care încalcă aceste înalte norme, care 
încearcă să transforme un post de răs
pundere intr-un soi de „proprietate 
personală". menită să Ie satisfacă 
interese egoiste de agoniseală in dauna societății. Iar în fața acestui principiu al partidului, al societății noastre socialiste, toți cetățenii sînt 
egali, indiferent de funcția ocupată 
sau de meritele trecute ori prezente. Este un principiu pe deplin cunoscut și îmbrățișat de toți oamenii cinstiți, un principiu care exprimă sănătatea morală și spiritul de echitate ce stă la temelia orinduirii noastre. Cei ce au uitat, nu în vorbe ci în fapte, acest principiu, cei ce încearcă să facă, într-un loc sau altul, din funcția lor socială, o valoare „de schimb" pentru obținerea unor avantaje personale, să se lovească de fermitatea și consecvența cu care comuniștii au barat întotdeauna drumul profitorilor de orice fel, de opinia de masă a tuturor oamenilor cinstiți, de înaltul simț moral al poporului român I Pentru că o lege fundamentală a societății noastre, de netrecut, este 
munca cinstită, efortul fără preget 
pentru atingerea mărețelor idealuri 
ale socialismului.

(Urmare din pag. I)climatul în care trebuie să se desfășoare pregătirile lotului reprezentativ în această lună de zile care urmează. O lună de zile, în care fiecare dintre factorii activității fotbalistice de la noi are obligația de a se considera direct implicat în procesul de pregătire a selecționabililor, e- liminindu-se, fără nici o ezitare, orice element dizolvant al acelui front comun a cărui necesitate o subliniam mai înainte. Acum, fotbalul nostru in ansamblu trebuie să se prezinte ca o singură echipă angajată definitiv și total în cursa pentru o comportare la nivelul real al posibilităților echipei naționale la „Mexico ’70".Obiectivele fundamentale ale pregătirii — asigurarea unui standard fizic de excepție, recrearea unității sufletești și de acțiune a „unsprezecelui tricolor" („toți pentru unul și unul pentru toți"), augmentarea programului său pe teren prin punerea accentului pe un joc de construcție — trebuie să fie considerate îndatoriri permanente ale fiecărui, antrenor și jucător din fotbalul nostru. Se- lecționabilii vor rămine pînă la sfîrșitul lui martie la cluburi, activitatea lor desfășurîndu-se sub o atentă supraveghere atît la antrenamente, cît și la jocurile de campionat. Este perioada în care se impune o completare a pregătirii acumulate în iarnă, prin îmbunătățirea execuțiilor tehnice specifice posturilor, urmărindu-se totodată dezvoltarea gîndirii tactice cît și capacitatea de realizare a diferitelor „scheme" sau sisteme — atît de judicioase și „fermecătoare" în prezentarea lor teoretică și atît de puțin aplicate în practică... După 1 a- prilie, așa cum este prevăzut, pregătirea la cluburi se va îmbina cu acțiunile lotului reprezentativ (meciurile cu R.F.G., Franța, și Iugoslavia, in special), operațiune necesară ridicării potențialului fiecărui jucător in parte și echipei în totalitate, pentru a putea face față efortului de durată pe care-1 presupune turneul final al C.M. Importanța pregătirii fizice aproape că nu mai trebuie subliniată, specialiștii de cea mai înaltă reputație a soccerului internațional fiind unanimi în a stabili preponderența factorului pregătire fizică la turneul final din Mexic. De altfel, majoritatea echipelor calificate, chiar cele cu o condiție fizică excepțională (R.F.G., U.R.S.S., Anglia) și-au inclus — se știe — ca o componentă de bază a programului de pregătire îmbunătățirea acestei calități. Pentru că, dincolo de obișnuita duritate a acestei faze a campionatului lumii, se află și particularitățile geografo-climaterice ale țării organi- zatoate (altitudinea, temperatura înaltă, procentele de oxigen în minus ș.a.). Este evident că „Mexico ’70“ va fi un extraordinar de greu examen din multe puncte de vedere.

Ce impune aceasta fiecărui antrenor, fiecărui jucător ?Conștiința că ,sînt chemați să che- zășuiască o demnă prezență a fotbalului românesc la turneul final al C.M. cere antrenorilor și jucătorilor o muncă fără rezerve, maximă seriozitate. exigentă extrem de severă, atitudine critică față de propria activitate, față de a colegilor de lot. Aprecieri din afară pot exista suficiente, dar cei care-și cunosc exact atît plusurile, cît și minusurile, perioadele de delăsare, deficiențele, sînt tocmai antrenorii și jucătorii. Numai

IAȘI (corespondentul „Scînteii"). Ieri a avut loc la Iași solemnitatea depunerii de coroane la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii. La solemnitate au luat parte tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Stătescu, secretar al Consiliului de Stat, acad. Cristofor Simio- nescu, membru al Consiliului de Stat. Au fost de față reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat conducători de întreprinderi și instituții, militari, oameni ai muncii, stu- denți și elevi.După intonarea Imnului de stat al Republicii Socialiste România, In ritmul emoționantului cîntec patriotic „Trei culori", au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri, consiliilor populare județean și municipal Iași, a Universității „A.I.
PESTECu prilejul celei de-a 150-a aniversări a nașterii lui Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de litere și științe umane și Institutul de studii române din Paris au organizat o manifestare la Sorbona. Acad. Constantin C. Giurescu, profesor la Universitatea din București, a conferențiat despre formarea statului național român. A luat, de asemenea, cuvîntul istoricul Pierre Renouvin, decan onorific la Sorbona. Conferința a fost urmărită cu viu interes de asistența formată din istorici, profesori universitari, studenți, membri ai coloniei române din Paris.

LA IAȘICuza", a garnizoanei militare, a unor Întreprinderi și instituții din Iași. Pionieri de la școlile din oraș au adus jerbe de flori. La sfîrșitul solemnității a defilat o companie de onoare.Tot ieri au mai fost depuse coroane de flori și la mormîntul domnitorului A.I. Cuza, aflat în criptă la biserica Trei Erarhi.Ieșenii au sărbătorit aniversarea nașterii domnitorului Cuza și sub cupola aurită a Teatrului Național „Vasile Alecsandri", luînd parte la adunarea festivă organizată sub e- gidâ consiliilor populare județean și municipal.Manifestări prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la nașterea domnitorului Cuza au avut loc ieri și la Ruginoasa, județul Iași, unde pionierii și sătenii localnici au luat parte la un pelerinaj la ruinele palatului domnitorului Cuza din această comună, iar seara au participat la un spectacol literar-muzical-coregra- fic, susținut de formațiile artistice ale căminului cultural din localitate. ,
HOTAREVineri a avut loc, sub auspiciile Ambasadei române la Bonn, o seară consacrată celei de-a 150-a aniversări a nașterii domnitorului Alexandru loan Cuza. La manifestare au luat parte ambasadorul României în R.F. a Germaniei, Constantin Oancea, numeroși oameni de știință și cultură, ziariști.Prof. Gheorghe Pușcaș, prim-secre- tar al Ambasadei române, a evocat personalitatea domnitorului român. A fost prezentat apoi filmul documentar românesc „Monumente istorice".

JUDEȚEAN
NEAMȚ

Schimb 
de experiența in 
munca de partid

Din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, la Piatra 
Neamț s-au desfășurat lucrările 
unei sesiuni de referate și comu
nicări cu tema „Aspecte ale ex
perienței organelor și organiza
țiilor de partid in conducerea 
activității politico-educative și 
culturale, în scopul dezvoltării 
conștiinței socialiste a maselor". 
La sesiune iau parte activiști din 
domeniul muncii politice și cul
tural-educative de masă, specia
liști in domeniul științelor so
ciale, sociologi, cercetători din 
Capitală și din județele Iași, 
Brașov, Dîmbovița, Bacău, Su
ceava, Botoșani, Harghita, Vas
lui, Galați și Neamț. Sesiunea 
și-a propus să valorifice tot ceea 
ce este mai bun în activitatea 
de propagandă in județele res
pective, să înlesnească un larg 
schimb de experiență cu privire 
la conținutul, formele, metodele 
și mijloacele utilizate de orga
nele și organizațiile de partid in 
conducerea și îndrumarea activi
tății educative a maselor.

SPORT
Turneul de șah de la BelgradIn runda a 10-a a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad, Alexandra Nicolau a învins-o în 30 de mutări pe poloneza Radzi- kowska. Gaprindașvili a cîștigat la Malipetrova. Troianska la Ferrer, Katia Iovanovici la Vujnovicl și La- zarevici la Rujița Iovanovici. Elisa- beta Polihroniade a remizat în 31 de mutări cu Ivanka. Partidele Kuș- nir—Konarkowska și Vujanovici— Timmer s-au întrerupt.In clasament, după 10 runde, conduce Kușnir (U.R.S.S.) cu 6.5 puncte (2), urmată de Malipetrova (Cehoslovacia) — 6,5 puncte, Katia Iovanovici (Iugoslavia) — 6 puncte (2), etc. Elisabeta Polihroniade ocupă locul șapte cu 5 puncte, iar Alexandra Nicolau se află pe locul opt cu 4,5 puncte.
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ASTĂZI, DUPĂ-AMIAZĂ 

VOM REVEDEA FINALA 
„MONDIALELOR" DE HANDBALStudioul de televiziune ne anunță că, în urma dorinței manifestate de către mulți telespectatori, astăzi după-amiază, de la ora 17,30. va fi retransmisă (înregistrare pe telere- cording) finala campionatului mondial de handbal, desfășurată cu două săptămîni în urmă la Paris. Amatorii de handbal au astfel posibilitatea de a revedea această finală de campionat mondial, care ne-a adus atitea satisfacții.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

FOTBAL PENTRU „CUPA PRIETE
NIEI", desfășurat la Teheran, a fost cîștigat de echipa iraniană Peykan, care a învins în finală cu scorul de 2—1 formația Ț.S.K.A. Moscova. Pe locul trei s-a clasat formația Universitatea Craiova.

PROBA DE SĂRITURI DE LA 
TRAMBULINA din cadrul concursului internațional de natație care se

desfășoară in prezent la Rheydt (R. F. a Germaniei) a revenit cunoscutului campion italian Franco Giorgio Cagnotto cu un total de 493,56 puncte. Pe locul secund s-a clasat compatriotul său Klaus Dibiassi cu 464,34 puncte, urmat de vest-germanul Schwemmer — 398,88 puncte. Tină- rul sportiv român Constantin Nedel- cu a ocupat locul patru cu 386,34 puncte, iar Ion Ganea (România) s-a situat pe locul nouă cu 335,40 puncte.
H S I S H I BIată de ce este necesar să subliniem încăodată responsabilitatea directă a cluburilor, direct a conducerii acestora, a tehnicienilor pentru felul cum se prezintă jucătorii de lot. Este greșită și nocivă opinia că pregătirea echipei naționale e numai treaba federației. Pe umerii conducerii cluburilor este normal să cadă răspunderea bunei pregătiri a jucătorilor, ca și lipsa de formă, „oboseala" fără motiv a acestora. In lotul național nu se pot tace „minuni”.Pe de altă parte, fiecare jucător selecționat trebuie să înțeleagă și să

PREGĂTIRE TENACE 
EXIGENȚĂ

AMBIȚIE SPORTIVĂ

acest mod de a acționa poate fi considerat un semn al maturității, al încrederii în propriile forțe. Efortul se cere tuturor jucătorilor, însă gîndu- rile iubitorilor fotbalului, ale antrenorilor se îndreaptă — cum este și firesc — spre acei fotbaliști care au dovedit talent și disponibilități teh- nico-tactice deosebite. Și este absolut logic ca. în primul rînd, lor să le cerem o perseverentă preocupare pentru o comportare la nivelul cunoscut.Se constată, însă, cu regret, că foarte puțini dintre ei s-au numărat printre remarcații acestor prime două etape. Desigur, o anumită explicație poate să fie dată, dar a lua-o drept o justificare și a ne amăgi cu ea, nu reprezintă soluția cea mai bună.Dintr-o cît de sumară analiză a felului cum au evoluat primii unsprezece fotbaliști ai țării (cei care au fost prezenți pe terenul de joc) se poate lesne vedea că acești jucători nu au făcut eforturile corespunzătoare. Orice apreciere globală a evoluției lor, indiferent cît poate fi ea de pozitivă, nu poate să. înlocuiască vizarea directă a felului in care joacă fiecare în parte, cum se încadrează în planul de pregătire.

fie convins că se află Intr-o perioadă cu totul specială pentru destinele fotbalului românesc, fapt ce pretinde o viață sportivă în adevăratul sens al cuvîntului, concentrarea atenției numai pentru pregătire. Necesitatea sancționării drastice de către F.R.F. a oricăror abateri de la programul de lucru, ca și de la disciplină în general se impune mai mult ca orieînd.Cerînd o exigență maximă sub unghiul muncii, ordinei și disciplinei la antrenamente și în jocurile oficiale sau amicale, relevăm totodată îndatorirea de a se proceda cu tactul cuvenit. în fiecare caz, pentru a nu se crea stări de tensiune nejustificate de fapt. în acest cadru se înscrie printre altele și preocuparea pentru asigurarea unei depline sportivități a jocurilor de campionat. Desigur, nu poate fi vorba de crearea unei protecții speciale componenților lotului (lărgit sau restrîns). N-ar fi sportiv și nici în interesul unei bune pregătiri a selecționabililor pentru dura întrecere care-i așteaptă. Dar. de la angajamentul fizic total, practicat In limitele regulamentului, și pînă la durități excesive sau flagrante aba-

teri de la disciplină, este o mare distanță. Și tocmai această distanță trebuie anulată. Condiția realizării u- nui înalt spirit de echitate sportivă a competiției interne poate fi determinată de jucătorii înșiși, deoarece arbitrii nu vin, în fond, decît să sancționeze o faptă petrecută.Este un fapt știut că noua echipă a României s-a bucurat de încrederea opiniei publice sportive din țara noastră, de sprijinul său moral. în tentativa de a se califica pentru Turneul final al C.M. Condițiile de pregătire create, talentul jucătorilor, dorința lor de afirmare, exprimată în disputele pentru calificare într-o dăruire totală pentru cauza echipei, au dus la obținerea acestei frumoase performanțe.Mergînd la acest campibnat mondial nu emitem pretenții fanteziste, dar este neîndoios faptul că dreptul cîștigat de a ne confrunta cu cele mai bune echipe ale lumii oferă fotbalului românesc un prilej deosebit de a se integra în mod onorabil în rîndul acestora. Fără exagerare spus, de felul în care ne vom prezenta pe Estadio Jalisco din Guadalajara depinde în bună măsură cursul viitor al fotbalului nostru. Nu este vorba aici de victorii sau înfrîngeri, ci de o prezență demnă, de o justificare prin calitatea jocului prestat a „diplomei de maturitate" obținută în grupa preliminară.O bună parte dintre componenții noii echipe a României nu sînt cu nimic mai prejos decît vedetele de prim rang ale formațiilor pe care Ie vom întîlni la Guadalajara. Faptul a fost remarcat frecvent. în ultima vreme, chiar de către presa de 'specialitate din țări cu un fotbal de primă clasă. Or, în acest context, ceea ce va cîntări foarte greu în asprele dispute din iunie, va fi dorința de afirmare a fiecăruia și a întregii echipe, de a se impune în fața unor adversari valoroși. Pentru a împlini, însă, această dorință, alături de armele tehnicii, ale tacticii și condiției fizice, trebuie să se afle și tot atît de puternica și frumoasa armă a ambiției sportive, dăruirea totală pentru pregătirea și obținerea victoriei. Este una dintre legile întrecerii sportive, atestată de însăși experiența tinerei noastre echipe naționale, ca și de exemplul oferit recent de handba- liștii noștri victorioși în finala campionatului mondial. Această ambiție trebuie, însă, să se manifeste din plin și acum, în etapa de pregătire. înalta performanță pretinde făurirea ei printr-o viață austeră, renunțarea la preocupări frivole, concentrarea întregului potențial psihic și fizic asupra obiectivelor pregătirii, atît In stadiul precompetițio- nal, cîf și cel competițional. Renunțarea de sine, angajarea fără rezerve în pregătire și competiție este cheia succesului.

Simpozion 
științific

La Universitatea „Babeș- 
Bolyai” din Cluj se desfășoară lu
crările Simpozionului internațio
nal privind cercetările asupra 
atmosferei înalte și ionosferei. 
Participă oameni de știință, re
prezentanți ai țărilor socialiste 
care activează în cadrul organi
zației internaționale „Intercos- 
mos“ — U.R.S.S., Bulgaria,
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria și România. Se 
dezbat probleme privind evolu
ția în timp a aurorelor polare 
și a fenomenelor legate de a- 
cestea și distribuția lor pe zone 
geografice, deplasarea gazului 
ionizant, ca urmare a direcției 
și vitezei viaturilor la înălțimi 
mari, clarificarea surselor de e- 
nergie ale furtunii magnetosfe- 
rice și aprecierea acestora și alte 
probleme cercetate prin inter
mediul satelitului „Cosmos-26l“ 
și urmărite simultan de sateliți 
și stațițle terestre ale țărilor 
participante. Oamenii de știin
ță prezenți la simpozion dezbat, 
de asemenea, probleme privind 
planificarea, în continuare, a ex
periențelor comune in diverse 
domenii de activitate.

Casa corpului 
didactic

In Craiova a fost constituită 
Casa județeană a corpului didac
tic. Pentru început se vor or
ganiza o bibliotecă pedagogică, 
un sector documentar și un 
club. In fața directorilor, învăță
torilor, profesorilor de diferite 
specialități, diriginților și direc
torilor de școli se vor ține con
ferințe. se vor desfășura simpo
zioane, consultații pe diferite 
teme. Pe măsură ce condițiile 
materiale vor permite, se vor 
înființa cabinete metodice pen
tru diferite specialități și se va 
amenaja o expoziție permanen
tă cu material didactic.

„Orizont 
tehnic -1970"
La Suceava a fost declanșată 

o interesantă acțiune de propa
gandă tehnică, intitulată sugestiv 
„Orizont tehnic—1970“. Aflată la 
cea de-a doua ediție, acțiunea 
are drept scop popularizarea pe 
multiple planuri a noutăților 
tehnice, a experienței și inițiati
vei valoroase — prin simpozioa
ne, expuneri, discuții la masa 
rotundă, intilniri cu specialiștii 
din industrie și agricultură.

împăduriri
Județul Hunedoara are o'pon

dere importantă în economia 
forestieră a țării, intrucit peste 
44 la sută din suprafața sa este 
acoperită de păduri. Pentru a 
dezvolta în continuare patri
moniul forestier, zilele acestea, 
in perimetrul ocoalelor silvice 
Hațeg și Simeria au început lu
crările de împăduriri de primă
vară, fiind plantate primele 25 
ha. Asemenea lucrări se desfă
șoară și în zonele forestiere de 
la Baia de Criș, Dobra, Hune
doara și Geoagiu, suprafețele 
prevăzute să fie împădurite, in 
această primăvară, totalizînd 
peste 1 500 ha. Pepiniera centra
lă de la Reia a pus la dispo
ziția șantierelor de împăduriri 
peste 500 000 puieți de pin. răși- 
noasele fiind preponderente în 
speciile ce urmează a fi plantate 
in pădurile județului.

DE LA CORESPONDENȚI! 
„SCÎNTEII"
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P. HARAAEL:

Sesiune 
decepționantă 

în lipsa unui acord, 
problemele agricole vor fi 

dezbătute din nou luna 
viitoare

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Comunității 
Economice Europene și-a încheiat 
lucrările la ora 2,00 noaptea fără 
să fi reușit să ajungă la un acord 
asupra reglementării pieței vinului 
S-a hotărît ca miniștrii agriculturii 
să se întrunească din nou la 12 și 
13 aprilie pentru a relua dezbate
rea asupra acestei probleme.

„A fost o sesiune decepționantă", 
a declarat după terminarea lucră
rilor ministrul de externe al Bel
giei, Pierre Harmel, care este pre
ședinte în exercițiu al Consiliului 
ministerial. El a adăugat, liniștitor, 
că nu este vorba de o criză și că 
un acord ar putea interveni la vi
itorul Consiliu ministerial din 20 
aprilie. Dar, a adăugat el, dacă la 
această dată se va înregistra un 
nou eșec, intrarea în vigoare a re
glementărilor privind Piața comu
nă agricolă în general va fi serios 
întîrziată, cu repercusiuni impor
tante asupra perspectivelor de lăr
gire a comunității.

*
în cadrul aceleiași sesiuni, „cei 

șase" s-au ocupat, de asemenea, de 
pregătirea poziției lor comune, în 
vederea negocierilor cu Marea Bri
tanii și alți candidați la C.E.E. 
Problemele abordate au privit, în 
special, sectorul cărbune-oțel în 
Marea Britanie, nivelul prețurilor 
și subvențiile acordate industriei 
britanice. Ministrul olandez de ex
terne, Joseph Luns, a declarat zia
riștilor că o poziție comună a „ce
lor șase" privind aderarea Marii 
Britanii ar putea fi realizată în 
cursul lunii mai.

TRUPE TAII^NDEZE 
TRIMISE ÎN LAOS

© PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL CASEI ALBE CONFIRMĂ • 
REUTER: „NOI COMPLICAȚII ÎN SITUAȚIA CONFUZĂ DIN 

ASIA DE SUD -EST"

INVENȚII ROMÂNEȘTIDISTINSE CU MEDALIIDE AUR 0 NOUA fază a crizei
DE G0VEM DIN ITALIA

AUSTRIA

A doua rundă

WASHINGTON 21 (Agerpres). - Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a recunoscut vineri pentru prima oară că trupe tailan- deze au fost trimise în Laos în sprijinul forțelor regaliste laoțiene. El a refuzat să precizeze efectivul acestor trupe, afirmînd numai că amestecul tailandez în războiul din Laos „este foarte limitat".Recunoașterea Casei Albe privind această nouă escaladare a conflictului laoțian a fost făcută la numai cîteva ore după ce purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat refuzase să face orice comentariu asupra știrilor publicate de presa americană în ce privește expedierea în Laos a două batalioane tailandeze la bordul unor avioane aparținînd companiei particulare americane „Air America". Avioanele acestei societăți sînt folosite de Ministerul Apărării S.U.A. pentru transporturi de trupe și echi-

pament militar în unele țări ale Asiei de sud-est. Agenția Reuter menționează că „Air America" este susținută cu fonduri provenind din bugetul Agenției Centrale de Investigații (C.I.A.).Corespondentul din Washington al agenției Reuter subliniază că aceste dezvăluiri „adaugă noi complicații u- nei situații confuze de război din Asia de sud-est". Potrivit agenției citate, este posibil ca ele să suscite noi proteste din partea congresma- nilor care au adoptat o poziție critică față de amestecul S.U.A. în Vietnam.
*Forțele Patet Lao au doborît sîm- bătă un avion american. Potrivit declarațiilor unui purtător de cuvînt al comandamentului american de la Saigon, acesta este cel de-al șaptelea bombardier american doborît în Laos în ultimele zece zile.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — între 13 și 21 martie, la Bruxelles a fost organizat cel de-al 19-lea Salon internațional al inventatorilor, în cadrul căruia au fost prezentate peste 1 000 de invenții din 23 de țări, printre care și România. Invențiile românești au reținut atenția specialiștilor și vizitatorilor, juriul dalia de aur trei invenții distinse sînt : procedeu îmbunătățirea arderii și performanțelor motoarelor cu combustie internă ; procedeu pentru confecționarea țevilor cu aripioare ; mașină automată pentru ' confecționarea suporților la miezuri de radiatoare. Numeroase distincții și premii au fost, de asemenea, conferite altor invenții românești.

premiind cu Me- dintre ele. Cele trei cu premiul întîi și dispozitiv pentru

Incidente violente
la Calcutta

VIETNAMUL DE SUD
KawMnaacxnanawMBiatauaaBmaaanaaanaiBuaanaBaEtf

PUTERNIC ATAC AL FORȚELOR PATRIOTICE 

ASUPRA UNEI BAZE AMERICANESAIGON 21 (Agerpres). — Ultimele 24 de ore au fost marcate în Vietnamul de sud prin atacul intens lansat de forțele patriotice asupra unei baze americane amplasate în apropiere de Hue, străvechea capitală imperială.In cursul luptelor, extrem de violente, conform relatărilor corespondenților de presă, două elicoptere a- mericane au fost doborîte. Acestea încercaseră să transporte întărituri în sprijinul forțelcr americane angajate în lupta cu patrioții sud-vietnamezi.în cea de-a doua jumătate a lunii februarie și în prima săptămînă a lunii martie, forțele patriotice care acționează în districtul Ha Tien din provincia Rach Gia au scos din luptă peste 500 militari din rîndul trupelor americano-saigoneze — relatează a- genția de presă Eliberarea. In aceeași

perioadă, detașamentele patrîoților din acest district au distrus 25 de vehicule militare și au doborît trei elicoptere ale forțelor inamice.*NEW YORK 21 (Agerpres). - „Intenția Pentagonului de a folosi în continuare defoliante și substanțe otrăvitoare in Vietnamul de sud și Laos reprezintă un act monstruos", a declarat Stephen Young, senator democrat din partea statului Ohio. Luînd cuvîntul în Senat, Stephen Young a adăugat că cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor mijloace de distrugere sînt copiii, femeile și bătrînii și că este posibil ca generațiile viitoare din aceste două țări să resimtă urmările nocive ale substanțelor amintite.
Cuvîntarea lui W. Ulbricht

SUHL 21 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unui miting care a avut loc în orașul Suhl, consacrat memoriei eroilor clasei muncitoare germane care, cu 50 de ani în urmă, au zdrobit puciul antidemocratic împotriva republicii de la Weimar, Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a arătat că sarcina cea mai stringentă 
a epocii noastre o constituie asigurarea păcii. Acestui țel, a spus el, îi slujește și proiectul de tratat propus de R. D. Germană cu privire la stabilirea de relații egale în drepturi între cele două state germane, in legătură cu aceasta, vorbitorul a arătat că „prima convorbire care a avut loc între președintele Consiliului de Mi

niștri al R.D.G., Willi Stoph, și cancelarul federal, Willy Brandt, a servit înainte de toate asigurării păcii". W. Ulbricht a caracterizat întîlnirea de la Erfurt drept utilă și și-a exprimat, totodată, dezamăgirea personală în legătură cu faptul că cancelarul federal al R.F.G. nu a fost încă dispus să discute despre semnarea unui tratat între cele două state germane, „în ciuda tuturor dificultăților sînt optimist" — a arătat W. Ulbricht.în încheiere, Walter Ulbricht a salutat faptul că Willy Brandt, cancelarul R.F.G., este de acord cu ideea ca cele două state germane să facă totul pentru ca de pe pămîntul german să nu mai Izbucnească un nou război.

La 26 martie

Convorbiri 
în legătură 
cu Berlinul
occidental

BERLIN 21 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că ambasadorul 
U.R.S.S. în R. D. Germană și am
basadorii S.U.A., Marii Britanii și 
Franței în R. F. a Germaniei au 
căzut de acord să înceapă convor
biri în legătură cu Berlinul occi
dental la 26 martie 1970.

CALCUTTA 21 
Capitala statului 
de vest, Calcutta, 
în ultimele 24 de 
incidente între diverse grupări po
litice rivale. Forțele polițienești au 
intervenit pentru a restabili ordi
nea. Tulburările s-au soldat cu 
moartea unei persoane și rănirea 
mai multora. Alte 11 persoane au 
fost arestate de poliție.

(Agerpres). — 
indian Bengalul 
a fost din nou, 
ore, scena unor

ROMA. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite :Primul ministru demisionar, Mariano Rumor, însărcinat din nou de președintele Saragat cu rezolvarea actualei crize guvernamentale din Italia, a avut vineri și sîmbătă convorbiri cu delegațiile diferitor partide politice. Luni el urmează să prezinte președintelui Republicii concluziile sale.întrunită vineri după-amiază pentru a examina evoluția evenimentelor politice din Italia și a crizei de guvern, Direcțiunea Partidului Comunist Italian a adoptat un document în care apreciază că, datorită incertitudinii care de trei luni planează asupra vieții economice și asupra perspectivelor sociale și politice, actuala situație este gravă. In aceste condiții, se subliniază în document, este necesar să se caute de urgență „o soluționare a crizei de guvern, care să fie corectă din punct de vedere democratic și să nu împiedice procesele politice în curs de desfășurare. Comuniștii consideră că elementul fundamental, a- supra căruia trebuie să se acționeze pentru a împiedica o deteriorare ulterioară a situației politice și pentru a menține deschisă calea unei ieșiri democratice, îl constituie alegerile regionale și administrative. Aceste a- legeri sînt nu numai necesare pentru desfășurarea și dezvoltarea vieții democratice, ci constituie însăși acea consultare a corpului electoral care este în măsură să exprime și să facă să fie respectată voința democratică a țării, dind posibilitate parlamentului și forțelor politice de a desprinde indiciile necesare pentru orientarea și formarea guvernului".După ce invită toate forțele demo-

cratice să respingă cu hotărîre ipoteza dizolvării parlamentului, documentul Direcțiunii P.C.I. precizează : „Comuniștii propun ca unică soluție a crizei, realistă și corectă din punct de vedere democratic, formarea unui guvern care să aibă ca primă sarcină organizarea alegerilor regionale și administrative pînă la sfîrșitul primăverii, fixînd imediat data acestora și asigurînd deplina libertate de exprimare și obiectivitatea mijloacelor de informație. Constituirea unui astfel de guvern, garantînd continuarea legislaturii și reluarea imediată a activității ..ducă lainteres probate ale parlamentului, cum ar fi : statutul drepturilor muncitorilor, reforma rentei funciare, legea financiară regională, divorțul și altele. Documentul reafirmă „necesitatea unor măsuri urgente de ordin economic și a unor reforme menite să garanteze apărarea substanțială a cuceririlor muncitorilor".în încheierea documentului adoptat de Direcțiunea P.C.I. se spune : „Date fiind agravarea situației în Orientul Mijlociu și în sud-estul asiatic și, pe de altă parte, evoluțiile noi din Europa, este imperios necesar ca Italia să-și afirme inițiativa proprie, autonomă, pentru destindere, pace și securitate". Direcțiunea P.C.I. face apel la organizațiile de partid și la masele de oameni ai muncii să fie’ vigilente și să desfășoare acțiuni unitare „pentru a impune crizei de guvern o ieșire democratică și pentru a face să progreseze mișcarea muncitorilor spre noi cuceriri sociale și de libertate".

de negocieri între 
partidele socialist 

și populist

parlamentare, va trebui să adoptarea unor legi de mare social și democratic, deja a- de una din cele două Camere

agențiile de presă
In R. D. Germană au loc 

astăzi alegeri Pentru desemnarea reprezentanților în organele locale ale puterii de stat. Pentru consiliile districtuale, regionale și raionale au fost propuși un număr de 220 000 candidați.
fîu lost trecute sub con

trolul Statului Proprietățile companiei franceze „NZACO", care exploatează zăcămintele de diamante din partea de est a Republicii Africa Centrală — anunță postul de radio Bangui. „NZACO" este una dintre cele trei companii ale puternicului concern american „Dyamond Distribution" a căror activitate a fost interzisă pe teritoriul Republicii Africa Centrală, ca urmare a refuzului a- cestora de a achita sumele datorate guvernului de la Bangui.

transmit
Noile autorități cambodgiene au anunțat că survolarea teritoriului Cambodgiei este permisă pentru avioanele comerciale cu condiția ca traseul de zbor să fie supus în prealabil aprobării guvernului. în același timp, se precizează că toate aerodromurile din țară coptinuă să rămînă închise. Pe de altă parte, se anunță că sîmbătă dimineață âu fost restabilite comunicațiile telegrafice cu exteriorul.

Greva generală a docherilor australieni. Aproximativ 19 000 docheri australieni au declarat sîmbătă grevă generală, revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Ca urmare a grevei, considerată una dintre cele mai ample acțiuni revendicative ale muncitorilor portuari organizată în Australia în ultimii 15 ani, activitatea a OA J------- -------- ------------ , . - a £ost jn mare - ...........

VIENA 21. Corespondentul Ager-* pres P. Stăncescu transmite : Reprezentanții partidelor socialist și populist au încheiat cea de-a doua rundă de convorbiri, destinate realizării unui acord în vederea formării unui guvern de coaliție. în cele trei reuniuni consecutive de miercuri, joi și vineri, negociatorii au luat în discuție un document de peste 40 de pagini, elaborat de conducerea P.S.A. ca bază a viitorului program guvernamental. Noua fază a prilejuit „o primă lectură" a propunerilor P.S.A., deși dezbaterea în detaliu nu a epuizat toate capitolele cuprinse în a- cest document.Liderii socialiști au prezentat partenerilor lor și un al doilea concept privind modul cum ar putea colabora în guvern cele două partide. Spre deosebire de practica din trecut, se exclude de la început existența unui „pact de coaliție". Conceptul include totuși citeva obligațiuni menite să se evite eventuale acțiuni defavorabile P.S.A. Se prevede, între altele, că în guvern cooperarea ar urma să se desfășoare pe toată durata actualei legislaturi. întreruperea colaborării ar atrage după sine organizarea de noi alegeri (și nu o nouă foîipiulă guvernamentală), care nu ar putea fi ținute înainte de termen decît in urma acordului dintre partidele socialist și populist. Negocierile vor fl reluate la 1 aprilie și continuate în zilele de 3 și 6 aprilie. La aceste reuniuni, partenerii ar epuiza examinarea propunerilor socialiste, după care liderii populiști ar urma să prezinte propriile propuneri. în actualul stadiu al discuțiilor, este dificil de făcut un bilanț. în scurtele declarații, conducătorii celor două delegații scot în evidență atmosfera de lucru a tratativelor și exprimă, în general, o atitudine de bunăvoință reciprocă. Totuși, unele ziare, mai ales presa Partidului populist, reliefează unele aspecte de tensiune intervenite, mai ales, la ultima reuniune. „Volksblatt", cotidianul central al P.P.A., menționează că „climatul convorbirilor a devenit mai rece", iar „Arbeiter Zeitung" (socialist) informează despre fricțiunile apărute în urma refuzului negociatorilor populiști de a accepta ritmul accelerat de desfășurare a tratativelor, cerut de liderii socialiști.

Senatorul Fulbright

A sosit timpul 
să se pună capăt 
cursei înarmărilorWASHINGTON 21 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor privitoare la înarmările nucleare, Comisia pentru problemele externe a Senatului S.U.A. a aprobat un proiect de rezoluție care prevede „suspendarea pe viitor a construirii oricărui sistem o- fensiv sau defensiv de arme nucleare strategice". Comentînd acest proiect de rezoluție, președintele acestei comisii, senatorul William Fulbright, 

a declarat că a sosit momentul „să se pună capăt cursei înarmărilor și risipirii inutile a resurselor noastre pentru aceste arme oribile". El și-a exprimat speranța că proiectul de rezoluție adoptat va fi prezentat în fața Senatului înainte de 16 a- prilie, dată la care se vor relua la Viena convorbirile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite cu privire la limitarea armelor strategice.
★„Cursa înarmărilor aduce profituri uriașe companiilor americane specializate în producerea de armament", scrie în ultimul său număr revista „New Republic". Profitul net al principalilor furnizori ai Pentagonului — „Lockheed", „General Electric", „General Dynamics", „Mc Donald- Douglas" și „United Aircraft" — a crescut de la 137 milioane de dolari în 1960 la 587 milioane în 1968.Aceste creșteri uriașe se datoresc și faptului că guvernul S.U.A. oferă companiilor fonduri importante pentru construcția uzinelor și utilarea lor, subliniază în continuare revista menționată. Valoarea clădirilor și utilajelor pe care guvernul le-a dat în exploatare firmelor particulare se .ridică la 45 miliarde dolari. în afara „comenzilor oficiale", companiile obțin importante venituri „ascunse", ca urmare a lipsei concurenței și a bunelor relații cu Pentagonul, care permite cu bună știință ca aceste venituri să fie mascate în spatele „cheltuielilor de producție", scrie în încheiere revista.

U Thant despre practicile

periculoase ale rasiștilor

din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). Națiunile Unite comemorează 10 ani de la incidentele rasiale de la Sharpe- ville (Africa de Sud) printr-o zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale.Cu acest prilej, U Thant, care a vorbit vineri la O.N.U. în fața Comitetului special împotriva apartheidului, a lansat un apel tuturor statelor, „în special principalilor parteneri economici ai Africii de Sud", în favoarea unei „acțiuni internaționale eficace pentru eliminarea pericolului unui conflict rasial în Africa australă și pentru a pune la punct o soluție pașnică și echitabilă, bazată pe drepturile inalienabile ale omului și libertățile fundamentale ale tuturor populațiilor din regiune".După ce a reproșat Africii de Sud de a fi extins apartheidul în Namibia, U Thant a afirmat că recentele evenimente din Africa de Sud, și în Africa australă în general, scot în relief pericolul crescînd pe care îl prezintă problemele nerezolvate cpeate de discriminarea rasială". Reamintind

eforturile Națiunilor Unite și lupta popoarelor africane pentru eliminarea politicii rasiale, secretarul general al O.N.U. a declarat : „Este regretabil că guvernul sud-african continuă să trateze cu dispreț căutarea unei rezolvări pașnice, fondate pe participarea întregii populații care are dreptul să-și determine destinul".La rîndul său, David Morse, directorul Biroului internațional al muncii, a publicat la Geneva un mesaj în care se afirmă că „trebuie să se renunțe la politica de apartheid și să se depună eforturi în vederea creării unei societăți în care toți cetățenii să poată trăi și munci laolaltă, într-un spirit de demnitate, egalitate și libertate pentru fiecare individ".

„Ce știti despre Româ
nia?" în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la eliberarea României de sub jugul fascist, redacția publicației poloneze „Swiatowid", în colaborare cu Oficiul Național de Turism din România, a organizat un concurs pe tema „Ce știți despre România ?“ Ambasadorul Tiberiu Petrescu a înmînat în- tr-un cadru festiv premiile câștigătorilor concursului. Cu acest prilej, cei prezenți au vizionat 2 filme de scurt metraj despre România.

Conferința organizației 
Intelsat,care s_a deschis *a 16 februarie la Washington, și-a încheiat vineri lucrările fără a-și putea a- tinge obiectivul — adoptarea unui statut definitiv al consorțiului internațional al sateliților de comunicații. Comunicatul publicat în urma a- cestei reuniuni precizează că conferința a fost amînată pentru începutul lunii septembrie.

peste 30 de porturi din această țară
In vederea limitării nu

mărului de muncitori străini 
care lucrează în Elveția, guvernul elvețian a hotărit să aplice, începînd de la 20 martie, o reglementare mai severă în acest domeniu. Autoritățile federale nu vor admite în viitor ca numărul imigranților să depășească cifra de 40 000 a- nual. în comparație cu 75 000—80 000 cîți au sosit în Elveția în anii tre- cuți.

Greva minerilor din La- 
pOnla. Majoritatea celor 4 800 de mineri de la societatea națională „LKAB", aflați în grevă de aproape trei luni, au acceptat să-și reia lucrul, după ce le-au fost satisfăcute de către conducerea societății o bună parte a revendicărilor. Greva minerilor din Laponia, una dintre cele mai importante înregistrate în Suedia în ultimii 20 de ani, a provocat o mișcare revendicativă în numeroase alte ramuri ale economiei suedeze, precum și demonstrații de solidaritate în alte țări ale Peninsulei Scandinave.

măsură paralizată.
Grupul parlamentar al 

Uniunii pentru Apărarea 
Republicii (U.D.R.) vineri la baterilor.150 de numeroși serie de .tatul alegerilor cantonale din Franța, mișcarea revendicativă, nemulțumirile țăranilor și comercianți- lor etc. Referindu-se la rezultatul alegerilor cantonale, deputatul Robert Poujade a afirmat că dacă în ansamblu el poate fi considerat ca satisfăcător, totuși „trebuie să recunoaștem existența unor severe decepții". Luînd cuvîntul în încheiere, primul ministru Chaban-Delmas a respins o serie de critici formulate asupra unor aspecte ale politicii guvernamentale.

s-a întrunitBarbizon. în < la care au‘deputați, printre care și miniștri, s-au situat o probleme actuale : rezul-
centrul dez- i participat

R. F. a Germaniei, Dane
marca și Olanda au căzut de 
aCOrd sa Procedeze Ia o nouă împărțire a platformei a Mării ...................oficial la Haga.nentală a Mării Nordului a constituit- obiectul unui litigiu între cele trei țări, apărut în momentul în care diferite companii au efectuat forări în vederea exploatării zăcămintelor de gaze naturale.

continentaleNordului, s-a anunțat Platforma conti-

Intre 21 martie și 10 apri
lie 1970, în Uniunea Sovie
tică se va efectua lansarea 
de rachete purtătoare într o zonă a Oceanului Pacific avînd raza de 55 mile marine iar centrul cu coordonatele : 35 grade 43 minute latitudine nordică și 172 grade 38 minute longitudine vestică. în legătură cu aceasta agenția TASS a fost împuternicită să declare că pentru asigurarea securității, guvernul Uniunii Sovietice roagă guvernele țărilor care folosesc căi maritime și aeriene în Oceanul Pacific să dea dispoziție organelor de resort, pentru ca navele și avioanele să nu pătrundă în a- ceastă zonă zilnic între orele 12.00 și 24,00 ora locală.

Procesul intentat lui 
Charles Manson, p^ncipaiui acuzat în „afacerea Sharon Tate", va începe la 20 aprilie, s-a anunțat vineri la Los Angeles. împreună cu 'el vor mai apărea în fața Curții cu jurați trei acuzați : Patricia Kren- winkel, Lislie van Houten și Susan Atkins.

Ascuțirea tensiunii in5
Republica DominicanăSANTO DOMINGO 21 (Agerpres).— în diverse puncte ale capitalei Republicii Dominicane au explodat vineri bombe. Aceste atentate nu au făcut decît să agraveze climatul de tensiune existent la Santo Domingo, unde liderii diferitelor partide politice își aduc învinuiri reciproce în cadrul u- neia din cele mai înverșunate campanii electorale prezidențiale din istoria țării. Proteste puternice a provocat uciderea de către un polițist a unui . tînăr în virstă de 20 de ani, cu prilejul unui miting al Partidului Quis- queyan democrat.Partidele de opoziție au adus învinuiri „agenților plătiți de poliție" pentru atacarea în ultimele zila a sediilor centrale ale Mișcării de conciliere națională, Mișcării de integrare națională și Partidului-,. Cujs- queyan democrat. Opoziția s-a rit leat, in special, împotriva intențiilor actualului președinte Joaquin Balaguer de a candida la un nou mandat prezidențial, afirmînd că această acțiune este anticonstituțională.

(Urmare din pag. I)

GREVA FACTORILOR POSTAU 
DIN S.U.A.WASHINGTON 21 (Agerpres). — Vineri după-amiază, la Washington s-a anunțat că între reprezentanții guvernului american și ai sindicatului factorilor poștali a intervenit un acord care prevede reluarea imediată a activității și începerea de negocieri asupra tuturor problemelor în litigiu.Organizațiile sindicale locale din diverse orașe, printre care Chicago, Minneapolis, Cleveland, au respins însă acordul realizat, în ciuda avertismentului guvernului că factorii poștali sînt pasibili de închisoare și amenzi dacă nu se vor înapoia imediat la lucru. Cu o mare majoritate de voturi, greviștii au hotărît să continue acțiunea lor revendicativă pînă cînd le vor fi satisfăcute cererile.

|||||

Vedere generala a celei de-a 40-a expozijii a automobilului de la Geneva. 
Pe o suprafață de 55 000 m p sînt expuse 746 tipuri de mașini din 22 de țâri

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao

Primul satelit militar de 
telecomunicații al Pactului 
nord-atlantic »n.a.t.o.-i" a fost lansat vineri, de la bazaCape Kennedy, cu ajutorul unei rachete de tipul „Delta". Din cauza u- nor dificultăți tehnice, lansarea a fost amînată de două ori.

spațială
Agenția TASS transmi

te : După cum s-a mai anunțat, la 22 ianuarie 1969. în timpul primirii solemne organizate la Moscova în cinstea piloților cosmonauți, o persoană aflată în rîndurile publicului a ieșit . în întîmpinarea cosmonauților și a tras cu arma în automobilul în care se aflau piloții-cosmonauți Beregovoi, Nikolaeva-Tereșkova, Nikolaev și Leonov. Șoferul automobilului a fost rănit mortal, iar unul dintre motocicliștii din escortă a fost rănit ușor. Atentatorul a fost reținut pe loc și identificat în persoana lui Ilin, născut în anul 1947, cu domiciliul la Leningrad. în timpul cercetărilor a fost efectuată și o expertiză medico- legală de psihiatrie, care a stabilit că Ilin suferă de schizofrenie. Tribunalul constatînd că Ilin a comis acțiunile sale, periculoase din punct de vedere social, în stare de iresponsabilitate psihică a hotărît internarea lui pentru tratament obligatoriu în- tr-un spital de psihiatrie de tip special.

parte a clientelei electorale. în numele unei politici de stabilizare, centriștii și-au asumat răspunderea pentru o serie de măsuri nepopulare, între care reducerea subvențiilor acordate agricultorilor. A- cește subvenții fuseseră instituite în scopul fixării populației rurale în regiunile septentrionale și, în general, pentru a se veni in ajutorul populației cu venituri modeste. Pe de altă parte, pare să fi atîrnat greu în balanță și campania precipitată în favoarea unei reforme universitare — considerată insuficient de judicios proiectată — campanie lansată de ministrul învățămîntului, J. Virolaînen, lider al Partidului de centru. De fapt, încă înainte de alegeri exista impresia, larg răspîndită, că centriștii trec printr-o perioadă dificilă, lucru vizibil și din ambiguitatea opțiunilor formulate în programul lor electoral.în ceea ce privește partidul comunist, acesta s-a prezentat în alegeri, așa cum am arătat mai sus, în cadrul Uniunii Democrate a Poporului Finlandez, a cărei forță principală o constituie. Confirmîndu-și rolul important pe care-1 joacă pe scena vieții politice finlandeze, Uniunea a întrunit 36 de mandate în noul parlament, ușorul regres înregistrat (6 locuri în minus față de vechea configurație parlamentară) fiind explicat, în cercurile politice de aici, prin prisma problemelor interne, legate de asigurarea unității, care au confruntat în ultima perioadă P.C. din Finlanda.în timpul campaniei un loc important l-a deținut, în programele electorale, proiectul Nordek, vizînd intensificarea colaborării interscandi- nave. După cum se știe, intre țările nordice există deosebiri de vederi a- supra țelurilor acestui proiect și a modalităților de extindere a colabo-

rării. Guvernul finlandez s-a opus concepției că Nordek-ul ar trebui considerat ca o escală în direcția Pieței comune.Trebuie subliniat că în ce privește activitatea internațională a Finlandei majoritatea partidelor politice nu au contestat actualul curs al politicii externe, orientat spre dezvoltarea relațiilor dintre statele europene, indiferent de sistemul social-politic. Linia Paasikivi-Kekkonen a devenit o constantă a politicii active a Finlandei, de promovare a bunel vecinătăți, de dezvoltare a contactelor, guvernul finlandez manifestînd o permanentă inițiativă în direcția destinderii și securității pe continentul european. Una dintre ultimele acțiuni în această direcție a constituit-o, după cum se știe, memorandumul prin care Helsinki a fost propus ca sediu al conferinței general-europene. Această propunere s-a bucurat de o primire favorabilă în rîndul țărilor continentului.După părerea observatorilor politici, actul al doilea după alegeri va fi dominat de negocieri ce se anunță oarecum dificile, în vederea alcătuirii viitoarei formule guvernamentale. Este de la sine înțeles că primele eforturi vor fi canalizate spre reconstituirea coaliției de centru- stînga. Principalele partide ale vechii coaliții, exceptînd Partidul de centru, au anunțat cu claritate că revenirea la vechea formulă este cea mai bună și cea mai adecvată acțiune. Desigur că nu sînt excluse și alte variante. Oricum, în componența viitorului cabinet se vor înregistra unele modificări mai mult sau mai puțin importante, cu atit mai mult cu cit o serie de miniștri nu au mai fost aleși în noul parlament.Actualul guvern, condus de Mauno Koivisto, urmează să-și prezinte demisia în următoarele,.două săptămînl, .după redeschiderea sesiunii paria- ’mentului nou ales.
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