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COOPERAREA IN PRODUCȚIE 
ÎNTRE FERMELE DE STAT

Șl COOPERATIVELE AGRICOLE
Acțiune de larg interes pentru promovarea experienței înaintate, 
a tehnologiilor moderne in zootehnie și in alte sectoare ale agriculturii

în ansamblul măsurilor preconizate pentru Înfăptuirea Programului național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere în țara noastră, un loc important îl ocupă promovarea celei mal bune experiențe și a tehnologiilor moderne, de înalt randament, în cooperativele agricole. în acest sens, cooperarea sau asocierea în producție între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole, pe multiple planuri, reprezintă una din modalitățile de mare eficiență pentru a pune in valoare, pe o scară largă, bogata experiență a unor I.A.S., în creșterea animalelor și în alte sectoare de activitate ale cooperativelor agricole de producție. In cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. se arată : „Este necesar să se treacă totodată la organizarea unor ferme mari de creștere a animalelor prin cooperare între întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. De altfel, cooperarea în producție între sectorul de stat și cel cooperatist din a- gricultură trebuie extinsă și în alte sectoare ale producției. Sectorul socialist de stat poate acorda un a- jutor prețios, calificat, cooperativelor, exercitînd o puternică influență asupra dezvoltării întregii agriculturi".Multiple considerente de ordin e- eonomic și tehnic pledează convin

gător pentru extinderea cooperării dintre întreprinderile de stat și cooperativele agricole. ■ In prezent, cooperativele agricole oferă un teren propice pentru organizarea la un nivel superior a producției și a muncii, pentru concentrarea unor însemnate resurse materiale și financiare de investiții în vederea realizării unor obiective agroindustriale la un înalt grad de tehnicitate. Datorită suprafețelor mari de teren, a forței de muncă de care dispun, a dimensiunilor și a gradului de concentrare a producției, cooperativele agricole pot „absorbi" tehnologii moderne de lucrare a pămîntului și de creștere a animalelor. Sînt de relevat nu numai posibilitățile reale oferite, în acest sens, de marea producție agricolă cooperatistă, ci și necesitățile imperioase de așezare a producției pe baze științifice moderne, indispensabile pentru fructificarea avantajelor agriculturii socialiste.Pe de altă parte, multe întreprinderi și ferme agricole de stat au do- bîndit o prețioasă experiență tehnică și organizatorică transmisibilă, atestată de rezultatele bune obținute în domeniul producției și econo- mico-financiar. Premisele extinderii cooperării sînt oferite de existența in întreprinderile agricole de stat a u- nor puternice complexe și combinate zootehnice, sere și alte obiective agroindustriale, a unor ferme cu flux

tehnologic modern, care pot și trebuie să capete un caracter de generalitate în diferite sectoare de producție ale cooperativelor agricole. Și pînă acum multe întreprinderi și ferme agricole de stat au constituit un exemplu de organizare și de aplicare a metodelor științifice în producția agricolă. Dar, pornind de la stadiu] de exemplu în general, este nevoie să se treacă la organizarea de acțiuni efective în producție, la măsuri concrete pentru realizarea unor obiective cu eficiență economică antecalculată.Cît de avantajoasă este extinderea formelor de colaborare, cooperare și asociere dintre unitățile celor două sectoare ale agriculturii o demonstrează elocvent exemplul o- ferit de I.A.S. „Avicola“-Arad și cooperativele din Șiria și Semlac. în aceste cooperative, în halele prin care fluiera vîntul, anul trecut I.A.S. Arad a organizat creșterea a zeci de mii de pui de carne, care, la vîrsta de două luni, aveau 1,1 kg greutate vie, cu un consum specific de 3,7—3,8 kg nutrețuri combinate. Cooperatorii care la început „au tras cu coada ochiului" la ceea ce se întîmplă in propriile lor hale au prins gustul pentru îndeletnicirea de avicultori, mulți dintre ei devenind îngrijitori cu experiență. Demonstrația practică a constituit punctul de plecare al unei rodnice cooperări. în acest cadru I.A.S. a vîndut cooperativelor

pui, diferite utilaje și mobilier de hală, unele cantități de nutrețuri combinate șl a asigurat asistență tehnică permanentă. Cooperativele respective au pus la dispoziție halele, unele fonduri și au asigurat forța de muncă. Rezultatele au evidențiat eficacitatea deosebită a promovării acestei forme de cooperare.Pentru crearea unui cadru favorabil de cooperare și asociere între I.A.S. și cooperativele agricole, o mare însemnătate are precizarea pînă în cele mai mici amănunte a criteriilor și mecanismului concret de lucru, stabilirea mijloacelor,, măsurilor și obligațiilor reciproce. în primul rînd, între cooperativele agricole și unitățile de stat, prin contractul de cooperare sau de asociere care reprezintă un act normativ, se prevăd amănunțit drepturile și obligațiile reciproce ale părților privind elementele tehnice, economice și organizatorice pentru fiecare acțiune în funcție de obiectivele de producție și economice care fac o- biectul cooperării. Obligații precise se stabilesc și în ceea ce privește a- sigurarea mijloacelor materiale și financiare, a forței de muncă necesare realizării acțiunilor de producție sau de investiții, desfășurate pe un termen mai lung sau mai scurt,
C. BORMIANU
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RECRUȚII!
cu nuPoate ați întîlnit, zilele acestea, coloane de soldați cărora, toată bunăvoința, le reușeau prea binenici alinierea, nici cadența. I-ați recunoscut, desigur, pe „bobocii" din cel mai tînăr contingent sub arme. De fapt, chiar dacă formațiile lor ar fi avut multe din atributele de geometrie și ritm cerute de exigențele regulamentare, tot ați fi descoperit în ei pe începătorii în treburile militare, cu ace] ceva tn priviri și în mișcări care aparține numai debuturilor ostășești, atunci cînd încă mai sînt adolescenții de ieri dar au intrat de- acum într-o viață cu alte rigori, neobișnuite pentru ei.Dar pe lingă acel ceva, greu de definit, veți fi observat și rîv- na lor de a părea soldați în toată puterea cuvîntului. Nu nici o îndoială că vă veți încrucișa cu același soldați, te două luni vănem, altele vă vor fi impresiile. Nu numai că marșul lor va fi sigur și uniform, dar coloanele vor fi nu doar o alcătuire de oameni pe care întîm- plarea i-a adus unul lingă altul, ci un tot trainic și firesc închegat, cu o trăire comună și o voință comună. Aceasta imagine tășești : tate în indivizii, dincolo tot ce-i deosebește ca fel de a fi, ca dorințe și aspirații personale, , ca virtuți și slăbiciuni, își contopesc energiile pentru atingerea acelorași aliniamente.Aliniamente care, pe orice coordonate geografice ale țării ar fi trasate, au, neapă

s-audin uni-

este dacă pașii pes- spu-

este adevărata a coloanei os- o colectivi- cadrul căreia de

rat, semnificații etice și oricît de mari ar fi greutățile ivite în drumul spre ele, vor fi cu certitudine atinse. Voi evoca. în sprijinul celor spuse, două dintre nenumăratele i- postaze ale coloanei ostășești. Faptele petrecut recent.La o aplicație această iarnă, otate de Infanteriști ai înălțimilor — cum sînt numiți vînătorii de munte — a parcurs pe jos, în două zile, 80 de kilometri, întregul de luptă, trebuit să zăpadă și unui ger care rît mercurul metrului pînă nus 14°. Dacă ma etapă terenul a fost ceva mai lesnicios (a- tît cît poate fi de lesnicios peste dealuri și văi) în a doua parte, după o odihnă de numai cîteva ore, el a pătruns și s-a menținut, pînă la sfîrșit, într-o zonă de mare altitudine. De-a lungul Iui, oamenii au trebuit să facă față multor peripeții. într-o porțiune de teren în- troienit, căluții de munte care transportau tehnica de luptă și alte materiale n-au mai putut înainta prin nămeți ; epuizați de efort, își sprijineau boturile pe umerii conducătorilor lor. Numai datorită strădaniilor ostașilor s-a putut depăși această situație. Trebuie să spun însă că cei care au scos caii pe brațe din acel loc chinuitor, au făcut-o pe seama timpului lor de odihnă. La obiectiv, unitatea trebuia să ajungă la o anumită oră și într-adevăr a ajuns, în timpul fixat, cu în-

încărcați cu echipament militarii au răzbată prin să reziste a cobo- termo- la mi- în pri-

tregul efectiv cu care pornise la asaltul celor 80 de kilometri.Mi-i închipui pe cel care au săvîrșit această performanță — și ei nu sînt singurii — în primele lor zile de cătănie, greșind și ei cadența, stîlcind alinierea, încurcați cumva de noua lor condiție ca și care i-ați de mult, zoane.Tot în i abia am urmă, și peisaj montan, într-u- na din zilele de februarie cu ploi abundente urmate de lapo- viță, alte coloane ostășești se avîntau spre obiective. De data asta nu era vorba de desfășurări tactice, ci de un contraatac ho- tărît împotriva revărsării Crișului Alb. La ora de după amiază cînd s-a auzit chemarea de ajutor, mulți dintre ofițeri nu se găseau tn cazarmă, a- bia se așezaseră la masă. Dar abia se dăduse alarma și coloanele subunităților, cu comandanții lor în frunte, veniți în fugă de-acasă, s-au și pus în mișcare și foarte repede și-au ocupat locurile de unde trebuiau să respingă o- fensiva rîului ieșit din albie. Unii cărînd piatră, alții, în apa rece, înălțînd digurile sau salvînd oameni și bunuri, ore întregi pînă dincolo de miezul nopții, ofițeri, subofițeri, soldați s-au tat

flăcăii pe întîlnit, nu prin garni-iarna pe care lăsat-o în tot intr-un

pe sine pentruulii
Colonel 
Gh. BEJANCU
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Noua secție de mașini pentru 
rectificat, înzestrată cu utilaje de 
înaltă concepție tehnică, dată în 
funcțiune ia Fabrica de niașini- 

unelte din Capitală 
(Foto : M. Cioc)

DE PE LOTRU

Al doilea front
de lucru 

la galeria de fugă
Pe șantierul Uzinei hidroelectrice de pe Lotru a fost străpunsă porțiunea dintre centrala subterană de la Ciunget și galeria de fugă. în cursul executării lucrării, brigada de mineri condusă de Pavel Oțet a derocat peste 7 000 mc stîncă. în felul acesta s-a deschis cel de-al doilea front de lucru la galeria de fugă, a cărei lungime este de 6.5 km. Pînă în prezent, lotul de la Malaia condus de ing. Ion Stingă a înaintat 3 300 m, ur- mînd ca întîlnirea dintre cele două echipe să aibă Ioc la km 4,5. La centrala subterană a fost terminată, totodată, betonarea primei lamele la bolta cavernei trafo, unde vor fi amplasate oe- le trei transformatoare de cîte aproape 200 MW fiecare.Continuă, de asemenea, în ritm susținut lucrările la barajul lacului de acumulare de la Vidra, la conducta forțată dintre baraj și centrala de la Ciunget, la aducțiunile principale ți secundare care însumează nu mai puțin de 145 km. Conform prevederilor, această hidrocentrală, cea mai mare de pe rîurile interioare ale țării, depășind de peste două ori pe cea de pe Argeș și de pesțe patru ori pe cea de la Bicaz, va intra în funcțiune, cu primul său agregat, la sfîrșitul anului 1972.
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Omul față în fața 
cu el însuși...
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OPTICA -
DOMENIU MODERN 

AL ȘTIINȚELOR TEHNICE

PREMISE FAVORABILE PENTRU
DEZVOLTAREA COLABORĂRII

ROMÂNO-CONGOLEZE

(Continuare în pag. a Vil-a)

tre două hoinărind tropote crede că
Prof. Zina SÎRBU
directoarea liceului „M. Eminescu' 
din București

întîlniri cu o femeie pe străzile unei me- într-o limuzină poate sensul vieții este să nu

CONDUITA ELEVULUI

barurilor, preocupările sînt reflexul unor in

Școala, profesorul, procesul educativ 
în fața unei probleme complexe care 
angajează întreaga răspundere și pu 
tere de influențare a corpului didactic

Școala românească aduce azi o contribuție hotăritoare la pregătirea pentru muncă și viață a tineretului. Prin toate resorturile și resursele ei, ea este menită să contribuie la această împlinire umană, stimulînd intens pasiunea elevilor pentru cunoaștere și năzuința lor spre perfecțiune morală.Aceste cerințe ale societății se realizează în principal prin procesul de îhvățămînt al cărui fundament mar- xist-leninist asigură formarea unei concepții cu adevărat științifice despre natură și societate, și, implicit, dobîndirea unui ideal de viață comunist. Posibilitățile sale nu se transformă însă de la sine în realitate. Tocmai de aceea convertirea virtuali- tăților școlii în valori educative și extinderea razei de influență a școlii asupra comportării tineretului mult în afara ei, este in momentul de față unul din comandamentele sociale cele mai înalte cărora trebuie să le răspundă omul de la catedră.Corpul profesoral își îndeplinește cu înalt spirit de răspundere nobila sa misiune. Dar, din păcate, există și profesori care nu răspund la îndatoririle educative cu egală dăruire deși este unanim știut că acel profesor care izbutește să înscrie constant in lecțiile sale, indiferent de disciplina pe care o predă, liniile de înaintare ale societății noastre, să facă înțelese sensurile politicii partidului nostru, realizează un postulat sigur al succesului in munca educativă. Lecția ră- mîne fără îndoială principala sursă de educare, dar nu acest aspect ne propunem să-1 aducem în discuție, ci modul în care trebuie acționat pentru influențarea favorabilă, cu efect direct a conduitei tineretului.Există, fără îndoială, în fiecare școală elevi a căror comportare nu poate să nu rețină atenția profesorilor și părinților, deopotrivă. Este vorba de acei tineri care nu vor să se conformeze rigorilor disciplinei școlare, bravează într-o postură sfidătoare obligația lor elementară de a învăța, și care, de regulă, în afara școlii, au o comportare în contradicție cu calitatea de elev, ajungînd pînă Ia manifestări vecine cu huliganismul sau chiar la acte antisociale, huliganice sadea. Unii consideră că asemenea tineri trebuie pur și simplu scoși din rîndurile școlii. Soluția aceasta — desigur, obligatorie, ca sancțiune drastică necesară și imediată în cazul unor abateri grave — poate fi comodă dar nu e și cea mai indicată întotdeauna. Pentru că atitudinea delăsătoare față de

învățătură ascunde o carență morală — lipsa simțului de răspundere, iar exagerările și stridențele în ținută, frecventarea nesănătoasefluențe ce pot fi contracarate dacă educația morală este adusă în centrul preocupărilor școlii.Cum se explică frecvența unor manifestări de natura celor amintite ? Fără pretenția de a da un răspuns complet, cred că este vorba în primul rînd de o diminuare a preocupărilor educative ale unor profesori și de slăbirea „frînelor" familiei. Desconsiderarea semnificației morale a atitudinilor negative manifestate de a- numiți elevi, neluarea în seamă a dinamicii conduitei și a anturajului lor din afara școlii conduc treptat la scăderea rolului modelator al profesorului și chiar la eșecuri. Se întîmplă a- desea ca elevii să nu se afle permanent sub o influență educativă dozată cu tact ci sub o cascadă de sfaturi și dojeni în momentele în care se constată recrudescența unor abateri. Cu asemenea prilejuri se face uz de verbalism moralizator în loc să fie analizat fondul manifestărilor nocive iar întreaga „campanie" educativă se încheie în momentul în care s-a schimbat aspectul exterior al stărilor, de fapt ce au condus la „semnalul de a- larmă". Desigur, este un lucru necesar și binevenit să li se pună la toți elevii emblemă cu număr matricol, să li se ceară să aibă Dar, ar sidere că tează la considerentele de ordin exterior, la înfățișare. în mod necesar, această latură, în definitiv mai ușor de rezolvat, trebuie completată cu acțiunea educativă de fond, de conținut.Cerințele majore ale pregătirii pentru muncă și viață a tineretului, e- ducarea lui în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului obligă corpul■ profesoral să acorde o mai mare a- tenție acestor probleme de conținut. Cu voia sau fără voia noastră, teribilismele modei, producțiile cinematografice denumite pe bună dreptate „narcotice", strada în înțelesul ei bulevardier pot să exercite o influență considerabilă asupraȘcolii nu-i este îngăduit să ignoreze această realitate și nici s-o repudieze pur și simplu. Pentru că, bunăoară, tînărul care a frunzărit o revistă occidentală pentru uz de reclamă al vedetelor de muzică ușoară sau a urmărit un film în care un „fecior de bani gata" își omoară plictisul din-

Pe aceeași

scara

să poarte uniforma școlii, o înfățișare fi greșit, să procesul educativ se limi-decentă, se con-

tineretului.

Interviu cu Cyrille ADOULA
ministru de stat, Insârcinat cu afacerile externe, 

cooperarea și comerțul exterior al Republicii Democratice Congo

Titular al unui sector Important al cabinetului congolez — afacerile 
externe, cooperarea și comerțul exterior — dl. Cyrille Adoula este o 
personalitate marcantă a vieții politice din țara sa, unde a ocupat, ime
diat după cucerirea independenței, o serie de funcții de răspundere. Cu 
ocazia vizitei oficiale pe care a întreprins-o în (ara noastră, domnia sa 
a răspuns cu amabilitate solicitării ziarului „Scinteia" de a-i acorda un 
interviu.— Vă rugăm, domnule minis

tru, să prezentați cititorilor noș
tri citeva din preocupările ac
tuale ale poporului congolez ; 
care sint sectoarele prioritare in 
eforturile sale pentru dezvolta
rea economică și socială T

|||

— Cucerirea Independenței a însemnat un moment de răscruce, o nouă filă în istoria noastră. Ne-am propus atunci ca Întregul potențial, toate eforturile să le canalizăm spre consolidarea acestei independențe, pentru a asigura progresul nostru e- conomic, social și cultural. Aceasta a constituit și constituie o preocupare primordială pentru poporul nostru și,

Să urce CALITATEA
să coboare COSTURILE

Puncte de vedere privind „scara prețurilor" ca instrument de diversificare
și îmbunătățire a calității produselorUna din caracteristicile economiei moderne o constituie diversificarea continuă a producției bunurilor de larg consum. Este o caracteristică izvorită din necesitatea de a oferi pieței o gamă tot mai largă de produse, capabile să răspundă cît mai țelor multiple lațiel, cerințe bită mobilitate structural în zilele noastre. O asemenea producție este cu atît mai ușor de realizat într-o economie organizată, planificată, cum este economia noastră socialistă, în care fiecare întreprindere, fără nici o discriminare, indiferent de mărime, de ramură, de amplasarea intr-un județ sau altul, este ajutată de stat prin punerea la dispoziție a fondurilor necesare asimilării de produse noi, cuprinse în planurile tehnice. Dar exis-

fidel cerin- ale popu- de deose- și dinamism

tența acestor planuri, a sumelor acordate de stat nu rezolvă de la sine problema. Materializarea scopului urmărit — diversificarea producției — este condiționată de modul în care are loc conjugarea eforturilor financiare ale statului cu cele ale producătorilor, vizînd investigarea, căutarea noului. Fotografiind sub acest unghi realitatea, obținem imaginea unor rezultate ce seamă, bîndite ramura mașini,re, alimentare, a cooperației meșteșugărești sau a industriei locale, producătoare de bunuri de ’arg consum. Aceeași fotografie însă, privită prin prisma eforturilor financiare pe care le face statul ne arată că rezultatele obținute sînt încă departe de a asigura un ritm

merită a fi luate în fie că ele sint do- de întreprinderi din construcțiilor de ale industriei ușoa-

susținut .de înnoire a nomenclatorului de produse, existînd suficiente resurse nevalorificate. La baza a- cestui fapt stau mai multe cauze Una din ele — de mare importanță și de care ne vom ocupa în rîndurile de față — o constituie imperfecțiunile sistemului actual de prețuri ; mai clar, prețul nu reprezintă, în forma sa actuală, un instrument activ de influențare și orientare a întreprinderilor către produsele noi.Din numeroasele exemple ce se pot da, vom aminti sectoarele de confecții și textile, care, prin natura lor, ar trebui să fie de o mare mobilitate, sectoare în care aducerea unui model nou, a unui desen sau unei culori noi nu necesită investiții materiale deosebite, cît mai ales inventivitate, muncă de concepție. „Nefiind

cointeresate prin preț să promoveze noul, produc ani de-a dul același_ sortiment, declara directorI.C.R.T.I.-București. Astfel, paltoanele bărbătești și de băieți ..........................................produse mer" și șov sîntde mai bine de 4—5 ani în același, mereu același desen. La fel stau lucrurile și la stofele bărbătești (articolele 250-04, 250—05,250—07), produse de fabricile „Dorobanțul" — Ploiești, „Partizanul" — Brașov, „Libertatea“-Sibiu, la care desenul nu s-a schimbat de aproape opt ani de zile.Urmările unei asemenea stări de lucruri sînt multiple, aspectul esențial fiind acela al nesatisfacerii cererii de consum a popu-

fabricile rîn- ne Dumitru Iosif, comercial al
(articolul 323—04) de fabricile „Prej- „Partizanul“-Bra- oferite populației

lației în condiții corespunzătoare. Dar nu numai atît. Mărfurile oferite de producător, fiind învechite și neagreate pe piață, rămîn în depozit. Se plătesc dobînzi (I.C.R.T.I.-urilor, pentru mărfurile care depășesc perioada normală de rotație, le sînt percepute dobînzi duble) și se imobilizează o însemnată cantitate de muncă vie și materializată, care ar putea fi folosită la confecționarea acelor produse solicitate de cumpărători. Caracterul monoton al producției unora din bunurile de larg consum are și alte urmări. Spațiile de depozitare construite, pentru care economia națională cheltuiește sume însemnate, în loc să fie utilizate în scopul pentru care au fost
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

aș adăuga, și pentru alte popoare africane. După cum se știe, însă, drumul nu ne-a fost ușor. în cei zece ani care au trecut de la dobîndirea independenței, am avut de înfruntat dificultăți imense, am avut de depășit consecințele acțiunii unor forțe centrifuge. Unitatea noastră națională a fost la un moment dat grav a- menințată de războiul civil. Bineînțeles, toate acestea au afectat profund situația economică a țării.Abia în urmă cu cinci ani s-au pus bazele unui program de dezvoltare, a cărui trăsătură de bază o reprezintă preocuparea pentru asigurarea suveranității asupra marilor bogății de care dispune țara noastră. Voi recurge la cîteva cifre, deosebit de elocvente pentru rezultatele înregistrate în această perioadă. Dacă în 1965 numai 20 la sută din mijloacele de producție erau controlate de statul congolez, astăzi acest control se extinde la 75 la sută. S-au ridicat în acești ani numeroase întreprinderi de stat. Cea mai mare parte a industriei miniere este proprietate a statului ; de asemenea, societățile de asigurări și de transport, în marea lor majoritate. Avem un mare număr de cooperative de consum, care la noi se numesc „economate ale poporului", și care sînt tot unități de stat, avind un rol important în aprovizionarea populației cu produse de larg consum la prețuri convenabile.Cu toate că agricultura constituie cea mai importantă ramură a economiei congoleze, guvernul nostru a e- laborat un plan amplu de expansiune industrială. Construirea hidrocentralei de pe fluviul Congo, una din cele mai mari din lume, va permite dezvoltarea unor noi ramuri industriale, cum ar fi siderurgia, țara noastră dispunînd pentru aceasta de importante zăcăminte de minereu de fier. Sînt în faza de proiect, sau în construcție, o serie de alte obiective, între care un port la Atlantic, extinderea rețelei feroviare și rutiere. Iată, deci. în linii foarte generale, preocupările noastre pe plan intern, perspectivele dezvoltării viitoare a Republicii Democratice Congo.Firește, țara mea este conștientă că pentru înfăptuirea acestui program se vor cere eforturi deosebite, drumul care ne așteaptă nu va fi ușor, în vederea atingerii obiectivelor propuse, nu vor fi suficiente doar bogățiile naturale — sursa atîtor suferințe pentru poporul congolez în trecut. Se impune ca o necesitate prioritară valorificarea potențialului uman, formarea acelei armate de specialiști de care are nevoie economia noastră. Pentru a progresa pe calea dezvol-
Dumitru ȚINU 
Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a Vil-a)
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COMISIILE PE PROBLEMEFAPTULi asiguram

Q©a conducerii colective

LA NOILE IZVOARE
și ai săi să se regă- aceeași familie.
învăța

9

și algebră

Vasile DASCĂLU
secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

DIVERS

Va

tn...

el in

de bani — dobîn- pe ce căi — VictorFocșani, str. Ca-

întîlnire 
după 
31 de aniDin cauza unor împrejurări de viață (asupra cărora nu insistăm), Vasile Stoica, din comuna Ederile, județul Dîmbovița, a fost despărțit de familie la vîrsta de 2 ani. Cu cîtva timp în urmă, în speranța de a-și regăsi mama și, eventual, frații și surorile, el s-a adresat serviciului de evidența populației din cadrul I.M M.B. în urma unor îndelungi căutări, acum cîteva zile, în Capitală a avut loc o emoționantă întîlnire. După 31 de ani, electricianul Vasile Stoica și-a regăsit mama, făcînd totodată întîia cunoștință cu cei doi frați și cu sora sa. N-au lipsit nici lacrimile de bucurie, nici mulțumirile adresate celor ce l-au ajutat pe sească

5 CJ

Minus cu minus, în operațiile 
algebrice, devine plus. Ladislau 
Macavei, gestionarul depozi
tului de materiale de construc
ții al cooperativei de consum 
Oșorhei (Bihor), a încercat să 
aplice această regulă și 
propria-i gestiune. In conse
cință, a început si facă minu
suri : vindea materialele și iși 
însușea contravaloarea lor. Din 
cînd în cînd, aduna minusurile 
și, prin falsificarea documente
lor de evidență, le prefăcea în 
„plusuri". Așa a reușit să dela
pideze în scurt timp nu mai 
puțin de 180 000 lei. Dar zilele 
trecute, o verificare a gestiu
nii a dat la iveală frauda, invi
tat să dea explicațiile de rigoa
re organelor de anchetă, a con
statat că nu poate rezolva multe 
„necunoscute". Deocamdată, „al
gebra" sa i-a adus o pază sigură. 
Ultimul cuvînt îl va avea, firește, 
instanța de judecată. După a- 
ceea, va avea tot timpul să în
vețe adevărata algebră.

A găsit 
ce-a căutatDispunînd diți el știe Moraru din raiman nr. 16. voia să cumpere neapărat o mașină. Asta însă — și-a zis el — ar putea bate 
la ochi. Era deci în căutarea unui tertip care să-1 scutească 
de orice complicații. Și l-a găsit. A cumpărat de la doi necunoscut!, contra sumei deIei, un bilet Loto, cîțti- al unui autoturism. Ar zice cineva ceva de „no- lui ? Numai că, după ce banii, a constatat că bi-
81 009 gător putea rocul" a dat letul era fals, iar necunoscuții, doi escroci notorii. Dar un „noroc" nu vine niciodată singur. Pățania cu biletul de Loto s-a răspîndit în tot orașul. Și exact de ceea ce s-a temut Victor Mo- raru, de aceea n-a scăpat. Ajuna în fața comisiei pentru controlul bunurilor dobîndite în mod ilicit, aceasta a stabilit că el nu poate justifica nu numai suma de 81 000 lei, ci și proveniența altor bunuri. în valoare de încă 46 000 de lei. Drept pentru care i s-a aplicat impozitul legal de 30 la sută. De unde se vede că cine umblă cu ocaua mică se alege cu daraua mare.
Fugă 
agravantă

Circulînd pe șoseaua Tg.
— Filiași, tractoristul rutierist 
Marin Grejdan. de la întreprin
derea de construcții căi ferate 
Craiova, a accidentat mortal pe 
cetățeanul Dumitru Stoica din 
Strehaia. După ce s-a asigurat 
că nu l-a văzut nimeni, a pă
răsit locul accidentului. Cerce
tările întreprinse printre cei ce 
au circulat pe șoseaua respecti
vă in ziua cînd a avut loc acci
dentul au descoperit insă rapid 
urmele infractorului. A încer
cat el să susțină că a fugit de... 
frică, dar aceasta nu i-a ajutat 
la nimic. A fost arestat și de
ferit organelor de justiție. în 
fața cărora va trebui să dea 
socoteală acum și pentru ulti- 

e

Jiu

ma culpă, agravantă. Legea 
neînduplecată.

I Competiție 
| matrimo-
I nialăLocuiesc amtndoî pe strada Negru Vodă. Primul — la 3, al doilea — la nr. 63. Unul in Pitești, celălalt în Cîmpulung. Ambii se aflau — după cit se pare — într-o competiție pe urmele vestitului Barbă Albastră. Piteșteanul Gri gore Neacșu s-a căsătorit în 1965 cu E. S. După 4 ani însă 1 s-a făcut din nou de însurătoare și, declarînd solemn că e holtei, â încheiat, la Consiliul ponular al sectorului 6 din Capitală, încă o căsătorie. Cîmpulungeanul Mircea Hago s-a căsătorit in comuna Oarja. După aceasta, ca să nu rămînă mai prejos, a descins și el în București, a găsit o parteneră și a reușit, în scurt timp, să o ducă la ofițerul stării civile. Acum, ambii candidați la însurătoare rtnt pe cale de a încheia competiția. Bineînțeles. în fața tribunalului, pentru infracțiunea de bigamie.

nr.

de

cu
„Scînteîi

Rubrică rcrlor’otâ
Dumitru TTRCOB
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Utilitatea

cadru superior de exercitare

Receptiv la noile fenomene ale vieții sociale, partidul nostru iși adaptează continuu structura organizatorică, formele și metodele de activitate la cerințele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. în a- cest sens, îmbunătățirile și completările aduse de Congresul al X-lea Statutului partidului converg spre lărgirea democrației interne, stimularea inițiativei creatoare și creșterea responsabilității organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor ■ în înfăptuirea politicii partidului.Concretizînd liniile directoare trasate de congres, hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 a stabilit un ansamblu de măsuri vizînd organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme, urmărind prin aceasta asigurarea cadrului organizatoric propice participării efective, organizate a membrilor Comitetului Central, ai organelor locale de partid la elaborarea diferitelor hotărîri, la efectuarea de studii și analize, precum și la munca de îndrumare și control. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „adoptarea și 
transpunerea in viață a acestor mă
suri vor duce la întărirea principiului 
muncii colective și a răspunderii per
sonale a membrilor organelor alese 
ale partidului, vor asigura o partici
pare mai activă a acestora la dezba
terea și soluționarea problemelor care 
se ridică în diferite sectoare de ac
tivitate, vor spori capacitatea întregu
lui nostru partid de a organiza și con
duce. cu rezultate tot mai bune, opera 
complexă a edificării nrinduirii socia
liste în patria noastră".Aceste măsuri se înscriu In aria de preocupări a conducerii partidului privind perfecționarea formelor și metodelor muncii de partid Ia toate nivelurile. Este limpede că. în condițiile actuale, cînd cresc de la an la an complexitatea și varietatea problemelor .cu care sînt confruntate organele de partid, soluționarea acestora pe baza unui studiu profund al realităților și prin eforturi perseverente pentru adoptarea variantei optime, nu poate fi realizată doar cu forțele aparatului de partid, ci impune valorificarea experienței și pregătirii celor mai competente cadre din activul de partid și, în primul rînd, participarea sistematică la conducerea vieții economice și sociale a tuturor membrilor organelor de partid.Pornind de Ia aceste considerente, comitetele de partid din județul Neamț au fost îndrumate ca la alcătuirea comisiilor să aibă în vedere ca membrilor comitetelor să li se încredințeze răspunderi pe măsura aptitudinilor și experienței lor. în raport cu specialitatea și ramura în care lucrează, astfel ca aportul fiecăruia să ' fie cît mai valoros. Această repartizare pe comisii constituie însă doar o latură a problemei ; cealaltă latură — de importanță hotărîtoare — constă în antrenarea lor permanentă la activitatea concretă a organelor de partid în care au fost aleși.Desigur. în activitatea comisiilor pe probleme nu pornim pe un teren gol. ci valorificăm și ridicăm pe o treaptă mai înaltă experiența acumulată în ultimii ani, astfel incit prin organizarea .Ș* Planificarea judicioasă a activității comisiilor pe probleme, in rîndul cărora activează 4 125 membri ai comitetelor și un mare număr de activiști de partid, de stat, din organizațiile de masă și obștești, specialiști etc., să determinăm o îmbunătă- ' țipe substanțială a muncii de partid. Ca să obținem rezultatele scontate, orientăm comisiile pe probleme spre înlăturarea tendințelor de muncă „în general" și a acțiunilor formale, spre desfășurarea unei activități sistematice, căreia să-i fie proprii interven
ția promptă, eficientă. îmbinarea Ju
dicioasă a preocupării pentru rezol
varea sarcinilor curente cu cele de 
perspectivă.Studiile, analizele comisiilor pe probleme ale comitetului partid ne-au fost de mai cu seamă atunci 
concluziile acestora au 
s-a urmărit cu perseverență aplicarea ț

județean de un real folos cînd. după ce 
fost adoptate,

complexe a gospodăriei

lor. Astfel, anul trecut, comisia economică a fost antrenată în fundamentarea posibilităților de asimilare a unor piese de schimb, catalizatori și a altor materiale șl utilaje în scopul . diminuării volumului importului, precum și în efectuarea unor studii privind îmbunătățirea gradului de încărcare a mașinilor-unelte și a utilajelor. Rezultate pozitive au determinat și studiile efectuate în legătură cu perfecționarea organizării muncii și pregătirii cadrelor în întreprinderile de constructii-montaj. eliminarea pierde-

astfel incit constatarea unor deficien
țe să fie urmată de măsuri practice 
pentru înlăturarea acestora. Anul trecut s-a bucurat de o apreciere pozitivă studiul întreprins de comisia economică a comitetului județean de partid. în colaborare cu comisiile economice de la comitetele municipale de partid Piatra Neamț și Roman, privind posibilitățile de reducere a consumurilor specifice de metal, material lemnos și alte materii prime, de combustibil convențional, energie electrică etc., precum și mă-

rilor și rentabilizarea produselor, acțiunile întreprinse pentru reducerea consumului din Roman canice din județului.Și-au dovedit utilitatea și studiile efectuate in privința dezvoltării agriculturii. Pe baza soluțiilor propuse de comisia pentru problemele de agricultură și silvicultură, în județul Neamț se vor construi obiective in- tercooperatiste de mare capacitate, printre care un complex de porci cu o capacitate de 30 000 capete și o fabrică de nutrețuri combinate cu o capacitate anuală de 100 000 tone. Se află în curs de aplicare măsurile a- doptate ca urmare a studiilor referitoare la extinderea irigațiilor, dezvoltarea legumiculturii, consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor de producție slab dezvoltate.în lumina obiectivelor stabilite în planul de muncă al comitetului județean de partid pe trimestrul I al a- cestui an. comisia economică, în colaborare cu comisia pentru propagandă. învățămînt. știință și cultură, studiază posibilitățile de îmbunătățire a calității produselor In cinci mari unități economice. Pe baza soluțiilor propuse urmărim să obținem efecte economice superioare, înlăturînd neajunsurile care mai persistă în acest domeniu.în urma concluziilor ce ne-au fost prezentate de comisia pentru problemele organizatorice, ale activității și -vieții interne de partid. în- legătură cu mijloacele de întărire a organizațiilor de bază din exploatările forestiere. șantierele de construcții-mon- taj, ferme agricole și brigăzi din C.A.P., unități sanitare etc., comitetul județean a adoptat măsuri corespunzătoare pentr.u îmbunătățirea activității în acest domeniu. Comisia pentru probleme organizatorice a- nalizează. de asemenea, activitatea comitetelor municipale, orășenești și a altor comitete de partid în domeniul selecționării, promovării și educării cadrelor, va controla unor comitete comunale de privind elaborarea și aplicarea rîrilor.Desigur, sfera de preocupări tribuțiile comisiilor pe probleme sînt extrem de bogate. Spre a amplifica aportul lor la îndeplinirea în cele mai bune condiții a rolului conducător al organelor locale de partid, ne îngrijim ca activitatea lor să nu se limi
teze la efectuarea de studii, analize 
sau la elaborarea de hotărîri vizîntl 
remedierea unor deficiențe, ci, para
lel cu aceasta, să-și aducă contribuția 
Ia preîntîmpinarea fenomenelor ne
gative sau la curmarea lor încă din 
faza incipientă.Eficiența muncii comisiilor pe probleme depinde, în măsură hotărî- toare, așa cum dovedește experiența, de perseverența cu care se urmărește finalizarea acțiunilor întreprinse.

de metal la Uzina de țevi și la întreprinderile me- cele două municipii ale

munca partid hotă-și a-

șurile ce au fost recomandate in a- ceastă privință organizațiilor de partid și comitetelor de direcție din unitățile productive. Trebuie să spunem, insă că dacă bilanțul rezultatelor obținute anul trecut în îndeplinirea sarcinilor de plan pe ansamblul județului a fost diminuat de depășirea unor norme de consum la Uzina de fire și îngrășăminte chimice din Să- vinești, fabrica „Reconstrucția" din Piatra Neamț, întreprinderea de prefabricate din Roman și la alte unități, dacă risipa de materiale pe șantierele de construcții a dus la pierderi de circa 10 milioane lei, aceasta se datorează în bună măsură faptului că multe din soluțiile acestor deficiențe au parte în stadiul de... ducerea consumurilor menținută pe postul să" printre preocupările comitetelor de direcție, serviciilor de cercetare, laboratoarelor, cadrelor tehnice de specialitate, iar organizațiile de partid din întreprinderile respective au continuat, în virtutea unor vechi deprinderi, să analizeze rezultatele „în mare", fără a aprofunda cauzele care determină depășirea consumurilor specifice și a mobiliza colectivele în vederea înlăturării lor.Am insistat asupra acestui piu spre a sublinia faptul că 
tatea comisiilor Pe probleme 
încheie o dată cu efectuarea 
lor, analizelor, cu elaborarea 
rilor de către organele de partid cărora le sînt subordonate. Așa cum se arată în hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. ele par
ticipă organizat Ia munca de îndru
mare și control, spre a ajuta efectiv ca hotăririle adoptate să prindă viață, să nu fie părăsite la jumătatea drumuluiIn preocupările vizînd perfecționarea activității comisiilor pe probleme avem în vedere faptul că, pentru a evita ca ele să rămînă doar in stadiul intențiilor, este necesar să acționăm cu perseverență pentru a eli
mina manifestările de formalism din munca acestora, tn acest sens, biroul comitetului județean de partid a luat măsuri pentru evitarea paralelisme^ lor și suprapunerilor între activitatea comisiilor pe probleme ale comitetului județean și cele ale consiliilor populare, organizațiilor de masă și obștești, prin sincronizarea eforturilor acestora. Nu ignorăm faptul că. dacă la nivelul județului au fost realizate progrese în coordonarea activității acestor organisme spre abordarea unor obiective majore, problema este încă departe de a fi rezolvată la nivelul -municipiilor, orașelor și comunelor din județ. Metodele formale, birocratice iși găsesc ilustrare fie în orientarea comisiilor pe probleme spre subiecte minore (numai ca să se poată raporta că au fost „active"), fie în orientarea lor spre studii și analize, în dauna acordării

unui sprijin efectiv pe teren organizațiilor de partid, ca și a participării la munca de îndrumare și control. în activitatea comisiei pentru propagandă, învâțămint, știință și cultură a comitetului județean se a- cordă prioritate laturii cantitative a muncii, in dauna celei calitative, se cer încă de la comune numeroase date statistice despre numărul acțiunilor cultural-educative, al partici- panților, neglijîndu-se în schimb problemele legate de conținutul, forța de înrîurire, de convingere a acestor acțiuni. Ne propunem să remediem in scurt timp stările de lucruri existente la Războieni și în alte comune — unde comisiile pe probleme există doar pe hirtie — și să punem capăt „mostrelor" de formalism ca cele semnalate în comuna Tașca, unde comisia economică a comitetului comunal de partid prevăzuse în planul de muncă pe acest trimestru să urmărească modul cum se ocupă agentul fiscal de încasarea impozitelor.Comitetul județean de partid Neamț manifestă o preocupare statornică pentru imprimarea celor mai eficiente forme și metode în activitatea comisiilor pe probleme, cu convingerea că participarea acestora la elaborarea diferitelor hotărîri, la efectuarea de analize, studii, precum și la munca de îndrumare și control va determina ridicarea nivelului muncii organelor și organizațiilor de partid, aplicarea muncii duce la terne dederii personale a tuturor membrilor organelor de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului.

consecventă a principiului și conducerii colective, va dezvoltarea democrației in- partid, la creșterea răspun-

de remediere a rămas mai de- propuneri. Re- specifice a fost de „cenușărea-

exem- 
activi- 
nu se 

studii- 
hotări-

Incendiul provocat de un scurt circuit în locuința lui Mihai Ana din comuna Albești, județul Mureș, pe lingă avariile produse clădirii, a distrus și bunuri materiale — mobilă, îmbrăcăminte etc. — în valoare de 9 943 lei. Direcția județeană ADAS a venit în sprijinul celui sinistrat, plătindu-i integral această sumă, pe baza poliței de asigurare în valoare de 10 000 lei, pentru care achitase drept primă doar 20 lei. Este încă o dovadă a utilității măsurii de prevedere pe care o reprezintă „asigurarea fa
cultativă complexă a gospodării
lor".Această asigurare este de tip complex, incluzînd toate bunurile aflate într-o gospodărie ce aparțin atît asiguratului brilor familiei sale, cît persoane, dacă ele se folosința sau păstrarea

și mem- și altor află în asigu-

râtului ori a membrilor respectivei familii. Asigurarea are în vedere numeroase riscuri posibile : incendiul, explozia, inundația și multe altele. în asigurare poate fi inclusă și persoana care a încheiat asigurarea ori soțul — respectiv soția — acesteia, pentru caz de invaliditate permanentă sau deces, produse la domiciliul asiguratului ca urmare a unor accidente; de asemenea, pot fi incluse despăgubirile civile datorate de asigurat, în calitate de locatar, proprietarului, pentru unele pagube produse imobilului în care locuiește.Prima de asigurare este foarte convenabilă : anual, 2 lei la 1 000 lei sumă asigurată. Cu alte cuvinte, cu o primă de asigurare de 100 de lei se pot asigura — pe timp de un an — bunuri în valoare de 50 000 lei.

DIN BORSECMIERCUREA CIUC (Corespondentul „Scînteii"). — Borvizul de Borsec, denumit și „regina" apelor minerale, este azi mai căutat și prețuit ca ori- cînd pentru calitățile sale superioare. In urma captării mai multor izvoare din subteran s-au deschis largi posibilități pentru valorificarea apei minerale în cadrul întreprinde-

l
*

rii „Apemin". Aici, zilele trecute s-a pus în funcțiune prima linie a unei stații moderne de îmbuteliere cu o capacitate de peste 100 000 litri apă minerală în 16 ore. în urma intrării în- exploatare a celorlalte linii, în luna aprilie a.c., instalația va realiza o producție de peste 50 milioane litri apă minerală pe an.

In București — Șoseaua Pantelimon — Uzina de autoturisme Pitești a deschis recent o stație aufo-service, do
tată cu aparatură modernă pentru întreținerea autotu rismelor „Dacia". Stații asemănătoare funcționează și în 

Cluj, Timișoara, Brașov Foto t Agerpres

(Urniare din pag. I)create, sînt blocate.de furi greu vandabile, viteza de rotație a mijloacelor financiare investite în fabricarea produselor respective este încetinită.— Problema adaptării producției la cererea populației st pune cu și mai mare acuitate pentru perioada următoare, cînd capacitățile industriei bunurilor de larg âonsum vor crește considerabil in țara noastră, ne-a declarat Radu directorul cercetări relarea

măr- 
iar

Institutului comerciale, capacităților
Paul, i deCode

producție cu cele de absorbție a pieței nu poate a- vea însă loc fără o flexibilitate a prețurilor, fără o gradare a lor pe o anumită scară, ținînd cont de ciclul de viață al mărfii (faza de apariție pe piață, de dezvoltare a vînzărilor, de generalizare, stagnare, scădere accentuată, dispariție), gradare menită, pe de o parte, să mobilizeze producătorii în aducerea de noi și noi produse, iar pe de altă parte să influențeze cererea de consum a populației la acele produse la care se urmărește generalizarea vîn- zării. în acest fel s-ar eli-

„TELEFOANELE" RĂSPUND LA APELArticolul intitulat „O greșeală de tipar în cartea de telefon a Sucevei'1 semnala o seamă de neajunsuri cu privire la deservirea telefonică în municipiul Suceava, punînd in discuție, in principal, modul în care a fost dată în funcțiune noua centrală automată. Prima parte a răspunsului ce ne-a fost adresat de Direcția telefon-tele- graf din Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor face o analiză a cauzelor care, în trimestrul IV 1969 și luna Ianuarie 1970 au împiedicat centrala să funcționeze la indicii calitativi stabiliți. Cauzele principale sînt : lipsa unor echipamente din import, nelivrate la termenele contractuale : suprasolicitarea centralei datorită schimbării numerotatiei abonaților (de la 4 la 5 cifre) ; greutățile in exploatare ca urmare a schimbării tipului de centrală ; unele deficiențe în activitatea de întreținere a centralei, determinate. in bună parte, de slalpa calificare a personalului ; unele lipsuri in întreținerea posturilor publice.Remarcind sinceritatea răspunsului, nu ne putem abține totuși de la o întrebare : de ce pregătirea unui personal calificat și întreținerea corectă a posturilor publice n-au fost luate în considerație cu toată seriozitatea la timpul cuvenit ? Deoarece este absolut nefiresc ca pentru o centrală telefonică pusă în funcțiune in septembrie 1969, instruirea personalului să se mai facă în lunile decembrie-ianuarie — cum rezultă din același răspuns.M.P.T. a răspuns totuși la apel. Sintem informați că echipamentul lipsă a fost adus din import. urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii martie lucrările să fie terminate, ceea ce va asigura funcționarea centralei la parametrii proiectați ; aparatele posturilor publice din punctele aglomerate sint verificate de mai multe ori pe zi ; se acordă o atenție deosebită serviciului 09. Totodată. din lipsa altor amănunte, sintem dispuși să dăm crezare faptului că „pentru lipsurile constatate, care revin organelor de conducere din Direcția județeană de poștă și telecomunicații Suceava, s-au luat măsuri corespunzătoare". Deci, apelați cu încredere Ia centrala suceveană !

RECEPȚIA — PE RECEPȚIEIn cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții, ziarul nostru a publicat recent articolul intitulat „Semnează cu ochii închiși, pentru că nu deschide punga", despre construcțiile de locuințe din Craiova, cri- ticînd munca de mintuială a unor echipe și superficialitatea recepției. Drept răspuns, primim o amplă scrisoare din partea comitetului execu- ' tiv al consiliului popular municipal, din care spicuim : „Articolul apărut in ziarul „Scînteia" — care ne-a fost de un real folos — a fost prelucrat cu șefii de echipă, maiștrii, cadrele de conducere de pe șantiere și diriginții. Totodată, s-au prelucrat și normativele privind montarea panourilor mari și s-a inițiat un curs de școlarizare cu toți factorii care participă la executarea lucrărilor de construcții-montaj ; s-a dispus conducerii Trustului de construcții locale Craiova să întocmească graficele de remediere a deficiențelor care au apărut mai ales la blocurile construite din panouri mari ; s-au luat măsuri pentru întărirea controlului la executarea construcțiilor ; in ceea ce privește defecțiunile sesizate la blocurile 1 și 3 din cartierul Valea Roșie, acestea au fost remediate, lucru confirmat la comitetul executiv al consiliului popular municipal de către împuternicitul asociației de locatari".In răspuns se mai arată că s-au făcut propuneri comitetului executiv al consiliului popular județean privind reorganizarea și îmbunătățirea activității comisiilor de recepție, conform legii privind organizarea și executarea investițiilor. în acest sens, se vor organiza următoarele comisii de recepție : 1. Comisia de recepție pentru lucrările social-culturale ; 2. Comisia de recepție pentru locuințele proprietate de stat care se repartizează întreprinderilor și organizațiilor economice ; 3. Comisia de recepție pentru locuințele proprietate personală ce se execută prin O.C.L.P.P.Apreciind seriozitatea măsurilor luate, consemnăm, în încheiere, și angajamentul comitetului executiv al consiliului popular municipal de a acorda o atenție deosebită lichidării lipsurilor și realizării sarcinilor în acest sector de activitate.

REABILITAREA CONDICILOR 
DE SUGESTIICu ce eficiență se desfășoară „dialogul" cum- părător-comerț prin intermediul instrumentului cel mai direct, cel mai ușor de mînuit — condica ? Iată tema unui articol publicat recent sub titlul „Scrieți în condică, directorul tot nu citește !“, din care se desprindea ideea că pe cetățean nu*l interesează „tehnica" transmiterii diferitelor sesizări, ci soluționarea de fond a problemelor, luarea de măsuri efective, imediate pentru înlăturarea neajunsurilor.Din răspunsul ce ne-a fost adresat de Direcția comercială județeană Bihor — direct vizată in articol — rezultă că „s-a introdus o evidență pe fiecare unitate in parte, fiecărui merceolog re- venindu-i sarcina de a verifica săptămînal caietele de sugestii și reclamații, în vederea rezolvării lor la timp" ; totodată, „direcția comercială a atras atenția în mod toarte serios conducerii T A.P.L., in vederea remedierii tuturor deficiențelor semnalate de ziar și luării de măsuri față de. cei vinovați".A răspuns ziarului și Direcția generală comercială a Capitalei, sub semnătura directorului general Toma Albuleț. Aflăm că „aspectele constatate de dv.. care constituie o abatere de la ordinul M.C.I. 414/1959, au fost juste, fapt pentru care s-a atras atenția conducerilor organizațiilor vizate în articol și am primii asigurarea că vor acorda mai multă atenție acestei probleme și vor lua măsuri corespunzătoare. O lipsă în această , problemă o are și Direcția generală comercială, care nu a urmărit și controlat mai îndeaproape cum organizațiile comerciale respectă ordinul M.C.I. Rămîne în atenția noastră această sarcină de îndrumare mai substanțială în ce privește rezolvarea sesizărilor făcute de cumpărători". Forurile comerciale locale au analizat deci problemele ridicate in articolul amintit și au luat măsuri pentru a se cerceta și valorifica mai atent propunerile și sesizările cumpărătorilor. Au înțeles. de fapt, că aceste măsuri intră tn sfera „obligațiilor de serviciu" și tocmai de aceea este necesar să se asigure permanent îndeplinirea lor.

mina cheltuielile neecono- micoase care se fac în prezent cu produsele greu vandabile, iar întreprinderile ar fi obligate să țină pasul cu tot ceea ce este nou în domeniul tehnicii de fabricație, al materiilor prime și al Înlocuitorilor acestora, al modei etc. Reușita unui asemenea sistem de prețuri .este condiționată, după părerea mea, de modul cum se vor rezolva cel puțin următoarele aspecte : a) îmbunătățirea și creșterea operativității mecanismului de fixare și modificare a presurilor ; b) urmărirea de către producător și comerț a modului de comportare a noului produs lansat, în vederea stabilirii momentului de trecere de ta o etapă la alta ; menționez că ambele aspecte țin de latura organizatorică : c) controlul atent al calității produselor, pentru ca prin gradarea prețurilor să nu se ajungă la caracteristicilor produselor.— Acest ultim deosebii de important, și-a exprimat părerea George Popescu, șeful corpului de control din Comitetul pentru prețuri. în prezent, deși nu se aplică gradarea prețurilor, foarte mulți producători practică unele mijloace de sporire artificială a rentabilității, prin folosirea de materii prime inferioare celor luate în calcul în momentul stabilirii prețurilor, prin aducerea pe piață a falselor produse noi cu ambalaje modificate sau cu mici schimbări neesen- țiale etc. Numai pe una din căile enunțate, anume prima din ele, întreprinderea' ,,Partizanul“-Craiova a obținut, in anul 1969, la 7 produse, un beneficiu suplimentar de I 654 411 Iei, iar I.M.P. Constanța, la trei produse, a obținut 2 698 000 lei, fără nici un efort propriu. Doresc să precizez că există o circulară dată de Comitetul pentru prețuri (14/1968) care, dacă ar fi fost respectată, puteau fi preintîmpinate situațiile a- rătate. Iată de ce consider că introducerea unor trepte de prețuri, capabile să canalizeze eforturile întreprinderilor spre adevărata diversificare a producției, punînd capăt unor practici actuale de mistificare a noului, ar trebui însoțită de 
un control toarte riguros

deprecierea inițiale aleaspect este

din partea organelor de prețuri, a ministerelor producătoare și a Ministerului Comerțului Interior, a organizațiilor comerciale, astfel incit prețul să reprezinte un stimulent activ în a- ducerea pe piață a noutăților.Dorind să aflăm părerea organului specializat, precum și măsurile ce se vor întreprinde pe această linie în perioada ne-am adresat tovarășului Ștefan Arsene, dinte al Comitetului pentru prețuri, care ne-a declarat următoarele : „Prețul poate și trebuie să tie o pîrghie principală în politica de adaptare a producției la cerințele pieței, do introducere în fabricație a produselor noi de un înalt nivel tehnic și cu o eficiență sporită. In proiectul noilor norme metodologice de stabilire, aplicare și modificare a prețurilor și tarifelor, la care lucrăm în prezent, s-a ținut cont de acest lucru, urmărindu-se ca prin prețul noilor produse să se asigure o rentabilitate stimulativă pentru producător, pe de o parte, și cointeresarea beneficiarilor de a utiliza noile produse, pe de altă parte. O dată cu stabilirea prețului stimulativ pentru un nou produs, se va avea în vedere ca, pe măsura învechirii Iui, prețul să fie redus, astfel incit prin micșorarea beneficiului producătorul să fie cointeresat In înlocuirea Iul treptată cu noi produse. A- cest sistem va avea, sperăm. un ecou favorabil șt în sectorul bunurilor de larg consum.Țin să precizez că în concepția de la care s-a pornit se are în vedere ca prin diversificarea producției să se asigure și o îmbunătățire continuă a calității produselor, urmînd ca prin- tr-un control riguros corelația dintre preț și calitate să se păstreze pe întreaga durată de fabricație, și nu numai la primele loturi".Părerile specialiștilor converg așadar către același punct — prețul poate și trebuie să joace un rol mai mare în influențarea producției. S-au conturat chiar unele soluții. Problema constă deci în aplicarea lor în practică — cît mai repede cu putință — în scopul satisfacerii la un nivel tot mai înalt a nevoilor de consum ale populației.

următoare,vicepreșe-

blocate.de


DISTINCȚIILE ACORDATE
SlNT PENTRU NOI

De cinci ori mai mult
acid sulfuric, de patru

UN PUTERNIC IMBOLD 
IN MUNCĂ

ori mai multe
îngrășăminte fosfatice

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de colective ale întreprinderilor 

fruntașe pe ramură în întrecerea socialistă pe anul 1969

în semn de înaltă prețuire pentru rezultatele obținute în muncă, colectivelor din întreprinderile industriale, de construcții, agricole și de transporturi, din institutele de proiectări și cercetări, care s-au distins în întrecerea socialistă desfășurată în anul 1969, le-au fost recent acordate de către uniunile sindicatelor pe ramuri Steagul roșu și Diploma de întreprinderi fruntașe pe ramuri de producție. în cadrul adunărilor prilejuite de decernarea a- cestor distincții, colectivele întreprinderilor fruntașe au adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, telegrame în care, exprimîndu-și satisfacția pentru înalta apreciere pe care partidul și statul o acordă muncii lor, își iau angajamentul de a munci fără preget pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului.în telegrama trimisă de colectivul de furnaliști, oțelari și laminatori de la Combinatul siderurgic din Reșița — distins pentru a treia oară consecutiv cu Steagul roșu și Diploma de unitate fruntașă pe ramura siderurgică — se arată, printre altele : „în marea întrecere socialistă desfășurată anul trecut în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei, siderurgiștii reșițeni au dat țării peste plan 24 000 tone fontă, 9 000 tone oțel, 18 milioane lei beneficii suplimentare, onorîndu-și în același timp toate obligațiile contractuale atît față de beneficiarii interni, cît și față de cei externi. Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organizației de partid, colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari de la Combinatul siderurgic Reșița nu își va precupeți nici un efort pentru a traduce în viață sarcinile ce îi revin din documentele plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 privind îndeplinirea exemplară a planului de stat pe 1970, pentru creșterea continuă a eficienței întregii noastre activități economice, contribuind în acest fel la sporirea producției de metal a țării. Ia continua înflorire a patriei noastre socialiste".„în această . zi deosebită, cînd pentru rezultatele obținute în 1969 ne-au fost acordate, drept prețuire, înaltele distincții — se arată în telegrama colectivului întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați, unitate fruntașă pe ramură pentru a doua oară consecutiv — asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sarcinile de plan ce ne revin pe anul 1970 vor fi îndeplinite și depășite la toți indicatorii, concentrîndu-ne " turile pentru scurtarea duratei execuție a obiectivelor aflate în strucție. Vă raportăm, stimate varășe Nicolae Ceaușescu, că însu- flețitele angajamente luate de colectivele de constructori și montori pentru acest an au și început să prindă viață. Astfel, în primele două luni ale acestui an au fost date în funcțiune cu mult înainte de termen turnătoria de lingotiere cu o capacitate de 80 000 tone utilaje de turnare pe an și cuptorul nr. 3 al Fabricii de var metalurgic".După ce se arată rezultatele obținute în producție anul trecut, in telegrama colectivului Exploatării miniere Lupeni se spune, printre altele : „Acordarea Steagului roșu și a Diplomei de exploatare fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă constituie pentru colectivul nostru un imbold în muncă și ne exprimăm ho- tărîrea fermă să muncim cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii înțelepte a partidului nostru, oglindă vie a năzuințelor poporului, față de care ne exprimăm totala noastră adeziune și ne angajăm cu toată răspunderea și elanul să contribuim d'in plin la îndeplinirea ritmică a planului de producție și depășirea acestuia cu 25 000 tone cărbune coesifi- cabil, angajament luat în întrecerea socialistă pe anul 1970".

efor- de con- to-

Avionul utilitar
I.A.R. - 822Unitățile industriei aeronautice române au realizat un nou aparat de zbor, destinat în special efectuării unor lucrări agricole. Noul avion utilitar, I.A.R.- 822, are o serie de caracteristici îmbunătățite față de cele aflate în parcul Direcției aviației utilitare. Experimentările la sol și în zbor au pus în evidență randamentul său superior, faptul că este ușor de manevrat și poate folosi piste de aterizare și decolare de o lungime redusă și cu amenajări minime.I.A.R.-822 va fi utilizat pentru fertilizarea ogoarelor, combaterea dăunătorilor culturilor agricole, în misiuni geologice, precum și pentru transportul de pasageri Și mărfuri în locuri greu accesibile. (Agerpres)

Fisurile spiritului de răspundere 
slăbesc rezistenta materialelor

de construcții A

„Succesele obținute de noi — se menționează în telegrama colectivului de la Uzina de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău — sînt urmarea firească a sprijinului permanent primit din partea partidului și statului, a indicațiilor prețioase ce ni le-ați dat dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în luna mai 1967, cu prilejul vizitării uzinei noastre. Recomandările și îndemnurile primite atunci sînt încă vii în memoria noastră ; ele ne mobilizează pentru a organiza mai bine munca, a folosi cu mai multă eficiență resursele de care dispunem, în scopul creșterii continue a producti- de pro-

Calitatea necorespunzătoare a cărămizilorCONSTANȚA (Corespondentul „Scînteii"): în ultimele zile, la Uzina de superfosfat și acid sulfuric (U.S.A.S.) din Năvodari, linia a treia de acid sulfuric — cu o capacitate de 200 000 tone pe an — intrată în funcțiune la începutul acestui an a realizat constant o producție zilnică de 600 tone acid sulfuric, înscriindu-se în limita capacității proiectate. Tov. Nicolae Grădinaru, directorul uzinei, ne-a relatat că, în prezent, la această nouă și modernă Instalație specialiștii execută ultimele reglaje fine pentru atingerea unor randamente optime de consum, astfel ca în luna mai — cu două luni devreme față de prevederi se realizeze integral toți parametrii proiectați. Prin aceasta, la uzina din Năvodari se încheie cea de-a treia etapă de dezvoltare, devenind cel mai mare producător de acid sulfuric și Îngrășăminte fosfatice din țară. Față de 1958, anul cînd au fost puse în funcțiune aici primele instalații, producția de acid sulfuric a crescut de 5 ori, iar cea de îngrășăminte chimice fosfatice — de 4 ori.

generează risipă pe șantierecierii calității este arhicunoscut și practicat pe scară largă. S-a ajuns, deci, la o stare de lucruri incredibilă: în vrerpe ce materialele de construcții, necorespunzătoare calitativ, se ridică la cantități din ce în ce mai mari, planul de calitate se depășește sistematic indicînd o situație din ce în ce mai bună. Din această răsturnare a firescului, categoric cineva pierde — și acel „cineva" nu este altul decît economia națională. Cu atît mai grav este faptul că această păgu- bire sistematică a economiei se face cu buna știință a celor învestiți cu răspunderi precise de a apăra interesele ei.Căutînd să aflăm care ar putea fi soluția pentru remedierea neîntîrziată a unei asemenea anomalii, ne-a fost dat să mai auzim, pentru a nu știu cita oară, că vor fi luate neîntîrziat măsuri pentru îmbunătățirea calității acestor materiale de construcții. Ni s-a amintit că sînt în curs de aplicare o serie de măsuri tehnologice și organizatorice, printre care : asigurarea unei cit mai bune macerări a argilei la fabricile de cărămizi și țigle din Tîrnăveni, Feldioara, Mureșeni, îmbunătățirea plasticității argilelor loessoide (la fabrica din Roman), deschiderea de noi cariere de argilă, completarea și modernizarea liniilor tehnologice de prelucrare la fabrica Feldioara, ca și sistematizarea și modernizarea liniilor de cărămizi de la fabricile din Jimbolia și Lugoj.Am transcris aceste intenții ale direcției generale de resort cu convingerea că, cel puțin de astă dată, ele nu vor rămîne simple vorbe. Nu va mai fi posibilă o atare situație în condițiile actuale, în care problema calității produselor face obiectul unei legi, al cărei proiect a fost aprobat de recenta plenară a C.C. al P.C.R. Noua lege, care urmează să fie adoptată de marele for al țării, va crea un cadru perfecționat pentru intensificarea și orientarea unitară a eforturilor tuturor colectivelor de muncă din unitățile eConomice în direcția ridicării calității produs'elor — latură inseparabilă a oricărei activități economice eficiente. Efectele aplicării noii legi, vor fi maxime numai în condițiile mobilizării generale a inițiativei maselor de oameni ai muncii în direcția perfecționării calității, dezvoltării unei largi opinii de masă în lupta pentru calitate, împotriva neglijenței și lipsei de răspundere.După cum se știe, intensificarea preocupărilor pentru ridicarea calității produselor este, totodată, unul din o- biectivele urmărite de noua reglementare privind contractele economice. Faptul că livrarea produselor se efectuează exclusiv pe bază de recepție, întărește răspunderea furnizorului pentru calitatea produselor și, în a- celași timp, obligă pe beneficiar la o sporire a exigenței, întrucît, în cazul în care el acceptă produse care nu corespund calității specificate, răspunderea trece și asupra lui. Aceasta va contribui la înlăturarea îngăduinței reciproce care se manifestă în prezent — după cum a reieșit și din ancheta noastră — între furnizori și beneficiari, în dauna intereselor economiei

Pe multe șantiere de construcții, risipa de materiale — evidentă sau camuflată — își are locul său bine consolidat. E un fapt pe care l-a relevat din nou o recentă analiză întreprinsă pe circa 40 de șantiere de către organele de control ale Ministerului Finanțelor și Băncii de Investiții. Cu acest prilej au fost „descoperite" materiale degradate în valoare de peste 600 000 lei. Altele, în- sumînd circa 27 milioane lei, se a- flau... în plin proces de distrugere. Dacă lipsei de spirit gospodăresc i se plătește un greu tribut, aceeași analiză a arătat că o parte din pierderi sînt determinate și de calitatea mai mult decît precară a unor materiale de construcții, cum sînt cărămida, țigla, cahlele de teracotă și alte produse ceramice.întrebarea firească care ne-a venit în minte la aflarea acestei constatări a fost : prin ce concurs de împrejurări ajung pe șantiere asemenea materiale necorespunzătoare calitativ. Adresînd-o mai multor cadre de conducere din Ministerul Industriei Materialelor de Construcții și din cîteva unități producătoare, nu am putut afla decît că dacă mai există produse de slabă calitate, de vină ar fi materia primă și pe alocuri muncitorii care nu respectă disciplina tehnologică de prelucrare, de ardere, de răcire și de manipulare.După o investigație mal amplă, misterul l-am descoperit la Fabrica de cărămizi din Țăndărei. Este de reținut amănuntul că, in primele două luni din acest an, aici au fost fabricate, potrivit evidențelor întocmite de serviciul producției, aproape 3 360 000 cărămizi de calitatea I și 845 000 — de calitatea a Il-a, precum și 1,7 milioane bucăți țigle de calitatea I și peste 430 000 bucăți de calitatea a Il-a. Interesindu-ne în continuare care a fost, în această perioadă, volumul de livrări al fabricii pe calități, am fost puși în fața unei veritabile surprize : pur și simplu, în re

gistrul de livrări nu există înregistrate cărămizi de calitatea a Il-a, ci numai de calitatea I și de categorie „super". Dintr-un sumar calcul a reieșit că, în primele două luni ale anului curent, au fost livrate șantierelor cu aproape 500 000 cărămizi de calitatea I mai mult decît. volumul total producției de cărămizi calitatea din cele două luni și al stocurilor produse calitatea I, existente începutul anului. în schimb, ni i menționat că în această perioadă nu s-a livrat nici o cărămidă de calitatea a Il-a. Apare, în schimb, consemnată, după cum am văzut, calitatea „super", bineînțeles, cu un preț de vinzare mult mai ridicat. Nu mult diferită este situația în cazul țiglelor. Reclamații de calitate ? Doar una, și aceea de valoare mică... După ce am pus față în față evidența serviciului producție și cu a serviciului de desfacere, un lucru ne-a devenit limpede : producătorii de materiale de construcții își încadrează marfa în categoriile de calitate nu după rigorile anumitor caracteristici, ci după cum le dictează interesele.Nu ne-am putut explica în primul moment de ce constructorii se complac intr-un asemenea compromis păgubitor, de a primi tot ce li se trimite și în condiții total dezavantajoase. Am apelat la explicația unui constructor.— în ultima vreme, am refuzat mal multe cantități de cărămizi necorespunzătoare calitativ, livrate de către unii din furnizorii noștri statornici, cum sînt fabricile de cărămizi din Bucov, Piatra Neamț — ne-a spus tov. Anastase Georgescu, inginer-șef adjunct la Trustul județean de construcții — Ilfov. Rezultatul ? Am fost prompt „sancționați" și puși la punct de furnizorii respectivi. Cum ? Pur și simplu nu ne-au mai livrat materialele necesare. Așa că, decît să ră- mînem fără materiale de construcții, mai bine acceptăm în continuare ce ni, se livrează...Este acum limpede numărul mic — doar 62 — de reclamații privind calitatea produselor, cite au fost. înregistrate în primele două luni de toate unitățile M.I.M.C. De vreme ce relațiile contractuale dintre aceste unități producătoare de materiale de construcții și șantiere se desfășoară după rigorile dictonului : „vrei, nu vrei, aghiazmă bei", este lesne de înțeles de ce pe șantiere ajung mari cantități de produse gata deteriorate.— Necesitățile de materiale de construcții sînt mari și beneficiarii nu prea se mai „uită" la materialele primite ; totul e să le aibă — alege ce e bun și aruncă ce este mai prost — ne relata ing. Napoleon Antonescu, din cadrul Direcției tehnice a M.I.M.C. De altfel, noi, cei din direcția tehnică, avem un „barometru" precis al situației existente din acest punct de vedere : sistematic, indicii prevăzuți în planul de calitate sînt realizați și depășiți, deși noi știm bine că condițiile efective de lucru nu îndreptățesc aceste rezultate, pe alocuri, raportate ca fiind foarte bune. Anul acesta, la producția de cărămizi nici nu am mai stabilit a- semenea indici ; îndeplinirea lor era prea sigură...De unde la început credeam că am făcut o mare descoperire, pe parcurs ne-am

I alI de la s-agajează să realizeze în sectorul creșterii animalelor o producție medie de 4 300 litri de lapte pe cap de vacă furajată, livrarea tuturor produselor și produșilor de cea mai bună calitate, realizarea unui beneficiu de 2 700 000 lei numai din creșterea animalelor.înfățișînd rezultatele obținute a- nul trecut și căile prin care ele au fost obținute, pe care le vor urma și în anul în curs, în telegrama colectivului întreprinderii de construc- ții-montaj nr. 1 din Capitală se arată apoi următoarele : „Ne angajăm să depășim angajamentele luate în întrecerea socialistă pe anul 1970, care constau în depășirea productivității planificate cu 1,6 la sută, realizarea de economii peste plan de 1 800 000 lei, scurtarea termenelor de predare cu 30 zile la 1 846 apartamente, economisirea a 650 000 lei la consumul de materiale. Stimulați de înaltele distincții ce ne-au fost acordate, asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român și pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest ultim an al cincinalului, aducîndu-ne astfel o tot mai importantă contribuție Ia înflorirea patriei noastre socialiste".„Călăuzindu-ne după prețioasele indicații ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 10-13 decembrie 1969 — se arată, printre altele, îri telegrama colectivului uzinei „Electromagnetica" din București — sîntem hotăriți ca, prin măsurile ce le vom lua pentru creșterea productivității muncii, intensificarea gradului de folosire a capacităților de producție de care dispunem, precum și prin utilizarea maximă a investițiilor făcute în ultimii ani în uzina noastră, să continuăm să raportăm partidului că am obținut noi și noi succese în muncă. De asemenea, vom persevera în acțiunea de reproiectare a unor produse, vom reanaliza consumurile specifice, vom înlocui materialele scumpe sau deficitare, pentru a traduce in practică sarcina plenarei privind reducerea consumurilor de metal. Colectivul nostru, receptiv la toate noutățile tehnice, luptă cu toată fermitatea pentru asimilarea de noi produse cu parametri tehnico-economici superiori, capabili să asigure o comportare optimă în exploatare, satisfăcînd pe deplin nevoile economiei noastre naționale în plină ascensiune".Telegrame cu conținut asemănător, exprimînd satisfacția pentru distincțiile primite și angajamente in producție au mai fost trimise ie colectivele de la Fabrica de sticlă Turda, întreprinderea poligrafică Sibiu, întreprinderea de extracție gaz metan Mediaș, întreprinderea electrocentrale Mureș și de Ia filatura „Unirea" din Capitală. și tesătoria dat seama că procedeul

tri- pro-

naționale.
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vității muncii, reducerii prețului cost, îmbunătățirii calității duselor, pentru a le face cît 'mai competitive pe piața internă și' externă. Mulțumindu-vă din toată inima pentru sprijinul părintesc ce ni-1 acordați, ne angajăm ca în anul 1970 să dăm patriei o producție globală peste plan în valoare de 2 410 000 lei și un beneficiu suplimentar 2 000 000 lei".O însuflețitoare telegramă au mis și lucrătorii Institutului de . iectări pentru industria materialelor de construcții. „Institutul a reușit într-o perioadă scurtă — se arată, între altele, în telegramă — să e- laboreze un volum sporit de documentație care a permis punerea în funcțiune într-un termen mai scurt a unor mari capacități de producție absolut necesare realizării integrale a programului de investiții stabilit. Stimulați de înalta prețuire a- cordată activității noastre, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru traducerea în viață a Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., să folosim întreaga noastră capacitate tehnică pentru realizarea la nivelul cerințelor actuale ale economiei naționale a obiectivelor pe care le proiectăm în ramura industriei materialelor de construcții, asigu- rînd o înaltă productivitate, o calitate superioară a produselor, reducerea valorii de construcții-montai, reducerea importului și larga diversificare a producției materialelor de construcții".Exprimînd sentimentele de mulțumire față de conducerea partidului și statului pentru distincția acordată, subliniind că, în perioada care a trecut de Ia reorganizarea agriculturii socialiste de stat, unitatea în care lucrează a devenit o întreprindere rentabilă, în telegrama lucrătorilor întreprinderii agricole de stat Iași, u- nitate fruntașă în ramura creșterii animalelor, se arată, printre altele i Pentru anul 1970 muncitorii, tehnicienii și inginerii noștri, prin aplicarea în procesul de producție a celor mai înaintate metode științifice, cît și prin utilizarea mijloacelor de producție la un înalt randament, se an-
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(Urmare din pag. I)în funcție de natura obiectivelor. A- vantajoase sînt îndeosebi relațiile de lungă durată care asigură certitudinea realizării și perspectivele de dezvoltare a obiectivelor productive create.Caracterul de reciprocitate al o- bligațiilor și avantajelor cooperării sau asocierii decurge din principiul echivalării fiecărei acțiuni, prin leu. Este vorba deci de relații economice de vinzare și respectiv de cumpărare care ău ca scop nor produse finite în mai mari și la prețuri petitive. Un element derivă din caracterul relațiilor de cooperare, din responsabilitatea ce revine părților, se referă la obligativitatea aplicării îndrumărilor tehnice și organizatorice primite numai de la întreprinderea cu care s-au stabilit astfel de relații, sau de la organele care au drept de îndrumare tehnică. Este principiul aplicat, spre exemplu, în complexele avicole de stat unde, o dată stabilite elementele fluxului tehnologic, aplicarea acestora a devenit obligatorie, interzicîndu-se schimbarea lor de către alți specialiști afara celor ce l-au stabilit.Atunci cind unitățile de stat cooperatiste asociate participă fonduri la realizarea obiectivelor producție, acestea devin proprietate comună de stat și cooperatistă. U- nitatea de producție, rezultată din a- socierea dintre întreprinderea de stat și cooperativă, funcționează ca întreprindere economică independentă, condusă de un consiliu de administrație format din reprezentanții unităților de stat și ai cooperativelor asociate.Obiectivele cooperării sau ale a- socierii vizează obținerea unor parametri tehnico-economici realizați în I.A.S., ridicarea tuturor unităților la nivelul celei mai bune, mărirea randamentului economic al tuturor nităților agricole. Spre exemplu, socierea dintre unitățile agricole stat și cooperativele agricole sau sociațiile intercooperatiste poate vea ca obiective organizarea în comun a unor complexe avicole industriale pentru a obține minimum 200 ouă anual de fiecare pasăre, rea-

obținerea u- cantități cit de cost com- esențial care economic al

înȘi cu de
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cu posibilități ______  _ _____ , de creștere a puilor de carne, cu parametri tehnico-economici superiori. Spre e- xemplu, obiectivul concret poate fi producerea a 70—75 kg carne pe mp cdnstruit, obținerea de pui cu o greutate de 1,5 kg la vîrsta de 70—75 zile, cu un consum de 2,8 kg concentrate combinate pe kilogramul de spor.Este posibilă realizarea acestor indici tehnico-economici în cooperativele agricole î Desigur, cele mai convingătoare argumente nu pot fi decît rezultatele înseși ale întreprinderilor agricole de stat, dar și unele exemple oferite de cooperativele care cooperează cu I.A.S. Din irii-

lizarea și exploatarea unite a unor unități veuze pentru încălzire, s-a introdus instalația electrică pentru dirijarea regimului de lumină in raport cu cerințele păsărilor. Cuibarele reformate la I.A.S. au fost reparate și așezate în hală cu destule îndoieli că de aici se vor ștrînge vreodată ouă. Apoi adăposturile au fost populate cu 8 000 de găini de aceeași vîrstă, cumpărate de la I.A.S. Tot întreprinderea a instruit îngrijitoarele și acordă asistență tehnică permanentă. în cîteva săptămîni din acest an s-a ajuns la o producție de vîrf, realizîndu-se integral planul a- nual de ouă al cooperativei. în scurt timp cooperatorii au văzut nu numai utilitatea cuibarelor, ci și a u- nui mic depozit de ouă, inexistent

cu vorbe și sfaturi, ci cu elemente concrete și obligații stipulate prin contracte ferme. Nici una din părți nu așteaptă de la cealaltă să primească ceva pe gratis.Ce se întreprinde acum pentru ca, în contextul măsurilor pentru realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei și de creștere a producției animaliere, cooperarea și asocierea dintre I.A.S. și cooperative să devină o pîrghie de progres mai rapid și multilateral al agriculturii ? Pînă în prezent s-au întocmit programe de cooperare între I.A.S. și cooperative in domeniul creșterii păsărilor. în cursul lunii aprilie se vor perfecta programe de cooperare și în celelalte sectoare

I.A.S. „Avicola" Craiova pui și tehnologie cooperati-

COOPERAREA INTRE FERMELE DE STAT
Șl COOPERATIVELE AGRICOLE

arțiativa Comitetului județean de partid Ilfov s-a. organizat o acțiune de cooperare între I.A.S. „Avicola" Mihăilești și cooperativa agricolă Brănești. Aici, anul trecut, au rezultat numai cîteva zeci de ouă de fiecare găină. Directorul I.A.S. Mihăilești, ing. Vladimir Vulpanovici, și cîțiva specialiști din întreprindere s-au deplasat la cooperativă pentru a depista posibilitățile de cooperare. Apoi, conducerea cooperativei a vizitat pe îndelete hale ale complexului de la Mihăilești, unde anul trecut s-au obținut în medie 251 ouă de fiecare găină și 30 milioane de lei beneficii. După ce au cunoscut „pe viu" munca și rezultatele de aici, cu sprijinul concret al I.A.S., cooperatorii au reparat o hală de 1 000 mp și au pus la punct un adăpost cu o suprafață de circa 400 mp. După o dezinfecție riguroasă au fost cumpărate de la I.A.S. și instalate hrănitoare și adăpători automate, ele-

pînă atunci. Calculele arată că toate cheltuielile de amenajare, inclusiv sumele pentru cumpărarea păsărilor se recuperează în numai 2,5 luni. Anul acesta, cooperativa va obține circa 1,2 milioane de ouă, la un preț de cost de 600 lei mia de bucăți. Venitul net la fiecare mie de ouă se estimează la 350—400 lei. în prezent, cooperatorii vor să amenajeze alte clădiri nefolosite sau cu alte destinații pentru a crește păsări. După cum se vede „demonstrația" a prins. De curînd I.A.S. „A- vicola" Mihăilești a început cooperarea și cu cooperativele din Ber- ceni, Adunații Copăceni și Vărăști.Se pot desprinde multe învățăminte, concluzii prețioase din această cooperare și, în primul rind, se poate remarca certitudinea rezultatelor, garanția probată pe fapte palpabile că avantajele incontestabile au caracter de reciprocitate : pentru că părțile vin la „masa cooperării" nu

ale producției agricole. între altele, au fost luate măsuri pentru ca I.A.S. să obțină și să livreze cooperativelor agricole pui hibrizi specializați pentru producția de ouă sau pentru carne. Fondul genetic al acestora se situează la aceeași valoare cu al păsărilor crescute în I.A.S. O parte din puii livrați provin de la I.A.S. „Avicola" Mihăilești, Arad, Craiova și altele care au realizat producții medii ce se situează la nivelul performanțelor obținute pe plan mondial.La Ministerul Agriculturii și Silviculturii au fost întocmite hărți în care sînt inserate zonele de influență ale fiecărui complex avicol al I.A.S. ce urmează să difuzeze elementele tehnologiei moderne. Iată spicuite cîteva din prevederile marcate pe hărțile respective. I.A.S. „A- vicola" Arad urmează să coopereze în producția de ouă cu cooperative agricole din județele Arad și Ti-

miș ; difuza velor din județele Dolj” și Mehedinți. Programe asemănătoare s-au întocmit și pentru creșterea puilor de carne. Spre exemplu, I.A.S. „Avicola" Oradea va coopera cu numeroase cooperative agricole din județele Bihor, Arad, Satu Mare și Timiș. In total, unitățile I.A.S. vor livra nul acesU 3 cializate în milioane de oare pentruProgramul 1975, prevede, între altele, ca din 8 centre avicole să se difuzeze matca de părinți necesară satisfacerii cerințelor tuturor cooperativelor agricole și asociațiilor intercooperatiste crescătoare de pui de carne. Alte 6 centre asemănătoare vor asigura matca de părinți provenită din linii pure pentru unitățile producătoare de ouă.Cuplarea programelor I.A.S. și C.A.P. vizează nu numai producerea și difuzarea păsărilor de înaltă valoare genetică, la nivelul performanțelor din țări cu zootehnie dezvoltată, ci și înființarea unor stații de sortare și chiar abatoare care vor deservi și cooperativele agricole sub forma unor prestații de serviciu.Așa cum am mai amintit, programe de cooperare asemănătoare vor fi întocmite și pentru alte sectoare. Spre exemplu, in I.A.S. se vor crește scrofițe și vieruși de prăsilă din rasele de carne ameliorate pentru popularea viitoarelor complexe de tip intercooperatist. Primele mii de scrofițe selecționate vor fi livrate încă din cursul acestui an.Un domeniu esențial al cooperării dintre I.A.S. și cooperativele agricole constă în întocmirea de proiecte directoare și precizarea diferitelor tehnologii de creștere a animalelor care să fie adaptate, difuzate și folosite în condițiile cooperativelor agricole. Proiectele directoare pentru construirea a 18 complexe de tip intercooperatist pentru creșterea a 640 mii miei, încă din a- cest an, au la bază tehnologia folosită la I.A.S. Grabăț, județul Timiș, care a realizat beneficii substanțiale din acest sector de activitate. în județele Harghita și Covasna urmează să. fie construite complexe de în-

a- milioane de puicuțe spe- producția de ouă și 2 pui cu însușiri superi- producția de carne.de perspectivă, pînă în

grașare iectelor I.A.S., adaptate condițiilor locale. Important este că, la același grad de tehnicitate, chiar dacă dimensiunile complexelor intercooperatiste vor fi mai mici, se vor obține aceleași sporuri de greutate, costuri de producție și alți indici tehnico-economici asemănători celor realizați in întreprinderile agricole de stat.Acțiunile de cooperare între I.A.S. și cooperativele agricole, deși aflate încă în stadiul incipient sau în fază de studiu și de alcătuire a programelor, au mari perspective de extindere în agricultura noastră. Pentru înfăptuirea sarcinilor trasate în a- cest sens la Plenara C.C. al P.C.R. este nevoie de un mare efort de concepție și, mai ales, de acțiuni practice în sfera directă a producției. Primele măsuri ce se impun a fi luate vizează unele laturi calitative ale a- cestei activități. Ne referim la răspunderea și seriozitatea care trebuie să caracterizeze pe toți parti- cipanții la acțiunile de cooperare și asociere, Ia însemnătatea deosebită a transmiterii și asimilării experienței pozitive, la alegerea și definitivarea celor mai bune cadre de conducere și de execuție care să ofere garanția, certitudinea rezultatelor.Sarcini de mare răspundere revin organelor locale, conducerilor unităților de stat și cooperatiste în explorarea tuturor posibilităților de cooperare în diferite sectoare, în identificarea spațiilor construite disponibile și amenajarea lor corespunzătoare. Indicațiile date, ca și programele întocmite, organizarea producerii unor mașini, utilaje, materiale de construcție, întocmirea documentațiilor tehnice și alte măsuri și acțiuni ce revin forurilor centrale de resort au o însemnătate majoră în contextul acțiunilor de cooperare. Dar organele locale, care cunosc cel mai bine mijloacele și posibilitățile de care dispun, au un nelimitat cîmp de activitate creatoare, pot și trebuie să acționeze cu discernămînt și operativitate pentru inițierea și dezvoltarea unor forme eficiente de colaborare, cooperare și asociere pentru fructificarea resurselor de creștere a producției, de așezare a agriculturii pe bazele oferite de știința yi tehnica modernă.

a taurinelor pe baza pro- directoare și tehnologiilor
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superficială, așa zisă „de Iară", pentru a se aborda plexă a grupului creator

mari pagube.închipui și pe acei bărbați generoși care au trezit ad- populației, prin omenia,

Tezaurul culturii populare

in așteptarea

studiilor de sinteză
Etnografie sau etnologie 7 Imaginea etnografului este astăzi familiară celor mai diverse categorii de oameni. Familiară este în primul rind Imaginea etnografului muzeograf prin omniprezența sa : la sate efectul nd anchete, coleeționind obiecte, transportînd și organizind astfel adevăratele „arhive" ale istoriei nescrise a poporului, partici- pînd la manifestările sătești, lămurind probleme de istoric și specific social și cultural local i integrat în acțiunile culturale mai largi ale județelor i festivaluri, muzee sătești, expoziții volante, cicluri de expuneri etc. Alte categorii de public îl cu- noso pe etnograf ca ghid în expoziții și conferențiar, profesorii de lucru manual și lucrătorii de la casele de creație sau cei din artizanat ca pe un îndrumar, care oferă ceea ce este de neprețuit : obiecte dotate cu individualitate, constituind un fundament solid pentru orice acțiune de valorificare artistică. Specialiștii se adresează fișierelor, fototecii, filmotecii, desenelor și benzilor, întregului a- parat documentar care însoțește fiecare obiect din colecții. Redactorii revistelor, la rînduj lor, pretind garanția unui material ilustrativ totdeauna precis și sigur. Etnograful muzeograf elaborează materiale de specialitate, este colaborator la expoziții naționale și internaționale, la festivaluri, sesiuni etc.Acesta este muzeograful etnograf. In comparație cu el, cercetătorul din institutele teoretice de etnografie și fololor era pînă de curînd cu mult favorizat, atît ca statut social, cît și ca posibilitate de a efectua cercetări pe teren sau studii de cabinet, publicarea rezultatelor. Se mai face uneori resimțită dihotomia naivă Intre cercetătorul de aplicație și cercetătorul de cabinet, care dorește să desprindă legile ce guvernează faptele, să le compare cu alte domenii de fenomene sau cu cele de pe alte teritorii; deci face „etnologie", știință sintetică propriu zisă. Ea baza acestui raționament este însă o eroare de logică științifică i s-au disociat momentele succesive în timp ale oricărei cercetări (cercetarea pe material și elaborarea sintezei) ca două momente separate, distincte, ca două feluri de cercetări posibil independente, una fiind inferioară valoric celeilalte, între ele fiind și un raport de evoluție i de aici deviza i „întîi să culegem faptele, cîtă vreme se mai află, apoi le vom interpreta".îmi pare că de aici a intervenit și eroarea administrativă a creării a două feluri de instituții, care să se ocupe cu felurile acestea de cercetări. Catedrele universitare, care învață pe alții teoria și practica acestor țc-ce- tări pot fi considerate chiar al treilea fel de instituții, independente de celelalte două. De altfel, nu există nici o catedră completă de istoria culturii populare materiale și spirituale în România, etnografia sau etnologia funcționînd în cadrul unor secții sau catedre de istorie, iar folcloristica la facultățile de litere.Adevărul este că sarcinile muzeelor nu se mai rezumă astăzi doar la o „culegere" de fapte la modul descriptiv, deoarece atîtea imperative sociale se ridică în fața muzeografului îneît selecția fiecărui obiect și a fiecărui nivel de observație este perfect determinată de interpretarea și valorificarea sa ulterioară, unei concepții.Pentru aceasta insă, nu cient să se dea eticheta de unei instituții, pentru ca să se determine prin aceasta și un conținut real de elaborare de sinteze. Optica incompletă asupra modalităților concrete de lucru ale acestor instituții a dus la o autolimitare a cercetărilor muzeografilor ca și a etnografilor din instituțiile zise de aplicație pură i case de creație etc., sau a cercetătorilor așa-ziși „voluntari" (profesori din învățămîntul rural și urban tură generală).

Conf. univ. dr. Cornel IR.IMIE
Directorul Muzeului Brukenthai

Muzeul sau institutul 7 Această întrebare implică cea de-a doua mare problemă a temei in discuție. Anali- zînd lucrările de etnografie constatăm lacune importante tocmai la materialele de sinteză, de interpretare și teoretizare a faptelor de cultură populară. S-au înregistrat neîndoios rezultate meritorii, dar mai ales în ceea ce privește prezentările de materiale, lucrările de constatare, în domenii sau pe zone limitate. Cultura materială a fost, cel mai adesea, disociată arbitrar de cea spirituală, domeniile vieții materiale prezentate separat, în afara celor de viață socială și de modelele culturale ale grupului respectiv etc. Astfel, lipsesc încă multe capitole mari din cercetarea istoriei culturii și civilizației poporului nostru.,Constatînd aceste deficiențe nu putem să nu afirmăm însă că, îndeosebi în ultimii ani, s-au realizat con-
GS

în cadrul

de cul-

dițiile de bază pentru o dezvoltare rapidă a acestei științe. In primul rind valorificarea culturii populare a devenit un imperativ socia' subliniat permanent în politica culturală a statului nostru. Să enumerăm apoi numărul mare de muzee etnografice și secții muzeale, numărul institutelor Cu acest profil, numărul mare al lucrătorilor în aceste unități și în sistemul de coordonare a lor, dotarea tehnică progresivă eto.înlocuirea logicii interne de organizare a etnografiei cu unele scheme birocratice a dus Insă, ulterior, la nonsensuri. Separarea Invățătnîntu- •lui (însușirea socială a culturii) de cultura efectivă (practicarea ei socială) a dus în etnologie la o adevărată pulverizare, care a pus sub semnul întrebării însuși locul și valoarea ei ca disciplină autonomă.In fața acestei situații nu e de mirare că muzeele au tins și au reușit într-o bună măsură să recupereze;, deficitul de statut social și științific, prin extinderea domeniilor de cercetare, lărgirea punctelor de abordare a realității, lărgirea sferei de relații cu alte discipline interesate în studiile de cultură populară, cu publicul larg în general în dezvoltarea internațională a conceptului de muzeu însuși a intervenit in ultimii ani o cotitură i pe plan mondial s-a constituit treptat muzeul ca instituție complexă, subordonînd un grup de funcții științifice și culturale care pînă nu de mult erau realizate separat de instituții independente. In România astfel de unități complexe sînt cerute de urgența oroblemelor ridicate de cultura populară, care implică atît cercetarea cît și valorificarea.Este un loc comun in afirmațiile moderne faptul că dacă științele sociale și umaniste înțeleg să contribuie cu eforturi comune la analiza și interpretarea faptelor, refuză însă categoric orice anexare la o altă știință. La noi, etnologia s-a dezvoltat cînd anexată geografiei sau lingvisticii și literaturii, cînd încorporată în sociologie, pentru ca mai apoi să treacă oarecum în anexa istoriei, în cadrul catedrelor respective.Nu minimalizăm deloc progresele realizate în studiile etnologice în ultimii ani. S-a renunțat la cercetarea

artă popu- viața com- r____  _ „ ____ .. . de culturăpopulară. Se renunță la o investigație gur rurală pentru a se aborda și.pro- lerne de cultură populară urbană.S-a depășit nivelul prezentărilor de „pitoresc" și „exotic", pentru a se trece la analiza modurilor de viață și de gîndire populară, care mai determină în mare măsură astăzi modul de apreciere și acțiune aJ oamenilor de la sate și de la orașe. Se analizează tot mai mult telul în care gin- direa elaborată iu modurile tradiționale de viață se continuă astăzi în condițiile, mecanismelor logice, do apreciere, de orientare socială și e- valuare, contemporane. In unele țări, etnologii efectuează cercetări curente care furnizează datele necesare in deoiziile și măsurile reformatoare, așa cum face tot mai sistematic sociologia. Este evidentă și la noi necesitatea studiilor complete etnologice în problemele dezadaptării și readaptării sociale și culturale, a schimbărilor de mentalitate, a însușirii modelelor culturale cerute de societatea industrializată, a adecvării măsurilor impuse de noile realități social-economice la specificul nivelului și grupului respectiv etc.Etnologia nu mai este, astăzi, o disciplină compatibilă cu un grup închis de specialiști. Profesorii de istorie, geografie, limbă și literatură eto., toți cei care lucrează în domenii de contingență cu cultura populară trebuie să aibă o solidă bază de cunoștințe asupra specificului culturii poporului român.Etnologia românească, știință bazată pe observație și investigații proprii complexe, dar folosind și rezultatele cercetărilor arheologice, istorice. geografice și lingvistice, încearcă să descifreze modul de apariție și de dezvoltare a culturii populare materiale și spirituale, în cadrul unor condiții economico-sociale date, in scopul de a caracteriza modul specific de trai al poporului, prinlr-o metodologie specifică. în a- cest sens, ea colaborează tot mai strîns cu diferitele discipline, des- chizînd orizonturi noi cunoașterii (ex. mai nou, printr-o conlucrare cu arheologia pentru elaborarea unei er- gologii, deci a unei științe a modurilor de rezolvare tehnică a nevoilor fundamentale de viață).Pentru aceasta, se impune ca, pe lîngă activitatea de cercetare aplicativă, ori de acumulare de materiale, să se facă un pas hotăritor înainte, plecîhd de la, valorificarea tradițiilor etnologici rdiîiânești și de la reevaluarea critică a teoriilor care au ancorat această disciplină la început fie la antropologia fizică, fie la aite discipline. Se cer apoi, bine clarificate raporturile cu acele ramuri als științelor umaniste și sociale cărora, într-o perioadă sau alta, etnologia le-a fost tributară, uneori cu folos pentru etapa respectivă, cum a fost cazul cu geografia, istoria, lingvistica sau psihologiaDin posibilitatea ce ne-o oferă marxismul de a formula legi în domeniul științelor sociale derivă și pentru etnologie necesitatea de ^defini fenomenele de cultură la nivelul cel mai general de formulare (legi, structuri etc.) și de a urmări exhaustiv și sistematic funcționarea lor în toate cazurile particulare posibile. Numai de pe această poziție, etnologia poate deveni o știință autonomă, o știință bazată pe fapte și documente autentice, care vorbesc despre puterea de creație a poporului, despre popor ca făuritor de bunuri materiale și spirituale cu .specific propriu, în raport cu celelalte popoare cu care se află în necontenit contact și schimb de valori.Avem condițiile necesare pentru a ridica nivelul etnologiei românești ca știință la create de poporul meniu.

0 Filarmonica George
Enescu" (la Ateneul Român) ; Re
cital de orgă susținut de Horst 
Gehann — 20.
0 Opera Română i Borneo șl Ju- 
lieta — 19,30.
0 Teatrul de operetă i Voievodul 
țiganilor — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) ; Coana Chl- 
rița — 19,30 ; (sala Studio) i Părin
ții teribili - 19,30.
0 Teatrul de comedie i Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul Mic : Primara! lunii șl 
Iubita sa — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : La ciorba de potroaca 
—14,30; (sala Studio); Dialog 
spre dragoste — 20.- 
Î Teatrul „Țăndărică* (sala

alea Victoriei): O poveste 
cîntec — 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Varietăți—20; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Nicuță... Ia Tănase — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" . Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
0 Circul de stat: Carnavalul cir
cului — 19.30.

de-dln cu
Tă-

■ Moll Flanders : PATRIA — S; 
12; 15; 18; 21, FESTIVAL — 8.45; 
11,45; 14.45; 17.45; 20,45.
• Domnișoara 
BLICA - 8,45;
18,45; 21.15.
• Joc dublu In serviciul secret:
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
18; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
0 Elvira Madigan : CAPITOL 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; «.
• Doi bărbați pentru o moarte :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
0 Bătălia pentru Roma: LUMI
NA — 9,30—15,45 în continuare;
19.30, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30; 19.
0 Ghici cine vine la cină 7 CEN
TRAL — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, BUCEGI - 9,45; 12; 15,45; 
18,15; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18:
20.30,
0 Program pentru copil : DOINA
- 9; 10.
0 Mireasa era În negru : DOINA
- 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20, MODERN— 9,15; 11,45; 14:16,15; 
18,30; 20,45.
0 Yo-Yo : TIMPURI NOI — 9—17 
în continuare.
0 Program de tllme documen
tare : TIMPURI NOI - 19; 21.
0 Pat șl Patachon : CINEMATE
CA (sala Union) — 10; 12; 14.
0 Adio Texas : FEROVIAR—8,30; 
11; 13,30; 16, 18,30; 21, EXCELSIOR
- 9,45; 12.15; 14,45; 17,15; 20, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9; 11.15; 13.30: 15,45:

doctor : HEPU-
11,15; 13,45; 16.151

18; 20.15, FLAMURA — 9; 11,15; 16; 
18,15; 20.30.
0 Visul domnului Gentil : 
REASCA — 10; 13.45;
20,30.
0 Via Mala : BUZEȘTI 
18, VIITORUL - 15,30; 18,
0 Prietenele : VIITORUL - 20,30 
0 Colivie pentru doi : BUZEȘTI
- 20,30.
0 Explozie In munți : DACIA 
8,30—20.45 în continuare.
0 Winettou în Valea Morțil 
RA - 15.30; 18, CRÎNGAȘI - 
18 ; 20,15, VITAN - 15.30 ; 18 :
• Roșu și auriu: LIRA — 20,15.
• Comisarul X șl „Panterele al
bastre" : DRUMUL SĂRII - 15,30; 
17,45, VOLGA - 10—12 în conti
nuare ; 16: 18,15; 20,30.
• Căsătorie prin mica publicitate : 
DRUMUL SĂRII — 20.
• Lovitură puternică : COTRO- 
CENI — 15,30; 18.
• Păsări șl ogari : COTROCEN1
- 20,30.
• Urmărirea : GLORIA — 9,30: 
12; 14 30; 17,15; 19,45.
0 La Nord prin Nord-Vest: MO
ȘILOR - 15,30; 19.
e Noile aventuri ale răzbunători
lor : MUNCA - 16; 18; 20.
0 Don Juan fără voie : FLACĂ
RA - 15.30; *" " "
0 Stăpîn pe situație : MIORIȚA
- 9, 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30,
ARTA — 9.30 — 15.45 în continua
re : 18,15; 20,30.
0 Păcatul dragostei : RAHOVA— 
15,30; 18.
0 Viața Iul Mateus : RAHOVA — 
20,15.
0 Simpaticul domn R : COSMOS
- 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Atentatul de ta Sarajevo l 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Noapte cu ceață : UNIREA — 
15,30; 18: 20,15.
0 Valea păpușilor : FERENTARI 
15.30; 18; 20,30.
e Călugărița : PACEA — 16 ; 19. 
0 Veșnicul întîrziat: POPULAR — 
15.30: 18; 20.30.

18; 20.15.

FLO-

Liceenii — Ab
ia școală 7 
primei ediții s
Internațional de

18,00 Confruntări, 
sențe numai

18.30 Laureațl al 
Festivalului 
Folclor România ’69 ; An
samblul „Rovesnic" din Sta
vropol — Uniunea Sovietică ; 
Ansamblul „Poenita" 
Brașov.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Actualltatea muzicală : 

triotlsmul în creația muzica
lă românească.
Anchetă T.V. : Orice abuz 
are un epilog. Emisiune de 
Ion Dumitrașcu ; Tata Oan- 
cea. Film de Iosif Bîta.
Tele-clnemateca ; „Viața Iul 
Louis Pasteur". Regia William 
Dleterle. în rolul principal 
Paul Muni. — Prezintă prof, 
dr. Constantin Dimitriu.

21,50 Cum vl se pare primăvara T 
— emisiune muzical-coregia- 
flcă de Mihai Miron și Du
mitru Clhodaru. Conducerea 
muzicală George Ntstor.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22,20 Salonul literar al Televiziunii.
23,00 închiderea emisiunii.

19,50

20,30

Mihail Sorbul i „maestre", a-

măsura valorilor român în acest do-

150 de ani de la nașterea dramaturgulai

In spiritul deplinei frății și egalități, poporul român prețuiește tradițiile înaintate ale naționalităților conlocuitoare în orice domeniu, politic. ca și cultural. In acest spirit este evocat dramaturgul maghiar, fiu al Transilvaniei, Czakd Zsigmond, personaj tulburător și tragic —' de la nașterea căruia se împlinesc zilele acestea 150 de ani. Opera lui mai poartă verdictul vitreg al mentalității secolului al XIX-Iea, care-și elogia geniile afirmate, dar nu se-n- treba — poate tocmai ca să-și liniștească mustrarea de conștiință — de ce oare nu s-a realizat talentul acestui tînăr scriitor, pe care poeți de mărimea lui Petofi Săndor și Arany Jănos îl socoteau egal cu ei în spirit, in năzuințe, în intransigență politică și morală. „Un ratat" — suna verdictul istoriografilor oficiali de pînă mai ieri ai literaturii maghiare, care ignorau faptul că erau în flagrantă contradicție cu versurile de jale ale lui Petofi și Arany spuse la căpătîiul scriitorului mort la vîrsta de 27 ani, cu doar patru luni înaintea izbucnirii revoluției din 1848.Un personaj pur și tragic, un model de erou pentru proza revolu- tionar-romantică, fiul de nobil sărăcit din Dej, a urmat cele mai bune școli din Transilvania : colegiile reformate de la Cluj și Aiud, adevărate focare ale erudiției, iluminismului șl progresului — dar nu le-a terminat, familia nemaiavînd mijloace narea multi trupă era însă prezenta sale. In 1842, la vîrsta de 22 de ani, el este angajat corist la Teatrul Național din Budapesta. Aici lucrează pînă la moartea sa prematură. Nu ajunge niciodată la roluri mari ; lucrează în schimb cu abnegația caracteristică adevăraților slujitori ai culturii, cu gîndirea înaintată formată la școlile prin care trecuse, ca secretar literar, cum am spune astăzi. Corectează, stilizează traducerile făcute de mintuială din dramaturgia franceză, traduce. Iar între timp scrie.Prima piesă, scrisă încă la școala din Aiud, s-a pierdut. A doua, Pic
tor și vampir i-a mijlocit angajarea la Teatrul Național. Premiera cu 
Negustor și marinar (1844) îi aduce celebritatea, iar peste un an, marele succes de public al Testamentu
lui îl face să cucerească stima șl prietenia artiștilor de frunte ai epocii, promotori ai spiritului pașoptist de mai tîrziu lui Petofi.
(Leona, 1846 mai sint atit spun că autorul era tributar melodramei franceze a epocii, că Intriga plină de neprevăzut era cheia insuccesului. Dar toată dramaturgia epo-

familia nemaiavînd să-1 susțină. A urmat peregri- quasi-obligatorie pentru talentați ai epocii — cu o actori ambulanți. Czako nu fire de actor. Teatrul re- într-un alt fel sensul vieții

cii, In toate țările, era tot atît de tributară convențiilor melodramei la modă. Pare cit se poate de justificată presupunerea că tendința pronunțat democratică a dramaturgiei lui Czako, intransigența mesajului său nu conveneau publicului aristocrat, susținător de bază al teatrului pe vremea aceea.Piesa Istorică Cavalerul Ion e primită cu rezerve de înșiși prietenii lui Czakd. Ca urmare, el se izolează tot mai mult, își pierde încrederea în sine ; extenuat de munca cenușie și ingrată de la teatru, chinuit de a- tacurile din presă, el se lasă pradă unui moment de slăbiciune și se sinucide. Poezia lui Arany : La mor- 
mîntul lui Czako combate însă ideea „capitulării", înfierînd pe cei ce l-au gonit în disperare, Iăsîndu-1 fără sprijin moral. Arany vede în actul irevocabil al tînărului dramaturg intransigența neîmpăcată, refuzul unei vieți mediocre, umile — și nicidecum ratarea.Ultimele două piese, istorice amîn- două, au fost prezentate în 1848 (Cavalerul Ion) și 1854 (Sfîntul Ladislau și epoca lui), amîndouă remareîn- du-se chiar atunci printr-o profundă cunoaștere analitică a istoriei. Pe urmă, contemporanii l-au uitat pe Czak6 Zsigmond.Opera sa Insă — un tnceput de operă, destul de bogată la 27 de ani : șapte piese — merită interesul mijlocit al posterității. Mesajul flăcărat al tuturor lucrărilor, drept, excesiv romantice aleCzakâ Zsigmond, și anume acela că și vina cea mai abil camuflată se răzbună în ultimă Instanță asupra conștiinței criminalului, ducînd la ca- trastrofe Inevitabile — nu e deloc indiferent omului secolului XX. Intriga pitorească, tirada de un viguros suflu poetic, înalta erudiție și, mal ales, puternica critică socială cuprinse în această dramaturgie abia înmugurită ar fi demne și chiar apte să stîrnească interesul și inițiativa unui regizor de azi.Istoriografia tradițională a literaturii maghiare a redus moștenirea dramaturgică a secolului XIX la cele trei vîrfuri : Bănie Bân de Katona Jâzsef, Tragedia omului de Madâk Imre și feeria Csongor și Tunde de Vorosmarthy Mihâly (toate trei cunoscute cititorilor români, grație unor traduceri inspirate, semnate de poeți români de prestigiu). Dar un teatru Înfloritor nu s-a putut face doar cu trei piese originale. Investigațiile teatrelor au readus la lumină lucrări valoroase și tulburătoare ale unor poeți recunoscuți ca Petofi, Vâ- rdsmarthy, repurtînd mari succese de public. E posibil ca și vitregitul Czakâ să ne aducă surprize. Teatrele de limbă maghiară din țara noastră ar avea de cîștigat de pe lorificăril unei moșteniri originale.

ne-
lui

recruții!9

Douâ din cele mai cunoscute obiective culturale ale lașului : Casa Dosottei, monument istoric legat de nu
mele ilustrului învătat moldovean, și Palatul Culturii Foto : Gh. Vințilă

Cînd lui se spunea .. ceasta nu exprima un simplu gest de politețe. Era respectat ca un adevărat ctitor cu convingerea că o dată cu el — așa cum răspicat afirmase în 1910 criticul care l-a încurajat și i-a sprijinit primii pași, Mihail Dragomirescu — „începe o nouă eră în literatura noastră dramatică", iar Tudor Vianu, cu simțul măsurii ce îi era caracteristic, îi acorda în istoria dramaturgiei românești importanța pe care Liviu Rebreanu a avut-o pe tărî- mul prozei. Și am putea înmulți aceste păreri care, toate, ne-au îndreptățit să-1 respectăm pe Mihail Sorbul și să-i studiem o- pera cu interesul și atenția meritate de un mare scriitor, datorită căruia un domeniu al literaturii noastre a reintrat pe făgașul marii arte. Avem oare toți conștiința locului proeminent pe care Sorbul îl ocupă în literatura noastră ? Sau privim piesele lui numai ca simple etape ale dezvoltării dramaturgiei noastre, fără ca ele să mai aibă un interes actual pentru omul de teatru șl spectatorul de astăzi ? E drept, cîteva ediții din opera sa, tipărite incepînd din 1955. s-au epuizat. Pe scena Naționalului bucureștean au văzut lumina rampei „Patima roșie" și „Dezertorul", piesele sale cardinale, ultima bucurîn- du-se, datorită unei distribuții ce întrunea pe Niki Atanasiu. Silvia Dumitres- cu-Timică, Toma Dimitriu, de un real și binemeritat

succes. Și pe alte scene țară, cele două piese mai văzut sporadic lumina rampei. Și totuși se pare că încă nu avem conștiința valorii operei lui Sorbul și a ceea ce teatrul românesc de astăzi, prin admirabila generație de tineri regizori și actori, ar putea face pentru ca aceasta să redevină una din permanențele scenei noastre, să constituie, cum a constituit și altă dată, prilejul unor performanțe artistice ieșite din comun, al unor spectacole memorabile din toate punctele de vedere. De aceea, vestea că la Teatrul Mic, ce prezintă garanția seriozității profesionale, va fi prezentat „Dezertorul" în regia lui Ion Marinescu, actor talentat, dotat cu o inteligență ascuțită, ne-a bucurat. In orice țară din lume care își respectă și își prețuiește tradiția dramatică, readucerea pieselor capitale în repertoriu constituie nu numai o datorie sentimentală, • ci un act de cultură. Piesele ce și-au dobîndit un loc în istoria unei dramaturgii nu pot fi privite numai ca file pe care se exercită e- xegeza istoricilor : lor trebuie să li se ofere posibilitatea unei confruntări cu sensibilitatea noilor de spectatori, cu cepții regizorale cești. Nu numai fată de memoria intași reprezintă preocupăriloracest tărîm, ci in primul rind, aș zice, convingerea că în toate aceste piese s-au sedimentat anume particularități morale, anume trăsături definitorii, spiritualității unui „Dezertorul" în categoria

din au

generații noile con- și actori- actul pios unor îna- esențialul noastre pe
proprii popor, intră oare acestor pie-

se ? 1*Răspunsul atît de goric se cere însă a fi argumentat, mal ales că a- ceastă piesă are o situație specială nu numai în contextul dramaturgiei lui Sorbul, dar și al teatrului nostru. Piesă ocazională în cea mai strictă accepțiune a cuvîntului, scrisă și reprezentată cînd evenimentul — primul război mondial

F^ră îndoială, da. lința și 
~z'T. rf't de cate- . pentru cinstea presus cide pe Schwalbe cînd a- cesta, crezîndu-se stăpînul definitiv al situației, îl înjosește și-l umilește cu sadism. Dar Silvestru Trandafir nu e un laș și după ce a plătit fără cruțare impertinenței își asumă integral consecințele faptei lui.

impertinența, omul care demnitatea și morală sînt mai de orice. 11 u-
contextul acelui moment cind spectatorii își retrăiau în drama de pe scenă propriile dureri, umilințe și în- frîngerl, dar prin oameni ca Silvestru Trandafir se simțeau și răzbunați de tot ceea ce suferiseră. Dar o dată momentul trecut ? Privim oare „Dezertorul" doar din perspectiva reconstituirii unui fapt Istoric ? Nu. Pentru că intriga șl per-

dramaturgiei mai adăugăm tor atribute faptul că „Dezertorul" e o piesă de atmosferă în adevăratul înțeles al cuvîntului, că la un an după Patima rnsia" notaCaragiale se acum'• nească mai lingvistice savuroase (pre-

noastre. Să tuturor aces-
„Patima roșie' diferențială față de accentuează, mahalaua româ- devenind nu nu- obiectul deriziunii

cronica dramatică

DEZERTORUL"
de Mihail SORBUL la Teatrul Mic

— nu se consumase, cînd țara întreagă trăia Intr-un fel sau altul drama personajelor — „Dezertorul" a supraviețuit epocii și s-a înscris printre cele mai izbutite lucrări ale dramaturgiei românești. De ce — este iarăși cazul să ne întrebăm ? Și motivul nu va fi greu să-l aflăm : drama lui Silvestru Trandafir este prezentată în tot ce are profund omenesc. E omul frust, bolovănos, omul dintr-o bucată, în concepția căruia dragostea exclude orice compromis, care nu suferă umi-

Aici, de altfel, aflăm noblețea de caracter a acestui om simplu, care nu fuge dinaintea pedepsei capitale ce îl așteaptă, care nu vrea ca alții să devină victime din pricina sa,'care nu se m- spăimîntă in fața judecății ocupantului, ci. dimpotrivă, vrea și acolo să rostească, mîndru, adevărul în față. Și singura sa durere la sfirșitul piesei, strînsă în acea memorabilă replică, este de a ti murit „fără judecată". Fără îndoială, o piesă ca „Dezertorul" trebuie înțeleasă în

fața lui acel
sonajele piesei au căpătat semnificații umane care îi conferă valoare de simbol și de rezistență în timpului. Demnitatea Silvestru Trandafir,clocot al dragostei adevărate, intransigența lui morală, spiritul său justițiar și mai ales modul cum să-și păstreze toate gînd, și moarte, ultima alternativă — toate acestea înscriu eroul lui Mihail Sorbul în galeria personajelor memorabile reprezentative ale

știe neîntinate aceste însușiri ale- intre o fugă lașă

rentă In piesă prin pitoreasca apariție a coanei Casiope Buzatul, dar și al unor drame de o semnificație umană pilduitoare prin înțelesul lor moral. Și, in sfîrșit, confirmind strălucitul succes al „Patimei roșii", Mihail Sorbul iși dovedește calitățile unui iscusit mînuitor al intrigii de teatru. Piesele sale sînt construite cu intuiția omului de teatru, care știe să dozeze abil lacrima și rî- sul, să folosească lovitura neașteptată, care nu contrazice logica interioară a

personajului. Și, din acest punct de vedere, teatrul lui Sorbul își păstrează deplina perenitate.
★Interpreții de Ia Teatrul Mic au avut desigur handicapul spectacolului memorabil de la Naționalul bucureștean, care încă nu s-a șters din amintirea noastră. Nu vrem să diminuăm cu nimic meritele fiecăruia în parte prin această comparație, pentru că fiecare rol în parte a fost lucrat conștiincios, cu o migală remarcabilă în cazul lui Boris Ciornei (Silvestru Trandafir). Florina Luican (Aretia) și Jean Lorin Florescu (Schwalbe). Dar parcă ia un moment dat drama nu se suda așa cum trebuie și aici își spune cuvîntu! faptul că artistul, excelent în toate privințele. Ion Marinescu, devenind regizor, a privit spectacolul mai ales din perspectiva actorului și abia cu oarecare timiditate din optica directorului de scenă. De aceea, mai ales ultimul act trebuie încă revăzut din punct de vedere al ritmului care trenează a- cum, împotmolindu-se în- tr-un exces de lacrimi. Vom recunoaște însă spectacolului acuratețea și simțul măsurii, care nu e eclipsat nici în momentele de pitoresc periferic. Boris Ciornei are toate datele psihologice ale unui adevărat Silvestru Trandafir și îi restituie personajului concretețea istorică, dar și permanenta morală. Uneori. însă, apasă asupra lui umbra unui Vulpașin. care îl tace să se crispeze și chiar să plîngâ prea mult. Ceea ce nu-î în acord cu structura

personajului. Cele cîteva corecturi ce se pot aduce actului al treilea, în general, și în cazul fiecărui personaj ne vor face să avem desemnat un portret nou și chiar memorabil al lui Silvestru Trandafir. Florina Luican a insistat asupra stioșaniei personajului, speriat de euforia inconștientă a unei mame, mahalagioaică autentică, de brutalitatea virilă a iui Schwalbe și de suspiciunea lui Silvestru. Iar după ce Schwalbe e înlăturat, e sfîșiată de prevestirile negre ce umbresc destinul omului iubit cu adevărat. Cred că uneori personajul intră de tot în umbră și nu-și interpretează partitura la intensitateasufletească cerută. Jean Lorin Florescu a compus prea evident rolul, ceea ce duce la o impresie de afectare. Cu timpul naturalețea va trebui să-și cîștige drepturile. Jeana Gorea în rolul coanei Casiope a avut a- plomb, dar a oară rolului, a fost un bun tul, aducîndmantie al mahalalei de altă dată (atenție Ia final, cînd devine și el din cale afară de lacrimogen), iar Arcadie Donos a fost amuzant, deși prea volubil.Decorurile Adriane! Leo- nescu — perfect adecvate stilului piesei. Spectacolul Teatrului Mic, chiar dacă nu e deocamdată perfect, e, in orice caz, perfectibil și, după reluarea sa în București, își va afla neîndoielnic drumul pe care îl merită din plin spre public.

rămas exteri- Nicolae Ifrim Lîcă Chitaris- ineditul ro-

Valeriu RAPEANU

opri o calamitate care poate ar fl îndoliat cămine și cu siguranță ar fi produsMi-i dirji și mirația..................................prin dîrzenia și abnegația de care au dat dovadă o dată cu primii lor pași în viața militară.Valorile pe care le dobîndește o coloană ostășească pină cînd devine o metaforă vie și impresionantă a coeziunii și solidarității de luptă, a forței conștiente care trece peste obstacole ce nu pot fi atinse decit cu încordarea la limita de sus a eforturilor spirituale și fizice, valorile acestea își au izvorul intr-o muncă de cele mai multe ori nespeclaculoasă, uneori monotonă. Sînt exerciții care se succed zi de zi, sînt lecții cu o regularitate de program școlar, sînt sarcini și îndatoriri cotidiene Dar fiecare din secvențele acestui proces capătă conținut prin ideea directoare că oriunde își are postul, orice face, soldatul răspunde datoriei sale față de patrie, față de popor și de partid. împărțind totul, bucurii, necazuri, eforturi, frămintări, doruri, oamenii in uniformă se leagă sufletește, învață să se respecte reciproc și să se bizuie unul pe celălalt, își a- dîncesc sentimentul că fiecare poartă răspunderea pentru destinul celorlalți din coloană. Și această coloană nu o reduc la subunitatea și unitatea lor, ci ea dobîndește un înțeles mult mai cuprinzător. Mi se pare semnificativ următorul fapt. Aflat in misiune, un subofițer a fost accidentat de tren. Pentru salvarea lui erau necesare transfuzii de singe. La apelul făcut, 35 de militari din garnizoana unde a fost internat accidentatul s-au oferit imediat ca donatori de singe. Pînă atunci habar n-aveau de existența lui, dar iată că, știindu-1 în primejdie, salvarea lui le-a devenit o cauză pe care au pus-o la inimă așa cum ar fi făcut dacă subofițerul ar fi fost din unitatea lor....Coloanele acestea în marș, spre aliniamente trasate pe culmi muntoase, pe maluri de ape, în larguri de cîmpii, coloanele acestea îndeplinind misiuni pe frontul pregătirii de luptă sau al construcției socialiste, au in rîndurile lor tovarăși cu stagiu de decenii, trecuți prin focul insurecției, al războiului antifascist, al bătăliilor pentru puterea populară și tineri pentru care e cel mai firesc ca învățămîntul obligatoriu să fie de zece ani, manualele să se dea gratuit Ia elevi, să se voteze incepind de la 18 ani, iar aprecierea oamenilor să se facă nu după avere, ci după meritele lor reale. Biografiile și experiențele de viață cele mai diferite se reunesc In aceste coloane. Ele, coloanele, iși trag tăria din ceea ce au mai bun ostașii și, la rîndu-le, conferă acestora forța lor.Slujind poporul, sint coloane ale datoriei J
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
SSqfrl» "T.

DISCIPLINA
imperativ major in

relația om-societate
S-a discutat mult în ultimele săptămini, pe întreg întinsul țării, despre disciplina muncii, despre sensul și rigorile ei. Și e firesc : partidul a pus în dezbaterea maselor de oameni ai muncii — ca practică specifică democrației noastre socialiste — un document de o deosebită importanță economică, socială și etică : Proiectul Legii privind organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat. în acest amplu colocviu, masele de oameni ai muncii au dovedit un interes major față de reglementările propuse prin nojlia lege. Lucru pe deplin explicabil : in condițiile economiei moderne, socialiste, disciplina reprezintă — așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din 17-19 martie - o condiție hotărîtoare a progresului, o rezervă importantă de fructificare la nivelul exigențelor sporite a avantajelor oferite de tehnica nouă, de ridicare a eficienței întregii activități, în afară de aspectele cu caracter general, respectarea riguroasă a normelor cerute de disciplina muncii reprezintă și o problemă individuală, constituind un criteriu de apreciere a muncii depuse, prin care se măsoară exact, în spiritul echității sociale, participarea fiecăruia la viața și înfăptuirile colectivității. Relația indi- vid-societate — dominată, în orînduirea noastră, de principiul libertății ca necesitate înțeleasă — își găsește în disciplina liber consimțită o exprimare elocventă. In dubla lor calitate, de proprietari și producători, oamenii muncii sînt direct interesați în introducerea pe toate laturile vieții materiale și spirituale a ordinii și disciplinei, trăsături tradiționale ale profilului etic al clasei muncitoare, ce definesc afirmarea conștiinței noi. înaintate in ansamblul relațiilor sociale.Privită din unghiul consecințelor ce însoțesc încălcarea ei, disciplina socialistă a muncii, pe lîngă cadrul strict legal reprezintă un domeniu de Vastă acțiune a opiniei publice. Așa cum au probat dezbaterile pe marginea proiectului de lege, atitudinea activă a oamenilor muncii joacă și va juca și în continuare un rol hotărîtor în cunoașterea, sprijinirea, generalizarea și adincirea spiritului noilor reglementări legale.ceste reflecții ne-au fost sugerate de un șir de fapte și păreri ce ne-au fost destăinuite cu prilejul unui recent popas în bătrîna și reintinerita urbe moldoveană de pe malul Bahluiului.De ce ne-am îndreptat atenția tocmai spre Iași ? După cum se știe, industria vechii cetăți de scaun a Moldovei are drept trăsătură distinctivă tinerețea ei. Noile și puternicele obiective industriale construite aici în ultimele două decenii au atras în sfera producției materiale largi categorii de oameni care n-au fost niciodată legați de industrie. Multe din colectivele abia închegate n-au la bază solida tradiție muncitorească proprie vechilor uzine. In acest oraș pulsînd de energii viguroase, racordat armonic la dinamismul vieții economice a întregii țări, atît noile cît și vechile uzine sînt adevărate universități de educație muncitorească, de însușire organică a spiritului de ordine și disciplină, de respect pentru muncă....Cîțiva „gogoloși" de masă plastică rebutată. în jurul lor, operatori chimiști, ingineri, muncitori din alte schimburi. Doi-trei oameni privesc cu fețele întunecate la masa inertă de plastic. Ascultă critica tovarășilor de muncă. Niciodată n-a fost atît de aspră.— Vedeți cît costă o clipă de neatenție ? O întreagă șarjă făcută praf și pulbere !— Ne-ați făcut meseria de rîs !— Pe mîna noastră au fost date instalații tehnice moderne care valorează milioane. Unde am ajunge dacă fiecare le-am minui astfel ?Acolo, la uzina de prelucrare a maselor plastice, în fața „corpurilor delicte" ale actului de indisciplină, se desfășura un autentic proces muncitoresc, în cadrul căruia pe „banca acuzării" se aflau nu atît niște oameni, cît o mentalitate, o atitudine, o stare de spirit caracterizată prin indiferență față de roadele muncii. Era în fond o dezbatere, cu înțelesuri multiple, despre răspunderea la locul de muncă.Exprimîndu-ne simbolic, peste u- mărul celor adunați în jurul șarjei carbonizate privea întreaga industrie a lașului, județ unde grija pentru introducerea fermă a spiritului de ordine și disciplină s-a concretizat în 1969 prin obținerea unor rezultate deosebite în producție, rezultate încununate cu câștigarea locului I pe țară în întrecerea socialistă dintre județe și decernarea „Ordinului Muncii" clasa I.e-am întîlnit la o „masă rotundă" cu o parte dintre cei care fuseseră martori la episodul de la uzina de mase plastice și cu tovarăși din alte întreprinderi ieșene.■ Am discutat îndelung despre „temperaturile" la care se produce înnobilarea materialului uman sub semnul disciplinei, ordinii, responsabilităților sociale și morale.— Parametrii acestui climat — ne spunea tovarășul inginer Gh. Cioacă, secretar al comitetului municipal d« partid — sînt stabiliți în primul rînd de spiritul ferm, intolerant în care abaterile de la disciplină sînt judecate cu intransigență și severitate. Crearea unei atmosfere sănătoase, caracterizată prin atitudine responsabilă, reprezintă un imperativ pentru fiecare colectiv. La constituirea unei asemenea atmosfere, un aport însemnat îl aduc muncitorii vîrstnici, cu Îndelungată experiență de producție

de reglementările propuse prin

și un înalt spirit civic : ei reprezintă acel autentic „diapazon moral" care dă tonul în concertul de individualități al oricărui colectiv. Aceștia transmit, o dată cu experiența productivă, ștafeta normelor morale, în primul rind a ordinii, disciplinei, răspunderii. Prezența lor asigură „armonia" execuției de către întreg colectivul a partiturii unice a disciplinei.Consemnăm, bunăoară, faptul povestit de lăcătușul Constantin Grîgo- raș. secretarul comitetului de partid de la uzina metalurgică. într-o vreme, schimbul B din această uzină producea laminate de calitate necorespunzătoare. Motive justificative ? O listă întreagă. O listă care nu avea însă darul să aducă laminatele între parametrii ceruți. Cuiva i-a venit ideea să fotografieze produsele schimbului. Comparîndu-se imaginile obținute, s-au văzut limpede și abaterile de la normele tehnologice. Fotografia critică a avut puterea să răscolească mîndria profesională. Lamina-
Masă rotundă

torii înșiși au cerut luarea măsurilor necesare pentru o muncă ordonată, disciplinată în toate verigile și la toate eșaloanele. Șeful de echipă a fost schimbat. S-a creat aici o asemenea atmosferă de lucru îneît abaterile de la disciplina tehnologică să nu mai fie admise. în prezent, schimbul B lucrează la același nivel ca și celelalte. Nu mai. este „oaia neagră" a uzinei.— Fără îndoială, sancționarea promptă pe cale administrativă a oricărei abateri de la disciplina de producție are valoarea ei — este de părere tovarășul Nicolae Gorea. președintele comitetului sindicatului de la D.S.A.P.C. Dar un efect cel puțin la fel de prețios îl are atitudinea colectivă de desolidarizare publică față de incălcarca normelor de conduită in muncă.O statistică întocmită recent la D.S.A.P C.-Iași demonstrează convingător eficacitatea opiniei colective l'ață de fenomenele de indisciplină. Astfel, în urmă cu cițiva ani procentul orelor irosite prin absențe nemotivate și învoiri se ridica pînă la 3 și chiar 4 la sută din capacitatea de proiectare, în timp ce, pe de altă parte, se solicitau cu insistență ore suplimentare pentru executarea Ia termen a unor proiecte și studii. E limpede că risipirea acestor valori, oriunde s-ar produce ele, lovește în interesele colectivității și că, în fața unei astfel de situații, se impuneau de urgență măsuri convergente. Problema disciplinei și a mijloacelor spre a o asigura a constituit multă vreme un obiectiv central pe agenda de preocupări a organizației de partid, sindicatului, organizației U.T.C. Efectul acestei preocupări statornice ? în prezent procentul orelor irosite prin lipsuri nemotivate și învoiri este in jur de unu la sulă și există perspectiva să scadă și mai mult prin înrădăcinarea și mai profundă a intoleranței față de indisciplină. .

Dacă s-ar mărgini exclusiv la consemnarea unor îndatoriri stricte de serviciu, n-ar mai fi disciplina unei societăți de oameni liberi, ci a unei înjghebări sociale sui-generis, de roboți. Prin însuși conținutul ei, este o problemă de conștiință morală și de responsabilitate civică, de participare activă la viața economică și socială.— Proiectul legii organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat — opina tovarășul Aurel Voronca, director adjunct la Uzina de prelucrare a maselor plastice- — „nominalizează" exact această responsabilitate atunci cînd spune : „Sala- riații trebuie să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de intr-ajutorare cu toți membrii colectivului de lucru, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare, să acționeze in spiritul atitudinii comuniste față de muncă și societate". Aș vrea în special să accentuez asupra prețioasei idei a intr-ajutorării, care a căpătat astfel forma unei obligații instituționaiizate. Sau. mai pe românește, a-ți sprijini în producție tovarășul de muncă, nu mai e o chestiune de hatîr sau capriciu personal, ci o indatorire de serviciu.Ne-am interesat dacă există un motiv special care a stîrnit această luare de poziție a tovarășului Voronca. Iată ce am aflat. într-una din zile, uzina de P.V.C.descărcate S-a apelat secției I. ., un om ! — a replicat inginerul Vasile Crișu, șeful secției. Fiecare să-și organizeze lucrul cum poate !“ „Dar e un caz de forță majoră !“. „Am zis „nu", și „nu" rămîne 1“ a fost ultimul său cuvînt.Inginerul Crișu, In acest caz, nu vedea dincolo de interesele înguste ale secției, nu vedea că sînt în joc interese majore ale întregului colectiv. La urma urmei, înțelegerea acestui principiu reprezintă etalonul etic ai exercitării unei funcții de conducere.— închegarea peste tot a unei atmosfere de muncă ordonată, disciplinată, este o problemă a tuturor, iată învățămintele ce se degajă din dezbaterile recentei Plenare a C.C. al P.C.R., ca și din proiectul legii aflate în discuție — ne spunea tov. Nicolae Ciiiosac, maistru la uzina mecanică Nlcolina. Organizarea și conducerea proceselor de producție se află în mina noastră. Noi sîntem proprii noștri „patroni", coproprietari ai întreprinderilor in care muncim ; de aceea, a respecta regulile disciplinei liber consimțite — cod moral al muncii — înseamnă a ne respecta pe noi inșinc și interesele noastre fundamentale.

primise o mare cantitate Dacă vagoanele nu erau urgent intrau în locații, la forțele de transport ale „Nu vă pot da nici

Două recent, pentru bunuri ilicit : 
vel, Alexandrina și Vasile 
Marin. Fiecare a avut dreptul să justifice — in limita temeiurilor legale — proveniența ciștigurilor proprii, cu mult dobindi măsuraAstfel,Maria Vasile, proprietari ,ai următoarelor bunuri : un autoturism „Trabant", o „MZ“, un „Skoda" și „mai mărunte" : frigider, magnetofon, șină de spălat rufe, radio, acordeon, mobilă De unde toate Destul de „simplu" nea Împricinatei : conomii și sacrificii", despre ce fel de economii și sacrificii poate fi vorba dintr-un salariu de 900 de lei lunar, cît are M. P„ ca vîn- zătoare pîine ?Dacă ei n-at nu s-ar n-ar n-ar de 8 dacă proape un deceniu cu aer. punind de-o parte, integral, salariul — de-abia atunci ar fi reușit să explice proveniența sumei de 87 679 de lei stabilită de comisie ca fiind nejustificată legal. Pentru salvarea ilicitului capital au fost puse la bătaie toate „armele", inclusiv lacrimile „copilașului" (bărbat în toată firea, cu armata făcută), mama pretin- zînd, în mod absolut ridicol și dezonorant, că numai și numai în numele celor mai... nobile sentimente părintești a pornit ea pe a- ceastă cale spinoasă : „In- trucît tatăl său firesc avea motocicletă (intre timp băiatul fusese înfiat de cel de-al doilea soț al mamei), Vasile s-a învățat, încetul cu încetul, să conducă motocicleta acestuia. La un moment dat am observat că fiul meu — atras de motocicleta tatălui său firesc — este pe punctul de a ne părăsi și întrucît am ținut și tin la el ca la lumina ochilor și doream să nu se despartă de mine și soțul meu, ne-am gîndit să facem cele mai mari sacrificii pentru a-i cumpăra motocicletă... Dar economiile și gacrifi- < ciile noastre nu s-au oprit aici... Ca urmare a economiilor am cumpărat și un autoturism „Trabant"...Ajung în strada Cristi- nești, la numărul 56. Stau de vorbă cu Maria Pavel, o femeie incă tînără. îngrijit îmbrăcată : o haină de piele moale, străină. Casa întreagă e ticsită de lucruri — o casă mai mult decit îndestulată.— Totuși, cum de-ați a-

familii au fost citate, în fata Comisiei proveniența unor dobindite in mod 
Maria și Vasile Pa-

care depășeau însă ceea ce se putea dintr-o muncă pe , calificării lor. în 'doar șapte ani, Pavel și fiul ei, au ajuns să fie

juns să strîngeți o sumă atît de frumușică, neconcordînd în nici un fel cu remunerația pe care ați primit-o ?— Am spălat și rufe, a- casă...— Cine-și cumpără două mașini și motocicletă din spălatul rufelor ? Chiar dacă, așa cum afirmați în- tr-un act, „la această muncă istovitoare și epuizantă pînă la maximum eram ajutată și de fiul meu Vasile Pavel care, împreună cu mine, spăla și călca rufe pînă la miezul nopții, de

„argument", cam de același calibru :— Soțul meu, al doilea, de care-s despărțită acum, e bucătar de meserie. In timpul vacanțelor de vară mergea în taberele studențești. II lua cu el și pe Vasile. Trăiau acolo din banii primiți de soțul meu pentru deplasare...— Doi oameni — și să nu uităm că un copil la munte sau la mare mănîncă, nu glumește — repet, doi oameni trăiesc trei luni pe an doar din... banii de depla-

pe pămînt. in buzunarul pu
blic.Ceilalți „strîngători”, A- lexandrina și Vasile Marin, motivează altfel discrepanța dintre venitul obținut prin muncă și cheltuieli : dumneaei ar fi cîștigat bani ca îngrijitoare la copil (martorul care declarase aceasta la tribunal a retractat după exact două săptămîni, recu- no9CÎnd că n-a spus adevărul) și ar fi crescut și comercializat... porci (îndeletnicire ilicită în măsura în care se exercită în afara prescripțiunilor legale).

I

orice manifestare de

motocicletă autoturism unele piese televizor, ma-fină etc. acestea ? în viziu- din „e- Dar
la un centru deMaria Pavel și fiul fi mincat nimic și fi îmbrăcat deloc, și fi mers decit pe jos, și fi locuit nicăieri timp ani inchetați — deci ar fi trăit amîndoi a-

OPINIA PUBLICĂ ESTE ÎNTOTDEAUNA

O SANTINELĂ IN POST?

Cu ocaua mică

pe picior mare
pe co-de în

ajunseserăm amîndoi în așa stadiu de epuizare, incit vecinii se rugau din tot sufletul să nu mai muncim atît, întrucît sîntem moarte (!) atît eu cit și pilul".Iată, deci, „cuirasele" „argumente" prin carecearcă asemenea oameni să-și „blindeze" averile ilicite ! Nu e întîmplător faptul că ei uzează cu atîta insistență de tot felul de formule melodramatice, lacrimogene : contează pe compasiunea celor din comisie, pe elementarul sentiment de omenie. Dar ei — cei care astăzi fac apel la „milă" și „înțelegere" — de 
ce fel de omenie au dat do
vadă făcind uz de o largă 
gamă de tertipuri pentru 
a-și asigura un „trai pe 
vătrai", un huzur nemeritat, 
pe spinarea celor care tră
iesc din muncă 1— Slavă domnului — reluăm discuția din punctul „spălatul rufelor" — ați ieșit sănătoși din greaua încercare : altul — listă.Tăcere

unul motociclist, dv. — automobi-jenstă : apoi alt

sare ? Dar ați uitat un „a- mănunt" : în același act de care aminteam mai înainte aduceați următoarea precizare despre soțul dumneavoastră : „el consumă permanent băuturi alcoolice, obicei transformat in viciu". Viciul ăsta, după cite știm, costă nu numai sănătate, dar și bani...Așadar, dintr-un salariu de 900 de lei lunar, din spălatul intermitent al rufelor și din economii realizate a- lături de un bărbat care nu-i doar băutor, ci are ridul alcoolului, o familie trăiește „pe picior mare", nesocotind cele mai elementare norme de echitate socială. Și totul în văzul public. ceea ce naște f întrebarea : de ce s-a leg atît de tîrziu că la loc e ceva tulbure ? n-avem de-a face, ca alte situații similare, condamnabila părere că o picătură — irosită sau însușită pe nedrept — din a- vutul obștesc nu face gaură-n cer ? Dar iată că suma nejustificată — 87 679 lei — face gaură, și încă serioasă. dacă

firesc înțe- i mij- Oare și în cu

nu In cer. aici

Vlzitînd somptuoasa lor locuință din strada Periș nr. 3 (gard de fier forjat, pavilion de vară, încăperi numeroase), încercînd să leg — destul de inutil — un dialog cu Alexandrina Marin, urmărindu-i mîinile, ținuta. descifrîndu-i pretențiile. mi-am dat însă relativ ușor seama de distanța care o separă, în realitate, de o îndeletnicire cum e creșterea porcilor.în instanță s-a reținut faptul că familia Marin a cheltuit între 1 ianuarie 1962 și 20 noiembrie 1967 suma de 304 800 lei și a putut justifica — doar 190 238.83 lei. Pe lîngă cheltuielile curente (familie cu copii) au mai fost achiziționate : un autoturism „Moskvici". alt autoturism „Moskvlci" (împreună cu o persoană care le este rudă), un autoturism „Volga". o motocicletă „Simson" (anterior avuseseră și un autoturism „Opel-Ollm- pia"). Cît a tncasat însă DIN MUNCA, drept salariu, capul de familie, Vasile Marin, în perioada amintită, perindîndu-se prin trei

cooperative cu profil cam diferit : „Avîntul îmbrăcămintei", „Arta lemnului", „Tehnometalica" ? 36 705 lei. 
Rețineți : nici a opta parte 
din cit a cheltuit I Restul — un rest de peste o sută de 
mii de lei — de unde ?De fapt, V. M. s-a pensionat de boală la patruzeci și ceva de ani, dar este cooperator cu munca la domiciliu (actualmente înscris, cu soția și băiatul. în altă cooperativă, de astă dată... de consum, „Voluntari"). Undeva, prin fundul curții personale, trebuie să se afle un atelier, căci ouștiul îmi mărturisește că „intră ia schimb" și are „de tras tare". Pe timpuri Vasile Marin a avut propriul său atelier de vulcanizare.Indiscutabil, forma aceasta de muncă reprezintă, pentru mulți oameni mai vîrstnici ori cu treburi pe lingă casă, o sursă acceptabilă de venituri cinstite. Se pare totuși că unii înțeleg să transforme respectiva înlesnire într-o sursă de venituri ilicite, folosindu-se doar de firma unei cooperative sau a alteia și, în realitate. producînd mult mal mult decît contabilizează prin intermediul cooperativei. Altminteri de unde a- tîta bănet în plus, imposibil de justificat ?în ambele cazuri descrise mai sus, sumele respectabile, a căror proveniență licită nu poate ti dovedită, nu-s altceva decit „renta" mentalității re
probabile a spiritului de 
căpătuială cu orice preț, 
pe orice căi, contrastind 
fundamental cu atitudinea 
imensei majorități a oa
menilor, care-și văd cinstit 
de treburi, de munca lor, 
neconcepind să se atingă 
de ceea ce nu li se cuvine.Nu poți, totodată, să nu te gîndești Ia cît ar dobîndi întreaga colectivitate și, firește. Individul respectiv, dacă resursele de inventivitate cheltuite cu a- tîtea strădanii pentru a „ocoli" căile legale, s-ar canaliza pe făgașele oneste, creatoare, specifice rin- duielilor socialiste.Intransigentă, repudiază asemenea tici imorale, orice ță de narea rilor" ta să din piatră seacă, numai din muncă cinstită nu ! în a- ceastă privință, opinia publică joacă — și poate juca în măsură șl mai mare — un rol de sentinelă a nor
melor de viată socialiste : ea este chemată să contribuie la făurirea unui climat care să împiedice huzurul „ilicitului". Oricine 
alege calea căpătulelii one
roase, 
n-are 
pa de

societatea prac- tendin- imbuibare — pe spi- ei — a „combinato- de toate soiurile, ga- scoată bani pînă și

deșănțate, să știe că 
nici o șansă de a scă- 
răspundere !

Mihai STOIAN

c a trăsătură presupunetoate, punctualitate, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, respectarea normelor de comportare la locul de muncă etc. Ea înseamnă însă, în egală măsură, atitudine creatoare, spirit de inițiativă.
morală, disciplina desigur, înainte de

Așa cum a reieșit din „masa rotundă" ieșeană, sensul proiectului de lege privitoare la organizarea și disciplina muncii este o optimizare a energiilor creatoare, obținerea unei utilizări eficiente a timpului de lucru, a capacității utilajelor și instalațiilor. Privite din această perspectivă, prevederile noii legi dau expresie unor imperative economice și social-politice de mare actualitate, oferă tuturor colectivelor de muncă un vast teren pentru afirmarea simțului de răspundere, pentru întărirea disciplinei și a ordinei, pentru perfecționarea întregii activități. asigură un cadru legal propice amplului efort creator al poporului nostru pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
llie TANASACHE

— Și cînd credeți că se rezolvă problema asta ?!— Cînd se întoarce tovarășu’ șef ai oficiului...— Și cînd se întoarce tovarășul șef ?— Tovarășu’ se întoarce peste o săptămină.— Dar unde-i dus ?— Este chemat la județ, pentru un instructaj, o ședință...— O ședință care ține o săp'ămînă... înseamnă că e o problemă serioasă acolo, la județ... Și pînă atunci 1— Pînă atunci, ce ?— Cînd primește bătrîna banii, mandatul ?— Bătrîna să stea cuminte acasă și să aștepte. Cînd se întoarce tovarășu' șef, o să primească și ea banii...— Dar e un mandat telegrafic...— Telegrafic-netelegrafic — v-atn spus o dată : cînd se întoarce ! Fără șefu’ nimic nu mișcă ISîmbătă, la prînz, expediasem din București un mandat telegrafic la Somova. o comună din județul Tulcea. împrejurarea a făcut apoi ca, a doua zi seara, să sosesc și eu la locul de destinație mandatului telegrafic. Sigur — ajunsesem intea mandatului era și zi de repaos. Și nici ziua următoare. luni, nu am fost mai puțin înțelegători. avînd in vedere că telegrama dată în București trebuie transmisă la Tulcea și de la Tulcea la oficiul poștal din satul respectiv. Marți după-amiază am trimis însă pe ai casei să întrebe de soarta

mandatului O funcționară tinerică, abia angajată, a- dusă în sat de vreo două luni, a pus repede la punct problema, supărată, deranjată : oamenii să stea a- casă, să nu mai vină să o bată la cap — cine așteaptă bani, să aștepte, că au ei grijă să le trimită banii. Nimic nu se face bătînd

SATELE NUNȚILOR
AUR

alIna-Și

tul telegrafic ni s-a transmis de la Tulcea la orele 11, iar la orele 10 tovarășul șef plecase la Tulcea. la instructaj. Și-n lipsa lui noi nu avem voie să distribuim mandatele.— Și acum ce-i de făcut? Mandatul stă aici de luni !...

esle mandatul poștal — In definitiv, caz poate izolat — ci altceva : respectiv mentalitatea de satrap, de om care „dispune" cu de ia sine putere, abuziv în probleme ale cetățenilor, încăl- cîndu-le interesele. încâlcind noțiunile de responsabilitate, conștiinciozitate, sfidînd regulamentele și a-
BURICUL

PĂMlNTULUI?

mele, toată lumea, imens angrenaj caL funcționat normal, ireproșabil pînă aici, pînă la el, trebuie să stea in loc pînă se va întoarce EL 1Ce se ascunde îndărătul acestor patru cuvinte : „Cind se întoarce tovarășul"?!... Cită grandomanie la acest personaj, care se consideră buricul pămîntu- lui pe bucățica lui de birou, sau cu ce puteri se crede el învestit, dacă toate lucrurile trebuie suspendate, viața pusă de o parte de cind pleacă și pînă se întoarce. Dincolo de aceste cuvinte plesnite — „cind se întoarce tovarășul" — ce obtuzitate birocratică de a refuza, dintr-o trăsătură de condei, rezolvarea problemelor oamenilor !„încercați cînd se toarce tovarășul careocupă cu problemele astea — auzi uneori la cite un ghișeu. Este plecat pentru o lună. Reveniți cînd se întoarce..." Ca și cum s-ar pune următorul anunț absurd : „Viața se suspendă pînă la noi dispozițiuni"....Și in acest timp, milioane de mun’tori și țărani, zeci de mii de alți funcționari, de șefi de oficii poștale, da, nu așteaptă săp- tâmina sau luna ca să-și facă datoria, eesc. Fără amînări. „suspendă' i“.Ah, cum «-ar simți meu de oficiu ca la întoarcere să-și găsească locul „suspendat pînă la noi dis- pozițiuni" ? Și el. și cel care l-a chemat pentru o săptămină I

inse
de Traian COȘOVEI

din palme. Acolo sînt secrete...Astfel că ziua următoare — miercuri — am mers la poștă să vedem totuși ce secrete, ce mistere sînt cu poșta, cu mandatul telegrafic. Așa am aflat, după ce funcționara a deschis registrul acela cu „secrete", că mandatul telegrafic expediat sîmbă'ă din București sosise in sat luni dimineața. Așadar poșta, telegraful funcționau normal— Telegraful merge normal — explică proaspăta funcționară — dar manda-

— Acuma — așteptăm să se întoarcă șeful.— Dar dacă ar fi fost un caz mai urgent... Sînt cazuri urgente - de aceea se și apelează la telegraf.— Tot cînd se întoarce tovarășu’...— Și cînd se întoarce ?— Nu v-am mai spus ? Peste o săptămină. E chemat de tovarășul diriginte la o ședință cu toți șefii de oficii din județ.Nu este vorba de un fapt divers, de întîrzierea ore- dării unui mandat : subiectul acestor însemnări nu

tribuțiile de serviciu. O mentalitate înapoiată, ruptă cu totul de circuitele normale ale vieții noastre. Un întreg aparat uman și tehnic funcționind ca un ceasornic, multiple eforturi o- menești sînt date peste cap, stau în loc, încremenesc pe timp de o săptăminâ. pentru că tovarășul oficiant a fost chemat la județ. Ce gîndire rudimentară, ce înstrăinare. de lume la acest funcționar care trage o- bloanele pentru o șăptă- mînă fiindcă se duce el la instructaj și toate problem'

viitoareMun- fărășeful

în Maramureșul îndepărtat am 
vizitat recent două sate — Slătioa- ra șt Glod — ce se înșiruie ca o 
mică salbă pe firul văii Scărișoara. 
Ambele fin de. comuna Strîmtura, 
una din cele mai vechi așezări de 
prin partea locului. Cei 2 000 
oameni care trăiesc aici n-au noscut niciodată divorțurile, în trecut șl nici azi.

Am stat de vorbă cu bătrini 
togenari și cu oameni maturi, 
însurăței și cu „holtei", celibatari 
doat pentru câ n-au ajuns incă 
la vîrsta căsătoriei. Toți mi-au a- 
testat că la ei nu se cunoaște cu- 
vîntul „divorț" : nici nu există în 
vocabularul oamenilor.

— De cînd mă știu — îmi spu
nea Gabor Mihai, primarul comu
nei. om între două vîrste — n-a e- 
xistat așa ceva. Dar nici înainte 
n-am auzit vreodată vorbindu-se de 
vreo despărțenie. Oamenii de 
noi nu cunosc cuvin tul ăsta.

Această sublimă „ignorantă" 
însă compensată de o tot atît 
sublimă cunoaștere a ceea ce con
stituie sensurile profunde ale vieții, 
M-au uimit siguranța ;i firescul cu 
care acești oameni traduceau sim
plu complexitatea unui înalt cod 
etic.

îmi îngădui o mică paranteză : 
stări de spirit asemănătoare, tra
duse prin atari „ignorante", tntîl- neșii adesea în lumea satului românesc, indiferent unde s-ar afla 
— in cîmpîa Dunării. în miezul Ar
dealului sau în nordul Moldovei. E dovada cea mai elocventă a statorniciei prin veac a unor principii morale de o altitudine și o puritate demne de luat drept etalon.

Pentru oamenii celor două sate 
maramureșene, bunăoară, căsăto
ria nu e un capriciu, sau o nebu
nie. sau un loz la loterie, care să 
nu ridice nici o problemă în or
dinea responsabilităților Iar fa
milia e universul cel mai coerent, 
mai unitar, mai aproape de măsu-

de cu- nicioc- cti

la

e 
de

ra omului, tărîmul pe care un băr
bat și o femeie se intîlnesc pen
tru a merge alături in viată : tărîmul omeniei lor autentice, nemistificate.De aceea, căsătoria, întemeierea 
unei familii, nu poate fi fructul 
unor sentimente inconsistente, com
parabile cu un foc de paie, și nici 
rodul unor meschine socoteli supuse 
tuturor revizuirilor Un bărbat și 
o femele, unindu-și viețile, capătă, 
prin acest act solemn și conștiința 
că formează din acel moment o 
unitate nouă, de un grad superior.

— Trăiesc cu bătrînica mea de 
68 de ani — îmi spunea Gheorghe 
Pop Turai, din Glod. Am cunoscut 
împreună și binele și răul. Nicio
dată nu ne-a trecut prin minte să 
ne lăsăm. Asta, de altfel, nici nu-i 
cu putință Nu poți să despici ceea 
ce nu are rost decit intr-o singură 
bucată.

Oamenii aceștia, care nu știu ce 
e divorțul, știu insă, printr-o re
marcabilă intuiție, ce este familia. O unitate nouă, indivizibilă pe plan 
spiritual, care depășește părțile, in 
care bărbatul și femeia dobîndesc 
un rost infinit mai profund decit 
îl aveau fiecare in parte. Potrivirea 
dintre ei devine atunci urmarea 
firească a topirii intr-un destin co
mun. Pentru o asemenea legătură, 
desfacerea este un nonsens, o im
posibilitate morală, deoarece su
dura între bărbat și femeie se face 
pă temeiul acelor norme care se confundă cu înseși fundamentele vieții.O atare concepție și o 
ținută etică, ce izvorăsc 
fond 
încă 
unui 
și cu
tuți și capacități cărora orînduirea 
socialistă le-a făurit cele mai fe
cunde făgașe de afirmare și înflo
rire.

asemenea 
dintr-un 

confirmat 
morală a

străvechi, mi-au 
o dată frumusețea 
popor înzestrat cu mart virtuți 
mari capacități sufletești, vir-

Petre PINTILIE

$
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O componenta
dinamică și

inseparabilă a
fizicii moderne
Prof. dr. docent G. BRĂTESCU
șeful catedrei de optică și electronică 

în gaze a Facultății de fizică 
— Universitatea București

(respectiv

O statistică publicată recent de o revistă de specialitate sovietică — privind numărul lucrărilor științifice consacrate în ultimii ani pe plan mondial, diferitelor ramuri ale fizicii — situa optica pe primele locuri. Lucrul e firesc, dacă ne gîndim că avem de-a face cu o disciplină bine delimitată și extrem de complexă, al cărei obiectiv esențial îl constituie studiul fenomenelor legate de lumină — în primul rînd dezvăluirea proceselor de propagare, fără a ignora aspectele privind producerea (emisia) luminii și interacționarea acesteia cu obiectele lumii fizice (substanța). Scopul final : cunoașterea tot mai adincită a proprietăților structurale și de existență ale luminii, pentru folosirea în știință, tehnică și economie a datelor obținute.De altfel, una dintre caracteristicile esențiale ale evoluției opticii, în actuala etapă, este tocmai proliferarea extrem de rapidă a aplicațiilor sale, mai ales în domenii ca optica geometrică (respectiv crearea instrumentelor optice) sau fotografia. Direcții fertile de cercetare și valorificare practică prezintă spectroscopia optică atomică, spectroscopia optică moleculară, spectroscopia, rezonanța magnetică, luminiscența și fotochimia sau izvoare de lumină, fotometrie, colorimetrie, emisia stimulată a luminii (lasere), optica fiziologică.Demn de remarcat, în ceea ce privește avîntul acestui domeniu, este și faptul că multe dintre rezultatele sale se includ în categoria descoperirilor reprezentative ale epocii noastre. O dovedește, printre altele, laserul care, pe lîngă multiplele utilizări ce i se întrevăd încă de pe acum, a impulsionat viguros înseși cercetările opticii, marcind etapa axării acestora pe fenomenele legate de producerea luminii, pe studiul interdependenței dintre efectele de emisie și cele de absorbție atomo-mole- culară etc. Influența lui se exercită și în unele domenii învecinate, cum este cel al fizicii plasmei, cu care are, de altfel, chiar părți comune (teoretic, experimental și aplicativ).Ramurile fundamentale ale opticii și spectroscopiei au fost incluse în programele învățămîntului superior din țara noastră din 1948, ceea ce a permis ca, de-a lungul deceniilor următoare, să se poată pregăti noi și noi specialiști, să se organizeze laboratoare de cerceări pe profil, în cele ale catedrei pe care o conduc, s-au desfășurat, in ultimii ani, cercetări privind investigarea unor fenomene complexe ținînd de spectroscopia optică în vizibil ultraviolet sau infraroșu, precum și numeroase studii efectuate în laboratoarele de optică, lasere, spectroscopie atomică și moleculară. Dintre rezultate, amintesc realizarea pentru prima oară în țară a etalonului Fabry-Perot, sau obținerea de copii de pe rețelele optice.Sarcina dezvoltării în ritm rapid a opticii cere specialiștilor de la catedre o intensificare a eforturilor, atît în ceea ce privește formarea de cadre tot mai bine pregătite, cit și în inițierea de cercetări axate pe principalele direcții de dezvoltare a acestei discipline. Se impune, totodată, o receptivitate sporită față de nevoile specifice ale industriei optice românești. Pentru a răspunde cu cinste acestor înalte obligații, cred că trebuie precizate cît se poate de atent, încă de pe acum, ritmul și nivelul de pregătire al specialiștilor opticieni. (Nu ni se pare potrivit să forțăm lucrurile și să-i punem pe stu- denți să facă lucrări efective de cercetare încă din anul II plat în unele cazuri — cînd ei nu dispun nici de o pregătire de bază completă în domeniul opticii și nici de cunoștințele experimentale indispensabile),în pregătirea specialiștilor opticieni, trebuie avută în vedere tocmai evoluția cerințelor în domeniul industriei optice. Astfel, dacă fizicianul optician era folosit mai ales pentru măsurători și analize, în viitor accentul se va deplasa spre probleme de creație tehnică. De pe acum, producția din sfera opticii este orientată precumpănitor spre realizarea de noi piese și produse, spre perfecționarea continuă a celor existente. Această problemă, care se leagă de pregătirea fizicienilor în genere, capătă o acuitate mai mare în cazul opticienilor, al căror număr este încă redus, la noi.Cred, de altfel, că audiind cursuri de optică și spectroscopie, fizica atomului și moleculei, electrodinamică, mecanică cuantică, precum și cursuri de specialitate în spectroscopie, generatori cuantici, fizica plasmei, optică aplicată etc. fizicianul se va familiariza din timp cu acele domenii ale opticii menite să joace un rol important în dezvoltarea fizicii și tehnicii. Din schimbul de păreri între cadrele didactice de la diferitele universități și institute din țară a reieșit, de pildă, că învățămîntul fizicii, la toate nivelurile, necesită, față de alte discipline, o bază materială ceva mai dezvoltată — cursuri și laboratoare, mai ales pentru domenii de mare perspectivă, cum sînt optica și spectroscopia.în ceea ce privește cercetarea științifică universitară, ea trebuie să aibă încă un caracter pronunțat fundamental — fără a exclude, desigur, și alte tipuri de cercetare, in special aceea legată de aplicațiile imediate în industrie — în vederea conturării domeniilor celor mai actuale ale opticii. în acest sens, recenta reorganizare este mai mult decit binevenită și va oferi multiple posibilități de îmbunătățire a activității științifice de la catedre. Se impune insă o apreciere lucidă a situației. Progresele realizate în ultima vreme în optică sînt atît de numeroase și de neașteptate, îneît o anumită specializare a diferitelor catedre de optică devine indispensabilă. O dovedește însăși gama vastă de ramuri noi : optica neliniară, cea a stra- telor subțiri (optica albastră), optica statistică, lumina și informația — holografia, filtrajul optic, culoarea interferențială, fluctuațiile fluxului luminos, apodizația la optica coerentă, coerența parțială sau pompajul optic.Cred, de asemenea, că cercetarea din sfera opticii desfășurată în învățămîntul superior trebuie să se axeze mai mult pe abordarea unor aspecte cu pregnant caracter de originalitate, care ar putea duce la dezvoltări noi în disciplina respectivă și ar forma astfel mediul prielnic al unui 
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climat științific de calitate șl — de ce nu ? — izvorul unor multiple aplicații practice. în același timp, ținînd seama de faptul că, într-o țară cu o industrie dezvoltată, fizicianul de orice specialitate este solicitat direct în activitatea de producție, formarea lui trebuie susținută și de industrie, eventual prin colaborarea acesteia la realizarea unor lucrări de doctorat valoroase, prin dotarea laboratoarelor universitare cu produsele proprii, dacă nu și cu fonduri.Un rol important în cunoașterea nevoilor industriei, în strîngerea legăturilor specialiștilor din învățămîntul superior cu specialiștii din industria optică, îl are Comisia de spectroscopie de pe lîngă Academie, care a și organizat pînă acum unele cursuri de spectroscopie practică pentru cadre din industrie. Ținînd seama de faptul că industriile chimice sînt cele care solicită mai mult ajutorul spectroscopiei optice, mai ales în cadrul lor trebuie să se acorde o mai mare atenție extinderii acestei acțiuni. Cursurile postuniversitare vor putea să-și dea roadele, în măsura în care participanții vor fi introduși nu numai în problemele cu caracter general ale opticii și spectroscopiei, dar și în detaliile practicii de laborator, efectuată pe aparatură modernă.

domeniu
modern

al științelor
tehnice

in concordanță cu orientarea generală spre nou șl înaintat, 
Directivele celui de-al X-Iea Congres al partidului au trasat sarcina 
dezvoltării cu prioritate a unui șir de domenii din cele mai moderne 
ale științelor tehnice. Printre ele se numără și optica, ramură care 
s-a afirmat în ultimul timp ca un cîmp vast de maniiestare a revo
luției tehnico-științiiice. Ca un aspect particular, optica — alături de 
mecanica fină sau electronica — se remarcă prin faptul că, în cadrul 
ei, ponderea principală revine nu consumului de materiale, ci efor
tului creator, „inteligenței" științifico-tehnice, competenței profe
sionale a specialistului.

Aportul sporit al cercetării de specialitate constituie, deci, an 
element indispensabil al îndeplinirii sarcinilor industriei noastre 
optice. Acesta este și motivul pentru care am întreprins ancheta 
de față.

în laboratorul de microscopie electronică al Institutului de fizică al Acade
miei se analizează structura unor straturi semiconductoare amorfe

Este asigurată

„acoperirea 
științifică" a 
progresului 
industriei

noastre
optice 1

Ing. Liviu ARITON 
serviciul de cercetare — 

întreprinderea „Optica Română

înființarea, cu mai puțin de trei ani în urmă, a unui serviciu de cercetare la întreprinderea „Optica Română" a fost o consecință firească a creșterii producției de aparate optico-mecanice. Organizat pentru a face față problemelor specifice întreprinderii noastre, el trebuie să răspundă unor cerințe presante privind concepția constructivă, calitățile și tehnologia de fabricație, pentru o sferă vastă de produse, care, în alte țări, este divizată intre mai multe întreprinderi specializate, unele de tradiție Sîntem handicapați și de faptul că, spre deosebire de marca majoritate a domeniilor în care își găsesc materializarea in întreprinderile productive a'e Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, activitatea din domeniul opticii aplicate nu are încă un corespondent valabil în preocupările institutelor de învăță- 

mint superior sau ale institutelor de cer
cetări.Dimensionat să facă față cerințelor curente ale unei singure întreprinderi, serviciul nostru nu poate suplini lipsurile unui întreg compartiment de cercetare. îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. — ca, în anul 1975, producția de aparate optico-mecanice să crească de 3,7 ori, o parte însemnată fiind destinată exportului — impune crearea unui centru de cercetări în domeniul opticii aplicate, sau a unui institut de cercetare și proiectare In domeniul mecanicii de precizie și opticii. De altfel, țările care produc aparatură optico-mecanică (R.D.G., U R.S.S., Franța, R.F.G., Cehoslovacia, Italia, Polonia, Spania etc.) au cel puțin un asemenea institutLa baza dimensionării viitoarelor capacități de cercetare și proiectare va sta, desigur, programul de perspectivă privind creșterea producției mecanicii de precizie și opticii, iar potențialul de concepție va trebui să asigure dezvoltarea capacităților de producție. Cu atît mai mult, cu cît, încă de pe acum, pe lîngă cerințele cres- cînde de aparatură optico-mecanică ale economiei noastre, cantități importante sînt solicitate din ce în ce mai insistent de alte țări (obiective foto, microscoape, lentile de ochelari etc.).

ancheta

7

Dată fiind diversitatea producției de aparatură optico-mecanică — de la unicate și serie mică (pentru laboratoare) la serie mijlocie (microscopie, aparatură de proiecție, aparatură medicală) și chiar la producție de masă (lentile de ochelari) — se impune și organizarea corespunzătoare a fabricației : unități specializate pentru fabricația de serie mare și o unitate pentru fabricația de unicate și serie mică. Aceasta din urmă ar putea asigura baza materială, de execuție, a modelelor și proceselor tehnologice noi.Numărul redus de cadre specializate în domeniul opticii impune ca aceste forțe să nu fie dispersate in unitățile de producție, ci concentrate în centrul unic de cercetare și proiectare amintit. Căci elementul cel mai dificil, care condiționează esențial dezvoltarea activității de cercetare în domeniul opticii aplicate este tocmai formarea și specializarea cadrelor. De aceea, acoperirea unor domenii de mare diversitate, plecînd de la cunoașterea fenomenului pînă la concepția constructivă materializată în produs, impune o colaborare rodnică între ingineri, fizicieni, medici, chimiști — rolul esențial revenind, desigur, primelor două categorii.în prezent, cadrele cu experiență în domeniul opticii ’ (cercetare, proiectare, tehnologie) sînt insuficiente pentru asigurarea viitoarelor capacități de producție și cercetare. Pe de altă parte, în pregătirea studenților de la secția de mecanică fină, cunoștințele de proiectare și tehnologie optică au o pondere relativ redusă. Iată de ce în întreprinderea noastră e necesară o perioadă de 3—5 ani pentru formarea unui specialist în domeniul opticii aplicate. Soluția ni se pare a fi inițierea unor cursuri de specializare sau post-uni- versitare. care să se desfășoare pe lîngă viitorul centru de cercetări, putindu-se benefic'a. pentru activitatea practică, de baza de producție a acestuia. De asemenea, consider indicat ca, începînd cu acest an, numărul de absolvenți ai secției de mecanică fină repartizați întreprinderii noastre să crească substanțial, în vederea pregătirii lor din timp — cu atît mai mult, cu cît, in ultimii ani. nici un specialist în domeniul opticii aplicate nu a urmat cursuri de specializare în străinătate, pe lîngă institute laboratoare sau întreprinderi cu profil adecvat.Este nevoie. în același timp, să se poată stabili cu operativitate direcțiile de dezvoltare ale activității de cercetare, baza experimentală corespunzătoare, formele

informare asupra stadiului atins mondial ne aduce mari prejudi- cazul operațiilor și utilajelor teh- de prelucrare a sticlei, rămase in urmă. Or, tocmai procedeele
de organizare etc. Persistența unor lipsuri de pe plan cil. Este nologiei cu mult tehnologice și utilajele noi asigură astăzi tn domeniul industriei optice reduceri ale timpului de lucru de la 30 pînă la 70 la sutăUn aport important la creșterea producției de aparate optico-mecanice revine colaborării cu alte institute de cercetări. Astfel, din sortimentul foarte variat de sticlă optică, realizarea în țară a trei sorturi — dintre care unul pentru lentile de ochelari, lupe, condensuri etc. — acoperă circa 70 la sută din necesarul total de sticlă, necesar care în prezent se importă In ’ntregime. De asemenea, proiectarea și executarea în țară a cîtorva tipuri de utilaje optice, care se cer în număr mai mare și care se importă în proporție de 90 la sută, ar aduce o contribuție importantă.Dispuntnd de o bază de experimentare și fabricație corespunzătoare, cercetarea In domeniul opticii aplicate va putea depăși rămînerea în urmă, devenind în scurt timp un factor important în dezvoltarea generală a Industriei noastre.

SCÎNTEII“t
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Prof. univ. Margareta GIURGEA 

Paul PETRESCU
membru corespondent al Academiei, 

Institutul de fizică — București

în momentul de față, cercetarea de optică din țara noastră trebuie să facă eforturi intensive, din două considerente majore : pentru a asigura recuperarea rămînerilor în urmă ce se constată in acest domeniu și pentru a devansa nevoile producției. Este □ dublă sarcină, detectabilă în majoritatea sectoarelor tehnice sau de producție ce beneficiază în prezent de realizările opticii și stringentă, mai ales pentru domeniile de maxim interes, printre care se numără și industria materialelor plastice. Ramură de bază a economiei noastre, aceasta s-a dezvoltat rapid în ultimul timp, produsele ei fiind bine cunoscute. nu numai ca bunuri de larg consum, ci și ca materii prime pentru o serie întreagă de ramuri economice importante : industria constructoare de mașini, industria materialelor de construcție etc.Dar ce legătură există intre materialele plastice și optică ? însușirile polimerilor sintetici depind in mare măsură de greutatea moleculară mijlocie a macro- moleculelor polimerului respectiv, precum 

ți de gradul de diversitate al greutăților moleculare. Aceste mărimi, precum și alte însușiri ale polimerilor sintetici pot fi determinate cu precizie prin procedee optice — și anume, prin caracteristicile luminii difuzate de soluțiile acestor substanțe, cînd sînt străbătute de un fascicul luminos intens. Este un domeniu în care, la Institutul de fizică București, s-au efectuat timp de maț mulți ani cercetări fundamentale care au dus la concluzii științifice importante, colectivul de fizicieni fiind distins cu un premiu de prestigiu al Academiei. Atunci cînd industria de mase plastice a avut nevoie de un control științific superior al produselor sale, grupul de fizicieni din institut era pregătit să răspundă prompt solicitărilor — și nu numai din punct de vedere teoretic, deoarece in cadrul cercetărilor fusese necesară proiectarea și realizarea unor instalații de măsură de înaltă precizie.Colaborînd încă din anul 1962 cu Institutul de cercetări „Chimigaz“-Mediaș, a- poi cu Grupul industrial de petrochimie BorzeștI, Combinatul petrochimic Ploiești și, în prezent, cu Combinatul chimic Rîm- nicu-Vîlcea, am putut caracteriza pe a- ceastă cale diverși polimeri (polimetacri- latul de metil, unii copolimeri acrilici, po- 

liclorura de vinii, polietilena, precum și copolimeri pe bază de etilenă). Rezultatele obținute au contribuit la efortul industriei pentru realizarea unor produse competitive pe piața internațională.Un alt domeniu de cercetare din sfera opticii abordat în institutul nostru este acela al cristalelor ionice dopate, pe baza cărora s-au elaborat substanțe pentru scin- tilatori și detectorii de radiații. Rezultatele obținute sînt deosebit de utile mai ales în acest moment, de rapidă dezvoltare a energeticii nucleare în țara noastră. însemnătatea lor se datorește și faptului că industria folosește pe scară din ce în ce mai largă aparatură de ultraviolet și infraroșu, care necesită materiale optice cu caracteristici speciale. Cercetările din domeniul cristalelor ionice au înlesnit astfel obținerea de monocristale cu calități optice deosebite, necesare instalațiilor spectrale amintite. Gama acestor produse cu performanțe optice superioare este in continuă extindere, prevăzîndu-se importante economii valutare, precum și îmbunătățiri ale unor instalații existente în multe întreprinderi industriale.Spectroscopiștii din institut, folosind experiența lor științifică, au contribuit și la organizarea, pe lingă numeroase întreprinderi sau instituții metalurgice, chimice, biologice, medicale, a unor laboratoare de analiză spectrochimică, precum și la formarea, prin școli de perfecționare, a cadrelor de specialiști pentru aceste a- nalize. Putem cita introducerea la Uzina „23 August" din Capitală a metodelor spectrale de analiză ca procedee curente de control, atît în laboratoare, cît șl în secțiile productive, aparatura necesară fiind proiectată și construită în întregime sub îndrumarea cercetătorilor din institutul nostru. în colaborare cu industria de medicamente, s-au pus bazele controlului purității unor importante produse (cum ar fi penicilina, streptomicina,. vitamina Bn, etc.) care satisfac în prezent exigențele normelor internaționale.O altă direcție importantă — mai ales pe linia valorificării superioare a rezultatelor și posibilităților științifice existente în acest domeniu — privește sporirea contribuției colectivelor de opticieni la realizarea unor instalații de concepție proprie. în acest sens, putem afirma că eficiența cercetărilor efectuate în institutul nostru — ca și în multe alte institute — ar fi mult mai mare, dacă forurile în 

drept ne-ar cere avizul, atunci cind este vorba de importul unor piese optice speciale, sau de licențe pentru fabricarea unor instalații comportînd aparatură optică. în același timp, ținînd seama de faptul că optica și spectroscopia sînt prezente în multe compartimente ale activității industriale din țara noastră, considerăm că ar fi foarte utilă stabilirea problemelor de interes major la a căror rezolvare opticienii și spectroscopiștii din Institutul de fizică București ar putea aduce o contribuție substanțială și competentă. Aceasta cu atît mai mult, cu cit noua legislație in domeniul legăturilor contractuale intre cercetare și producție oferă un cadru deosebit de dinamic pentru desfășurarea activității științifice.
Electronica 
deschide 

perspective noi
Dr. ing. I. E. TEODORESCU

Institutul de fizică atomică

In secolul nostru, paralel cu studiile privind obținerea, prelucrarea și utilizarea fasciculelor luminoase, care formează o- biectul opticii, luată în sensul uzual al cu- vîntului, a apărut și s-a dezvoltat o altă ramură a fizicii aplicate — optica electro
nică. O denumire mai exactă a acestei dis
cipline ar fi „optica fasciculelor de parti
cule încărcate", întrucît, în prezent, sînt folosite fascicule nu numai de electroni, ci și ale altor particule încărcate electric (de exemplu, ioni pozitivi sau negativi ai diferitelor elemente, sau chiar pozitroni). E- xistă o analogie pregnantă între legile care guvernează propagarea luminii în diferite medii și cele ale mișcării particulelor încărcate, în cîmpuri electrice și magnetice. Această analogie a și justificat, de altfel, adoptarea de către noua ramură științifică a unor denumiri specifice domeniului opticii luminii, cum ar fi lentile electronice, prisme electronice etc. In e- sență, optica electronică studiază proble
me privind obținerea particulelor încărca
te libere (in sursele de electroni și ioni), 
formarea fasciculelor și dirijarea acestora 
în direcția dorită, separarea diferitelor ti
puri de particule (conținute in fasciculele 
complexe) cu ajutorul dispozitivelor elec
tronice sau magnetice de analiză și acce
lerarea fasciculelor in acceleratoarele de 
particule.Cu toată „tinerețea" ei, optica electronică oferă de pe acum rezultate care-i vădesc importanța și utilitatea în epoca noastră de susținută dezvoltare tehnico-știin- țifică. Multe dintre metodele și aparatele pe care le utilizează își găsesc aplicații însemnate în diferite ramuri ale activității practice. Tuburile electronice, de exemplu, își bazează funcționarea tocmai pe folosirea legilor de interacțiune dintre fasciculele electronice și cîmpul electric și magnetic. Remarcabile sînt tuburile video-cap- toare, cu care sînt înzestrate camerele de luat vederi ale televiziunii și tuburile cinescoape, din receptoarele de televiziune, precum și lentilele electronice sau sistemele de deflecție de mare finețe. Comunicațiile la distanțe foarte mari — de pildă, între Pămînt și navele cosmice aflate la milioane de kilometri — nu ăr fi fost posibile fără crearea unor tuburi electronice speciale (cum ar fi clistroanele amplificatoare), care permit obținerea unor unde electromagnetice de foarte mare putere (de ordinul zecilor de megawați). Microscopia corpusculară este și ea una dintre ramurile cele mai cunoscute și răspîndite ale opticii electronice. Ea a contribuit la 
realizarea microscoapelor electronice, care permit studiul microorganismelor (viruși, 
bacterii etc.), obținînd măriri de ordinul 
sutelor de mii ; microscoapele ionice — 
apărute recent depășesc aceste valori : o variantă particulară, microscopul de emisie (electronic sau ionic), face posibilă observarea structurii corpului solid, mergind pînă la identificarea atomilor individuali.Un alt cîmp de studiu și aplicație, cercetat și la noi, este cel al fasciculelor de particule încărcate, care, accelerate la e- nergii înalte, pot acționa asupra substanței, modifieîndu-i proprietățile fizice, chimice sau atomice. In acest scop, a fost e- laborată o largă gamă de aparate adecvate : dispozitive de topire, sudură sau prelucrare a metalelor, ceramicii, sticlei etc. cu fascicule electronice (operațiile se efectuează în vid, evitîndu-se impurificarea substanțelor) acceleratoare de electroni pentru tratarea cu radiații ionizante a substanțelor chimice, în scopul declanșării reacțiilor de polimerizare, vulcanizare etc. De aceste instalații beneficiază mai ales industria chimică, utilizîndu-le ca un nou mijloc de inițiere a reacțiilor chimice, care, în comparație cu cele clasice (temperatură și presiune ridicate sau catalizatori), are avantajul de a fi mai ușor controlabil. Efectul ionizant al electronilor accelerați se manifestă și în mediul biologic, prin modificarea unor funcții vitale. Astfel, acceleratoarele de electroni sînt folosite la tratarea maladiei canceroase, la sterilizarea unor obiecte sau produse farmaceutice, la inhibarea germinării semin- țeloi și tuberculilor etc.Dar, ținînd seama de institutul Ia care lucrez, nu pot să omit un alt teren de a- firmare al opticii electronice. Dacă energia particulelor accelerate depășește anumite limite, acestea acționează nu numai asupra structurii chimice (prin desfacerea sau stabilirea de noi legături între atomi), dar pătrund și în nucleul atomic, provo- cînd așa-numitele reacții nucleare. Aplicațiile opticii electronice în fizica nucleară au dus la realizarea unei mari varietăți de acceleratoare de înaltă energie, care reprezintă instrumentele de bază ale tuturor laboratoarelor unde se cercetează structura nucleului sau a particulelor elementare. Ele mai sînt folosite și pentru producerea, în scopuri practice, a unei game largi de radioizotopi. Dispozitive de optică electronică sînt folosite și pentru analiza structurii substanțelor — așa-numitele spectrometre de masă, care permit, prin disocierea și ionizarea prealabilă a moleculelor substanței analizate, să se determine compoziția acesteia. Sensibilitatea metodei este atît de ridicată, îneît permite decelarea nu numai a elementelor constituente, ci și a izotopilor acestor elemente De aici a derivat și o altă clasă de aparate, separatoarele de izotopi cu care pot fi obținute substanțe izotopic pure, din e- lementele naturale constituite dintr-un a- mestec de mai mulți izotopi.Toate acestea sînt direcții de mare interes pe plan mondial, care ne preocupă și pe noi, cercetătorii români, date fiind posibilitățile largi de modernizare tehnică și economică pe care le oferă. Ele ilustrează, în același timp, perspectivele largi deschise de aplicarea opticii electronice și explică ritmul deosebit de rapid in care ea se dezvoltă în prezent.

I
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Bentonita 
Văii Chioarului
Bentonita — acest pămint gri, 

tu reflexe verzui—ascunde mul
te taine, fiind un miraculos „me-- 
dicament", precum și liant cu 
multiple întrebuințări; se folo
sește la limpezirea vinurilor, a 
produselor petroliere, in indus
tria coloranților, a cauciucului și 
săpunului. In plus — ne spunea Ioan Pop, șeful minei de bento
nita de la Valea Chioarului — 
bentonita noastră posedă calități 
deosebite. După înnobilare, ea 
este aptă să îmbunătățească a- 
mestecurile de formare în tur
nătorii.

Valea Chioarului. O localitate 
maramureșeană, așezată intr-un 
peisaj natural de o fascinantă 
frumusețe. Mina de bentonită de 
aici a scos această localitate din 
anonimat, inscriind-o in circui
tul așezărilor care cunosc suflul 
industrializării socialiste. Oame
nii acestor locuri au devenit mi
neri, ajutori de mineri, vagone
tari. S-a forat, s-au săpat galerii 

puțuri de extracție. Colectivul 
minei muncește intens, pregă
tind toate condițiile pentru tri- 
rslarea producției de bentonită. 
Echipa condusă de Ioan Pintea 
a betonat, în bolțarl, galeria 
principală cu profil circular — 
un veritabil tunel, transformat 
de șirul de lumini electrice în
tr-o feerică magistrală. Brigada 
minerului Gheorghe Sima expe
rimentează o nouă și eficientă 
metodă de exploatare. In pers
pectivă, de aici se vor extrage 
anual peste 50 000 tone de ben
tonită.

Acestea sint citeva fapte din 
subteran. Ce se întîmplă la su
prafață ? Incinta minei are con
turul unui mare șantier. Pentru 
lucrări de construcții și alte a- 
menajări s-au alocat aproape 4 
milioane lei. Mina va fi racor
dată la linia electrică de înaltă 
tensiune. Se lucrează intr-un 
ritm alert la stația de compre- 
soare, care e în stadiul de fini
sare, la silozul de minereu cu o 
capacitate de 370 tone, la alte 
obiecte. S-au turnat și fundațiile 
grupului administrativ și social 
al minerilor de la Valea Chioa
rului.

*•' A- ' : ... ■

Anual, peste
100 000 păsări

La cooperativa agricolă din 
Frumușani au început lucrările 
de construcție a unui mare com
plex avicol intercooperatist. Pre
ședintele acestei cooperative a- 
gricole, tov. Nicolae Dumitru, care a fost ales și președinte al 
asociației respective, ne declara 
că la această acțiune cooperează 
10 C.A.P.-uri, iar complexul va 
avea o capacitate de 108 000 pă
sări ouătoare și va începe să 
producă parțial încă din această 
toamnă. In noua unitate se va 
realiza o producție globală anu
ală de 22 milioane lei și un be
neficiu de 6 570 000 lei, care va 
fi repartizat unităților coopera
toare.

CONSTANȚA ț

Tehnica nouă '70
Cabinetul județean pentru 

probleme de organizare științi
fică a producției și a muncii și 
consiliul județean al sindicate
lor Constanța au inițiat o amplă 
acțiune de propagandă tehnică, 
sub genericul Tehnica nouă ’70. 
Cu prilejul inaugurării acestei 
acțiuni a avut loc o consfătuire 
științifică cu tema : „Probleme 
tehnico-economice actuale in u- 
nitățile de construcții din jude
țul Constanța." In continuare, se 
vor desfășura o sesiune de co
municări științifice privind mo
dernizarea transporturilor mari
time, un schimb de experiență 
la Fabrica de ciment Medgidia, 
privind problemele creșterii 
productivității muncii și altul la 
întreprinderea mecanică de uti
laje Medgidia, referitor la redu
cerea consumurilor specifice de 
metal, o masă rotundă cu parti
ciparea specialiștilor din comerț, 
in legătură cu metodele și mij
loacele moderne de depozitare 
ți manipulare a mărfurilor. Vor 
avea loc, de asemenea, confe
rințe, simpozioane, concursuri 
pe meserii și alte manifestări.

3 milioane 
de flori

Zestrea floricolă a „orașului 
grădină" Timișoara va fi in a- 
cest an mai bogată ca oricind. 
Prin grija edililor săi, , sub sticla 
serelor se pregătesc aproape 3 
milioane de flori, din care 60 000 
fire de trandafiri. Miinile pri
cepute ale grădinarilor le vor 
planta, în curind, in imense co
voare multicolore cărre vor da un 
plus de frumusețe și parfum ce
lor peste 500 hectare de parcuri 
ți zone verzi ale orașului Un 
calcul sumar ne arată că fiecă
rui locuitor al Timișoarei ii va 
reveni astfel, in acest an. cite 
un buchet alcătuit din 15 flori.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

LUMILE UNOR COMISII
PERMANENTE

ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALEAstăzi se deschid lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale, forul suprem al puterii de stat. în perioada premergătoare acestui eveniment timp de mai multe zile comisii permanente au dezbătut importante proiecte de legi înscrise pe agenda actualei sesiuni.Proiectul de lege a organizării și disciplinii muncii în unitățile socialiste de stat, menit să contribuie la folosirea superioară a potențialului material și uman al țării, la mobilizarea maselor de oameni ai muncii în scopul realizării programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate stabilit de partid, a fost examinat de către Comisia pentru sănătate, muncă și prevederi sociale și de către cea juridică, reunite în ședință comună sub președinția deputatului Gheorghe Vasilichi. Comisiile au constatat că proiectul legii aduce o îmbunătățire evidentă legislației in vigoare, menită 6ă întărească și mai mult ordinea și disciplina în unitățile socialiste de stat. în dorința de a elucida problemele evidențiate în discuții, deputății au pus o serie de întrebări ministrului muncii, tovarășul Petre Lupu, și prim-vicepreședintelui Consiliului. Centra! al Uniunii Generale a Sindicatelor, tovarășul Constantin Drăgan, prezenți la lucrările comisiilor, care au dat răspunsuri amănunțite.Un alt important proiect, acela al legii privind asigurarea și controlul calității produselor, a fost luat in dis

cuție de către membrii Comisiei pentru industrie, construcții și transporturi a Marii Adunări Naționale, prezidată de deputatul Mihail Florescu. Pornind de la faptul că asigurarea u- nei calități superioare a produselor reprezintă un atribut esențial al civilizației moderne, o latură inseparabilă a activității economice eficiente, dezbaterile din comisie au reliefat că este necesar controlul exigent care să includă întreaga activitate productivă, să constituie o preocupare principală a tuturor celor ce participă la crearea bunurilor materiale, pe toate treptele ierarhice, de la muncitor pînă la ministru. Membrii comisiei au apreciat că legea va exercita o inrîurire pozitivă asupra activității tuturor unităților productive, ridicînd totodată preocupării' pentru creșterea sistematică a calității produselor la rangul unei probleme a politicii noastre de stat. Deputății au făcut, de asemenea, unele observații și propuneri și au adresat întrebări vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, tovarășul Mihai Marinescu, prezent în ședință, care a dat explicațiile necesare.Preocuparea deputaților pentru stabilirea cu maximum de exigentă civică a tuturor valorilor juridice și implicațiilor ce decurg din legile propuse a ti luate in dezbatere de plenul Marii Adunări Naționale oglindește profundul democratism care stă la baza activității parlamentare în țara noastră. (Agerpres)
CLUJ

La Cluj și-a încheiat marți lucrările primul simpozion internațional găzduit de România în probleme de cercetări spațiale. Oameni de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Uniunea Sovietică și Ungaria au analizat rezultatele unui experiment comun efectuat prin intermediul satelitului artificial Cosmos 261. Timp de a- proape două luni, acest satelit, lansat la parametrii ceruți de partici- panții la experiment, a transmis continuu date privind atmosfera înaltă, ionosfera și atmosfera neutră. . Astfel, au fost puse în evidență, pentru prima dată in știință, o serie de fenomene asupra cărora nu existau decît ipoteze ; au fost obținute dovezi certe privind acțiunea solară asupra stratului atmosferic. Cercetătorii români au prezentat în cadrul simpozionului rezultatele unor măsurători din domeniul undelor radio și au propus metode noi, originale, de urmărire a densității atmosferei înalte și a variațiilor ei.

La solicitarea corespondentului A- gerpres, astronomul sovietic Juri Ilici .Galperin, de la Institutul de cercetări cosmice din Moscova, coordonatorul programului Cosmos 261, a declarat ; „Succesul deplin al acestei reuniuni științifice se datorează, in primul rind. condițiilor de lucru excepționale asigurate de țara gazdă. Rezultatele simpozionului subliniază valoarea deosebită a colaborării largi, la acest program, a colegilor din țările socialiste. Știința pe care o profesăm noi, astronomii, geofizicienii, cuprinde în cîmpul de observații întreg universul. De aceea, o colaborare tot mai largă este absolut necesară. Rodnicia ei a fost dovedită încă o dată la această întîl- nire unde s-au analizat date ce deschid cercetării spațiului circumteres- tru noi perspective".Participanții la simpozionul internațional de la Cluj au hotărit continuarea observațiilor cu ajutorul unui nou satelit care va fi lansat, special. în cursul acestui an. (Agerpres)

Tovarășul Emil Drăgănescu 
a plecat în R. P. Bulgaria
Marți seara, a plecat spre Sofia tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va participa la lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-ști- ințifică.La plecare, pe peronul Gării de Nord, erau prezenți tovarășii Janos

Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nicolae Toader, Matei Ghigiu și Traian Ispas, miniștri, Ion Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, si alte persoane oficiale.A fost de față Spas Gospodov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București. (Agerpres)
Manifestări consacrate 

centenarului nașterii lui V. I. Leninîn numeroase așezăminte de cultură din țara noastră continuă să se desfășoare ample manifestări consacrate centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.La Centrul școlar tehnic și profesional agricol din Odorheiul Secuiesc a avut loc un simpozion cu tema : „Pe drumul lui Lenin, făuritorul P.C.U.S. și al primului stat socialist din lume". Simpozioane pe această temă au mai avut loc și la Cristuru Secuiesc, Gheorghieni, la căminele culturale din Gălăuțaș, Subcetate, Tăureni, Lăzareâ, precum și în alte localități din județ, urmărite cu viu interes de numeroși oameni ai muncii români și maghiari. La aceste manifestări, activiști de partid și de stat, profesori de istorie, oameni de artă ■și cultură au vorbit despre viața și activitatea revoluționară a lui V. I. Lenin.

La Casa de cultură din Hațeg s-a desfășurat simpozionul „Leninismul și construcția societății socialiste în România". în orașul Brad s-a deschis o expoziție filatelică dedicată acestui eveniment și a avut loc o gală de filme documentare despre Lenin. Numeroși țărani cooperatori și alți cetățeni din satul Sintămăria-Orlea au participat la simpozionul — „V. I. Lenin, teoretician și conducător genial al proletariatului". La căminele culturale din Fornădia, Almășu și din alte localități s-au organizat expuneri despre viața și activitatea lui V. I. Lenin. Consiliul orășenesc al pionierilor din Petroșani a organizat la casa de cultură din localitate un simpozion în cadrul căruia au fost e- vocate viața, activitatea și opera lui V. I Lenin, în prezența unui mare număr de elevi din oraș. (Agerpres)

SPORT

Cronica zilei
sa

LA ATENEUL 
ROMÂNOrchestra simfonică a Filarmonicii de stat „Silezia" din 

Katowice prezintă miercuri, 1 
aprilie, ora 20, la Ateneul ro
mân, un concert sub conduce
rea dirijorului Karol Stryja, 
avînd ca solist pe Tadeusz 
Zmudzinski. In program : Mica 
uvertură „Treny" de Pende- 
recky; Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 2 în fa minor 
de Chopin; Simfonia a IV-a 
în mi minor de Brahms.

A

In sala 
Ansamblului 

artistic 
al U.G.S.R.Ansamblul de balet indian „Kalakshetra" din Madras va 

susține două spectacole în sala 
Ansamblului artistic al 
U.G.S.R., duminică, 5 aprilie 
și luni 6 aprilie, ora 20.

Biletele se vînd la casa 
O.S.T.A. din Calea Victoriei nr. 
68—70. Telefon: 13 53 7S,

© Turneul feminin de șah 
de la Belgradîn runda a 12-a a turneului internațional feminin de șah de la Belgrad, maestra româncă Alexandra Ni- 

coîau (cu piesele albe) a invins-o în 39 de mutări pe Ivanka. Lidera clasamentului, campioana mondială Nona Gaprindașvili, a cîștigat la Vuja- novici. Celelalte partide, printre care 
Polihroniade — Vujanovici, Kușnir — Malipetrova și Katia Jovanovici — Troianska, s-au întrerupt.în clasament conduce Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 9 puncte (2), urmată de Kușnir (U.R.S.S.), — 7,5 puncte (4), Katia Jovanovici (Iugoslavia) — 7,5 puncte (2), Malipetrova (Cehoslovacia) — 7,5 puncte (1), Nicolau (România) — 6,5 puncte, Lazarevici (Iugoslavia) — 6 puncte (3), Ivanka (Ungaria) - 6 puncte (1), Troianska (Bulgaria) — 5,5 puncte (3), Polihroniade (România) — 5,5 puncte (1) etc.
® Noua bază sportiva de 

la Odorheiul Secuiescîn municipiul Odorheiul Secuiesc a fost dat in folosință un modern complex sportiv. Această nouă bază sportivă cuprinde un terpn de fotbal, piste de atletism, terenuri de handbal, tenis, baschet și o tribună cu o capacitate de 2 000 locuri. Complexul are, de asemenea, o sală de gimnastică, diverse săli de antrenament și un hotel cu 40 de locuri.
® Competiția handbalisti

că de la LisabonaLa Lisabona au început întrecerile turneului internațional de handbal

masculin (tineret) dotat cu „Cupa țărilor latine".în prima zi a competiției, echipa Portugaliei a întrecut cu 29—18 (10—10) selecționata Braziliei, iar reprezentativa Spaniei a dispus cu scorul de 39—7 (20—4) de formația Italiei.
® Un antrenor englez la 

BenficaConducerea clubului de fotbal Benfica Lisabona a anunțat oficial că noul antrenor al echipei este Jimmy Hagan (Anglia). Acesta a semnat un contract pe o perioadă de 1 an cu clubul în care activează celebrul Eusebio.
A

In cîteva rînduri

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 12 

DIN 22 MARTIE 1970
CATEGORIA 1 (12 rezultate) : 3,2 variante a 32 980 lei ; CATEGORIA 

Ia Il-a (11 rezultate) : 42,2 variante a 3 001 lei ; CATEGORIA a III-a (10 rezultate) : 426,8 variante a 445 lei.

MECIUL AMICAL DE VOLEI dintre echipele masculine Mladost Ze- mun (Iugoslavia) și Dinamo București,- disputat aseară în Capitală, s-a încheiat cu scorul de 3—0 în favoarea voleibaliștilor români.
DISTINCȚIA „SCHIUL DE AUR- 1970“ a fost decernată de către Asociația internațională a ziariștilor de schi cunoscutului campion austriac Karl Schranz, învingător în „Cupa Mondială". Este pentru a treia oară în cariera sa cînd Schranz intră în posesia acestei distincții. El a mai cîștigat „Schiul de aur" în anii 1966 și 1969.
A LUAT SFIRȘIT MECIUL DE 

BARAJ pentru desemnarea a doi par- ticipanți la turneul interzonal de șah pentru campionatul mondial. în urma acestui turneu au obținut dreptul de a juca in „interzonal" Lajos Portisch (Ungaria) și Borislav Ivkov (Iugoslavia).
LA LOS ANGELES, sportivul american Bill Elliott a cîștigat proba de săritură in înălțime cu performanța de 2,16 m. De remarcat că Elliott este adeptul stilului „Fosbury Flop". Pe locul secund s-a clasat compatriotul său John Dobroth cu 2,14 m.

CONDUITA ELEVULUI Piuă la 31 martie a. c. inclusiv

(Urmare din pag. I)muncești. Oare toate aceste influențe pot fi neglijate în organizarea și o- rientarea activităților educative din școală ? Oare un asemenea mod de a gindi nu trebuie să ne atragă atenția și să ne oblige la intervenții convingătoare, chiar dacă îl sesizăm la un singur elev ? Orice profesor cu experiență știe că misiunea fundamentală a procesului educativ nu este doar de a repara ceea ce au deteriorat diversele „nocivități" ci, în primul rind, de a forma, de a crea conștiința, deprinderile și gîndirea în stare să formeze puterea de discer- nămint a tînărului, fondul său spiritual.Iată un alt aspect al aceleiași probleme. în ultimul timp există elevi și alți tineri a căror vestimentație cochetează Intr-un fel cu moda hippy. Imitarea Ia noi a amintitei mode mi se pare o parodie a parodiei. Cu prilejul unei recente vizite in cîteva orașe apusene, i-am văzut pe reprezentanții acestei mișcări — devenită pe alocuri și pepinieră de criminali și asasini sadici — fie trecînd cu bocceaua de veșminte murdare pe plaja gratuită de la Livorno, fie desenînd pe trotuarele Marsiliei, cu cretă colorată apeluri către buzunarul cetățenilor sau așezați pe colțurile străzilor comerciale din Montmartre cu- pălăria Întoarsă pentru cerșit și scîrțîind jalnic din chitare. Imaginea lor îți repugnă deopotrivă și nu mi-a fost greu să-mi dau seama că moda hippy, chiar în țările de baștină, e privită ca un fenomen de parazitism morbid pe care masa largă a oamenilor de bun simț îl blamează categoric.Cu același prilej am văzut că majoritatea tinerilor nu se identifică cu specimenele amintite, au o înfățișare sobră și ținută de bun gust ; i-am văzut la muzeul Louvre încordați asupra unor miniaturi din vitrinele sălii Apollo, pe care se străduiau să le transpună cu migală pe carnetele lor de schițe sau notîndu-și exponatele din sala de antichități egiptene. I-am văzut la lucru in amfiteatrele Sorbonei sau frecventînd librăriile din cartierul Latin. îngrămădiți peste noutățile editoriale.Vorbind cu profesorul F. A. Chagot

despre aceste aspecte contradictorii din comportarea tineretului din Apus, eminentul pedagog francez remarca receptivitatea crescută a tineretului față de fenomenele vieții contemporane și față de propriul său destin. Manifestările de negativism, protestul confuz și parazitismul le considera simptomatice pentru lipsa de ideal și dezo- rentarea unei părți a tineretului din Occident. „Din fericire, cei mulți care doresc să realizeze ceva în viață știu că acest lucru nu se poate decît prin studiu serios și muncă necurmată", îmi spunea el conclusiv.în ultimul sfert de veac In țara noastră a crescut un tineret minunat, in ambianță nouă, beneficiind de condițiile socialismului. Dar este firesc ca. fiecare generație să fie dornică să cunoască cit mai mult despre realitatea contemporană ei, să caute explicația unor fenomene sociale. Dacă profesorii nu-și găsesc timp să-i ajute în aceste preocupări în mințile lor pot apărea confuzii. Or, din păcate, asemenea îndatoriri cetățenești ale profesorului — și, evident, ale familiei — sint uitate uneori și se creează pentru anumiți tineri un gol educativ, cu repercusiuni care pot deveni din cele mai pericu- loase.TineretuI școlar trebuie ajutat să gîndească mai mult, să discear- nă de pe pozițiile marxist-leniniste sensul diferitelor evenimente sau fenomene ce se petrec în lume. Apelul la rațiune, la opinia sănătoasă a majorității rezolvă cu succes Cele mai spinoase probleme de conduită. Intervenția oportună și fermă a școlii prin forța colectivului poate infrîna tendințele de libertinism și imitare a unor mode străine de etica noastră. Sîntem datori să-i facem pe elevi să cunoască că alături de aspecte luxuriante există și alte realități dure în lumea capitalistă. Pe baza unor exemple concludente — șomajul, grevele de amploare, protestele antirăzboinice. manifestările revendicative, mizeria din suburbiile metropolelor - de care tinerii noștri ar trebui să ia cunoștință poate într-o mai mare măsură prin intermediul presei și televiziunii, dar și ai cadrelor didactice, li se pot explica procesele reale ale lumii contemporane. Trebuie delimitate limpede contradicțiile lumii ca

pitaliste și relevate adevărurile triste, sumbre, racilele grave care macină tineretul — lipsa de perspectivă, infracțiunea juvenilă, alcoolismul, toxicomania, care duc la alienarea individului, la ravagii fizice și psihice, la decăderea cea mai cumplită, la ratare și prăbușire socială. Asemenea răspunderi privesc întregul corp profesoral și nu doar diriginții, cum greșit se consideră uneoriCea mai înaltă îndatorire socială a școlii este educarea tineretului în spiritul nobilelor idealuri ale socialismului, pregătirea lor ca cetățeni devotați patriei, angajați plenar in opera constructivă ce se desfășoară la noi. Simțul profund a! perceperii interioare a valorilor și realităților propriu adolescenților, aspirația lor către fapte durabile sint temeiuri pe care munca noastră de educare a conștiinței și conduitei comuniste se poate sprijini cu certe garanții de reușită. Pentru a putea interveni cu folos în devenirea adolescentului se cer insă modificate conținutul și metodele muncii educative acolo unde aceasta s-a dovedit precară și lacunară,^se cer învinse atît spiritul de toleranță, de trecere cu vederea peste asemenea manifestări etichetate uneori eu ușurință prea puțin responsabilă „fleacuri tinerești" — cit și simplismul, opacitatea pedagogilor față de cerințele mereu noi pe care viața le ridică educației. Firește, efortul școlii și organizațiilor de tineret trebuie susținut mai ferm, mai consecvent și mai eficient și de ceilalți factori implicați în educație — familia și opinia publică.Bineîețeles, fiecare școală va trebui să fie preocupată într-o măsură mai mare de organizarea timpului liber al elevilor, să inițieze activități recreative, să le creeze posibilitatea de a asculta muzică, de a dansa, de a se distra.Este deosebit de important ca școala să cultive responsabilitatea socială, angajarea fermă pentru un ideal legat de țelurile patriei socialiste. Sentimentul acesta nobil și grav de a se simți util, de a se integra în făurirea prosperității propriului popor este o trăsătură caracteristică a tineretului nostru pe care, noi, profesorii, sîntem chemați s-o dezvoltăm cu pricepere și devoțiune.

Unitățile C. L C. emit 
librete de economii pentru 
construirea de locuințe 1 
in vederea participării la 
tragerea la sorți pentru 

trimestrul 11—1970
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni aduce la cunoștin
ță tuturor celor interesați că 
libretele de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul titularilor să par
ticipe la tragerea la sorți pen
tru trimestrul 11/1970, se emil 
de unitajile C.E.C. pînă la 
data de 31 martie a.c, inclu
siv.

La tragerile la sorți trimes
triale ale acestor librete de 
economii, titularilor li se a- 
cordă, după cum este cunos
cut, importante ciștiguri în 
bani.

Totodată, titularii libretelor 
de economii pentru construi
rea de locuințe, ieșite cîștigă- 
toare la tragerile la sorti, care 
doresc să-și construiască lo
cuințe proprietate personală 
cu sprijinul statului, benefi
ciază de prioritate la încheie
rea contractelor pentru con
struirea acestora.

DISTINCȚII ACORDATE 
UNOR TRADUCĂTORI 

ROMÂNI
DIN LITERATURA POLONĂLa Ambasada R. P. Polone a avut loc, marți la amiază, festivitatea in- mînării distincțiilor decernate de Consiliul de Stat al R. P. Polone unor traducători români din literatura polonă. Au fost decorați cu ordine ale Republicii Populare Polone poetul Miron Radu Paraschivescu, prof. dr. docent Ion Constantin Chițimia, Te- lemac Dan, Teodor Holban, Elena Lința, Olga Zaicic. înmînind distincțiile, ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a relevat contribuția pe care cei decorați au adus-o, prin activitatea lor, la cunoașterea și apropierea dintre popoarele român și polonez, i-a felicitat călduros, urindu-le noi succese in munca viitoare. în numele celor decorați a mulțumit poetul Miron Radu Paraschivescu. La festivitate au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, oameni de cultură.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
PICTORULUI INDIAN 

H. A. GADESub egida Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, marți s-a deschis în sălile Muzeului de artă al municipiului București „A. Simu" expoziția pictorului H.A. Gade, una dintre personalitățile proeminente ale artei plastice indiene contemporane.La vernisaj au participat Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști. Au fost prezenți, de a- semenea, Thiruvengada Than, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. După cuvîntările rostite cu acest prilej de criticul de artă Mircea

Deac, directorul Oficiului pentru organizarea expozițiilor de artă, și de pictorul H. A. Gade, asistența a vizitat expoziția care cuprinde lucrări in ulei realizate de artistul indian in- perioada 1963—1968.
*Marți s-a Înapoiat în Capitală, venind din Tailanda, tov. Nicolae Nicolae. adjunct al ministrului comerțului exterior, unde a avut întrevederi și convorbiri cu personalități ale vieții economice din această țară, privind dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, colaborarea și cooperarea dintre România și Tailanda
*Marți în holul hotelului „Car- pați" din Timișoara s-a deschis o expoziție de aparatură electrică, chimică și medicală, aparținind unor firme din Anglia. în cadrul expoziției sint prezentate aparate optice de mare precizie, truse de prim-ajutor și de reanimare, electroforeze, spiro- metre, utilaje de protecția muncii și diverse alte aparate. La deschiderea expoziției au participat reprezentanți ai unor întreprinderi industriale, instituții de cercetare științifică, specialiști din domeniul electrotehnicii, chimiei și medicinii sociale.
★Marți seara, in cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 200 de ani de la nașterea marelui compozitor Ludwig van Beethoven, Filarmonica de stat din municipiul Satu Mare 'a inaugurat primul concert din seria unui ciclu închinat a- cestul corifeu al muzicii clasice universale. Concertul a cuprins Uvertura „Inaugurarea casei", Concertul pentru vioară și orchestră în Re major și Simfonia a 3-a „Eroica". La pupitrul orchestrei s-a aflat artistul emerit Henry Selbing, prim- dirijor și director al Filarmonicii de stat din Sibiu. Și-a dat concursul, ca solist, reputatul violonist canadian Hymann Bress.
★Opera Română din București arw în aceste zile ca oaspete pe baritonul beligan Guy de Fontagnere. Marți seara, artistul a interpretat rolul lui Valentin din „Faust", în compania colegilor săi bucureșteni Cornel Fînă- țeanu, Nicolae Florei, Maria Șindila- ru, Elena Grigorescu. Conducerea muzicală a spectacolului a aparținut dirijorului Constantin Petrovici.(Agerpres)

vremea

Ieri in tară : vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. Au căzut ploi slabe locale in Crișana, podișul Transilvaniei, Maramureș și nordul Moldovei, iar izolat in munți a nins. Vîntul a suflat- slab pînă la potrivit, pre- dominînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 4 grade la Joseni și 20 de grade la Băilești, Bechet și Stolnici. în București : vremea a fost călduroasă, cu cerul schimbător, mai mult acoperit la început. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 martie. în țară : vremea se menține călduroasă la 'începutul intervalului, mai ales în sud-estul țării. în a doua parte a intervalului, vremea în curs de răcire începînd din nord. Cerul variabil, mal mult noros în Banat, Crișana și Transilvania, unde vor cădea ploi locale. în rest, ploi izolate. Vint potrivit cu intensificări trecătoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minu3 1 și plus 9 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 6 și 16 grade, local mai ridicate, în regiunea de munte, izolat se vor semnala lapoviță și ninsoare. în București : vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, favorabil ploii slabe. Vint potrivit. Temperatura va scădea ușor la sfîrșitul intervalului.

PREMISE FAVORABILE PENTRU
DEZVOLTAREA COLABORĂRII 

ROMÂNO-CONGOLEZE
(Urmare din pag. I)tării este nevoie în egală măsură de colaborare. în lumea de astăzi nu poți trăi izolat, nu poți trăi in afara acestui curent de schimburi de valori care se extinde continuu.— Așa cum afirmați mai îna

inte, multe din problemele care 
stau în fața poporului congolez 
sint comune și altor state de pe 
continent. In acest context, care 
considerați că este punctul de 
confluență în lupta popoarelor 
africane pentru împlinirea aspi
rațiilor lor de independență și 
progres 7— Progresul este inseparabil de cucerirea deplină a independenței. Or, este știut că acum, Ia hotarul celui de-al doilea deceniu de cînd marea majoritate a țărilor africane au devenit independente, pe harta Africii mai persistă zonele întunecate ale dominației coloniale. Este vorba în special de Africa australă. Mozambi- cul și Angola sînt încă sub dominația colonialiștilor portughezi ; Namibia se află in sfera de influență a rasiștilor sud-africani ; în Rhodesia, unde a fost proclamată o așa-zisă „republică", o minoritate rasistă subjugă poporul Zimbabwe, care este lipsit de orice drepturi ; în Africa de Sud. marea majoritate a populației trăiește sub teroarea apartheidului. Ne pronunțăm pentru o largă acțiune internațională in vederea eliberării depline a continentului de colonialism și orice formă a neocolonialismului.Republica Democratică Congo este convinsă că, atîta timp cît continentul african nu va fi în întregime eliberat de sub ocupația străină, atîta timp cît nu vor fi restabilite respectul și demnitatea umană, o amenințare certă va continua să planeze asupra independenței tinerelor noastre națiuni și asupra păcii mondiale. Guvernul congolez este solidat1 cu cei care luptă cu arma în mină pentru eliberarea țării lor, pentru înlăturarea regimurilor minoritare rasiste, el va acționa pentru recunoașterea, fără rezerve, a dreptului popoarelor africane la o viață liberă, independentă.

— Prezența dumneavoastră, 
domnule ministru, în România 
subliniază evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-congoleze. Cum 
apreciați convorbirile purtate la 
București și care considerați că 
sint perspectivele de dezvoltare 
a colaborării dintre țările noas
tre ?— Am acceptat cu deosebită plăcere invitația de a vizita frumoasa dumneavoastră țară, iar acum, la încheierea acestei scurte vizite, pot a- firma că ea a fost deosebit de fructuoasă. Cel mai important lucru pe care l-am realizat a fost punerea ba

zelor colaborării dintre țările noastre. Cu acest prilej, am purtat discuții deschise, sincere, cu conducătorii români. Am avut onoarea să fiu primit de Excelența Sa dl. Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, și de Excelența Sa dl. Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri. Am avut, de asemenea, convorbiri cu dl. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, precum și cu alți membri ai guvernului român. Sînt fericit să constat că în foarte multe probleme internaționale există o identitate de vederi. Folosesc acest prilej pentru a aduce mulțumirile mele pentru primirea călduroasă ce mi s-a făcut. Ne va bucura să continuăm dialogul de la București. Sperăm să primim pe pămintul congolez pe reprezentanții poporului român pentru a putea consolida relațiile dintre țările și popoarele noastre.în ce privește perspectivele colaborării reciproce, rezultatele pozitive ale vizitei ne oferă temeiuri să fim optimiști. După cum știți, cu acest prilej a fost semnat un acord de colaborare științifică și tehnică. în cursul întrevederilor am depistat numeroase alte domenii de colaborare. Spuneam mai înainte că una din preocupările noastre principale este formarea de cadre pentru economia națională. Iată un sector în care considerăm că, în cadrul colaborării noastre, România ar putea să trimită în Congo profesori, medici și diferiți tehnicieni, țara dv. fiind in măsură să ne ajute in aceste domenii. Sperăm că în timpul cel mal scurt vor fi semnate acorduri economice care vor oferi cadrul unor relații lărgite între Congo si România. Acest fapt va aduce atît Republicii Democratice Congo cit și Republicii Socialiste România avantaje evidente. România este cunoscută in Africa ca un partener prețios. Țara dv. dezvoltă relații fructuoase cu Maroc, Algeria, Republica Arabă Unită, Zambia etc., în special în ce privește explorarea, extracția și prelu- , crarea zăcămintelor subterane. Țara noastră dispune de mari bogății ale subsolului, domeniu de perspectivă pentru colaborarea româno-congo- leză.Ca și Republica Socialistă România, Republica Democratică Congo promovează o politică bazată pe respectul principiilor suveranității, e- galității, independenței naționale, neamestecului în treburile interne ale altor state. Cu toate deosebirile de sistem social-politic, putem afirma că intre cele două țări ale noastre există un profund sentiment dă prietenie și înțelegere. Aceasta ne dă încredințarea că relațiile noastre dispun de un cadru propice pentru dez» voltarea lor continuă.
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DEZBATERILE COMITETULUI ITALIA

PENTRU DEZARMARE
DE LA GENEVA

Faza finală a misiunii
lui Mariano Rumor

CIOCNIRI VIOLENTE
ÎN DIFERITE REGIUNI

ALE VIETNAMULUI DE SUD

întrevedere
Cornel Burtică -
Nikolai Patolicev

GENEVA 24. — CorespondentulAgerpres, H. Liman, transmite : In ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, reprezentantul Japoniei, Isao Abe, a abordat o serie de aspecte ale unui eventual tratat de demilitarizare a teritoriilor submarine. El a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție deosebită problemei respectării drepturilor statelor riverane.Al doilea vorbitor, șeful delegației canadiene, G. Ignatieff, s-a ocupat de problema prohibirii armelor chimice și bacteriologice. El s-a referit

la rezoluția Adunării Generale O.N.U. care cere interzicerea tuturor acestor arme și a enumerat elementele care ar putea face posibilă eliminarea lor și a primejdiei pe care ele o reprezintă. Vorbitorul a sprijinit proiectul britanic de tratat care prevede numai lichidarea armelor bacteriologice, deși nu a exclus posibilitatea de a se lua în discuție și problema armelor chimice. Delegatul canadian a declarat că țara sa nu dispune și nu intenționează să-și procure arme chimice și bacteriologice.

ROMA 24 (Agerpres). — Observatorii politici consideră că acordul realizat de Mariano Rumor cu liderii partidelor de centru-stînga (demo- crat-creștin, socialist, socialist-unitar și republican) se datorează în mare măsură nu unei apropieri reale a punctelor de vedere ale celor patru partide asupra problemelor esențiale,

a

Pentru folosirea pașnică
a teritoriilor submarineNEW YORK 24 (Agerpres). — La New York se desfășoară lucrările Comitetului O.N.U. pentru folosirea pașnică a teritoriilor în afara limitelor nale.Luînd cuvîntul mitetului juridic, mân Nicolae Micu a subliniat importanța pe care România o atribuie elaborării unei declarații de principii menite să promoveze cooperarea internațională în domeniul explorării și folosirii teritoriilor submarine subsolului lor, situate în afara mitelor jurisdicției naționale, și asigure exploatarea resurselor din cest domeniu in interesul întregii manități. Formularea unei astfel declarații, a arătat vorbitorul, s-ar răsfrînge favorabil asupra eforturilor

submarine situate jurisdicției națio- în ședința subco- reprezentantul ro-
Și lisă a- u- de

statelor îndreptate spre interzicerea folosirii teritoriilor submarine în scopuri militare, ar grăbi negocierea pe plan internațional a unor măsuri îndreptate spre protejarea mediului marin împotriva poluării care rezultă din activitățile de exploatare a resurselor minerale din teritoriile submarine. Totodată, ea ar contribui la intensificarea cooperării dintre state în domeniul schimbului de informații științifice referitoare la teritoriile submarine, în domeniul pregătirii de specialiști și cel al dezvol- tăriiț mijloacelor tehnice pentru exploatarea resurselor situate la mari adîncimi.

NICOSIA 24 (Agerpres) — Autoritățile cipriote au anunțat că o mare cantitate de arme, cuprinzînd mitraliere și aruncătoare, grenade de mînă, precum și cîteva mii de cartușe, a fost predată luni poliției, relatează agenția France Presse citind surse oficiale din Nicosia. Autoritățile nu au făcut precizări privind identitatea celor ce au predat aceste arme. Totodată, relatează agenția citată, guvernul de la Nicosia a invitat luni pe ciprioții greci care dețin ilegal arme să le predea poliției pînă la 6 aprilie, după această dată autoritățile urmînd să ia măsuri energice pentru descoperirea armelor deținute ilegal.

ci mal ales dorinței acestora de evita alternativa alegerilor anticipate, unica soluție ce ar mai fi rămas. Preluînd punctele asupra cărora se căzuse de acord în precedentele tentative (Mariano Rumor, Aldo Moro și Amintore Fanfani) și ocolind problemele divergente, premierul de- misionar a reușit să obțină sprijinul formațiunilor politice chemate să participe la coaliția guvernamentală.Lista noului cabinet ar putea fi prezentată la mijlocul săptămînii sau spre sfirșitul ei, se afirmă la Roma.Rumor a discutat marți cu liderii celor patru partide de centru-stînga problema repartizării portofoliilor. Dînd ca sigură reușita acestuia în alcătuirea noului cabinet, cercurile informate din capitala italiană apreciază că împărțirea portofoliilor între cele patru partide și fracțiunile rivale din cadrul fiecărei grupări va crea totuși multe probleme fazei finale a misiunii lui Rumor.
V

SAIGON 24 (Agerpres) — In cursul nopții de luni spre marți, forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat cinci poziții fortificate ale trupelor S.U.A. și ale administrației saigoneze. In același timp au fost semnalate lupte violente între detașamente ale patrioților și unități militare americano-saigoneze în apropierea localității Tan An, la aproximativ 40 kilometri de capitala sud-viet- nameză, precum și în provincia septentrională Quang Nam.Ciocniri între forțele patriotice și trupele saigoneze au fost semnalate, de asemenea, în Delta Mekongului și în împrejurimile junglei U Minh.După cum anunță agenția Eliberarea, în primele zece zile ale lunii martie, detașamente ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud care acționează în provincia Long Than au întreprins 29 de atacuri asupra unor tabere militare ale inamicului. In urma acestor acțiuni ofensive, menționează agenția citată, 400 de militari inamici au fost uciși (dintre care 282 australieni).SAIGON 24 (Agerpres). — După

cum transmite agenția de presă Eliberarea, Guvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud a dat publicității o declarație în care „condamnă energic escaladarea războiului de agresiune purtat de Statele Unite în Laos". „Guvernul revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, se spune în declarație, cere cu hotărîre Statelor Unite să respecte acordurile de la Geneva și să pună capăt, fără nici un fel de condiții, războiului de agresiune din Laos, pentru a permite poporului laoțian să-și reglementeze singur, pe baza programului în cinci puncte al Partidului Neo Lao Haksat, problemele interne".

MOSCOVA 24 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică, aflat în trecere prin Moscova, a avut marți o întrevedere cu Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice. Au fost discutate probleme privind relațiile economice dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S. pe anul în curs și în perspectivă.In aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică a avut convorbiri cu conducerea Comitetului de stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru relațiile economice externe.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

ZIUA ROMÂNIEI" LA SIMPOZIONUL
ASUPRA PROBLEMEI

COMERȚULUI EST-VEST

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI LA 
SESIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL PNUDNEW YORK 24 (Agerpres). — La New York continuă sesiunea specială a Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru

S, U, A.

Armata 
a preluat 
serviciile 

factorilor 
poștali

într-un mesaj televizat, transmis luni seara poporului american, președintele Nixon a declarat drept ilegală greva factorilor poștali și a anunțat că mai multe unități militare vor fi imediat mobilizate, „începînd cu orașul New York", pentru a asigura funcționarea serviciilor poștale vitale. La două ore după comunicarea hotărîrii președintelui, 2 500 de militari în termen de la baza Fort Dix au fost trimiși la New York.Ordinul președintelui Nixon de declanșare a trupelor federale în conflictul de muncă dintre factorii poștali aflați în grevă și guvern a adus un nou element de încordare în atmosfera deja încărcată existentă în rîndurile mișcării sindicale din Statele Unite Cei 167 000 de greviști, dc la circa 500 oficii poștale din 7 state ale S.U.A., au dat publicității declarații prin care apreciază intervenția trupelor fede-

FRANȚA Manifestații
ale comercianților și meseriașilor

PARIS 24 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : A- proape în toate regiunile Franței, mii de comercianți au organizat ample baraje pe principalele axe rutiere din țară, impiedicînd cu vehiculele lor circulația pe șosele. In mai multe locuri, forțele de poliție au intervenit pentru a degaja circulația. Ciocnirile, uneori violente, dintre demonstranți și poliție s-au soldat cu un mort ți mai mulți răniți. Au fost operate, de asemenea, arestări în diferite localități. Manifestațiile au fost organizate la apelul asociațiilor contestatare ale

comercianților și meseriașilor, care și-au exprimat în acest mod nemulțumirea pentru faptul că măsurile luate pînă acum de guvern nu le satisfac principalele revendicări privind reducerea fiscalității apăsătoare. Manifestanții și-au exprimat, totodată, îngrijorarea față de pericolul cres- cînd ce-1 reprezintă pentru ei politica de concentrare a capitalurilor.Presa pariziană de marți relevă că majoritatea revendicărilor comercianților și meseriașilor sînt întemeiate și că se impune o reformă în acest domeniu.

WASHINGTON 24.— Corespondentul A- gerpres, C. Alexan- . droaie, transmite : cadrul lucrărilor pozionului asupra blemei comerțului Vest, organizat la York de Management tion" — organizație care se ocupă de problemele conducerii și o- rientării activității întreprinderilor din S.U.A.— și care a fost prezidat de industriașul Cyrus Eaton jr. au fost organizate „zile speciale" consacrate unor țări socialiste. Astfel, a avut loc o asemenea manifestare consacrată Ungariei, iar în ziua de 20 martie României. La dezbaterile ocazionate de „Ziua României", pe tema „Posibilități pozi-

InSim-New „American Associa-

tive pentru comerțul internațional și cooperare" au participat reprezentanții băncilor „Chase Manhattan Bank", „First National City Bank", precum și ai unor firme interesate în comerțul cu România.Constantin Fota, director în Ministerul Comerțului Exterior, și Dumitru Butnaru, șeful Agenției economice române din Washington, au prezentat expuneri pe temele : „Dezvoltarea economică a României și posibilitățile de creștere a schimburilor româno-americane" și, respectiv, „Influența politicii comerciale externe americane asupra schimburilor dintre România și S.U.A.". Expunerile și dezbaterile

ce au urmat au scos în evidență posibilitățile reale de sporire a volumului schimburilor bilaterale și de diversificare a lor, în special pe calea cooperării industriale. A fost subliniată necesitatea eliminării de către partea americană a unor măsuri discriminatorii care împiedică extindereaschimburilor bilaterale româno-americane.în încheierea zilei dedicate României a fost organizată o masă rotundă, la care a participat ambasadorul României la Washington, Corneliu Bogdan.După cum se știe, astfel de manifestări se organizează periodic, fiind consacrate problemelor dezvoltării comerțului cu țări socialiste.

Conferința organizațiilor 
de turism din Balcani24. CorespondentulBELGRAD _Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La 24 martie au început la Belgrad lucrările celei ’ a organizațiilor oficiale de turism din țările balcanice, la care participă delegații din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia.Din partea țării noastre, la conferință este prezentă o delegație condusă de Trofin Petrachi, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism. Luînd cuvîntul la conferință, șeful delegației române a evidențiat acțiunile întreprinse de O.N.T. pentru intensificarea colaborării și cooperării în domeniul turismului între țările balcanice. Totodată, el a prezentat o serie de propuneri menite să ducă la dezvoltarea în continuare 

a acestei colaborări.

de-a IlI-a Conferințe

dezvoltare (PNUD), care are /drept obiectiv elaborarea și adoptar'ea de măsuri în vederea perfecționării programelor de cooperare tehnică ale O.N.U.în legătură cu recomandarea de a se stabili programe individuale pe țări, în cadrul asistenței tehnice o- ferite de PNUD, șeful delegației române la sesiune, ambasadorul Gh. 
Diaconescu, reprezentant permanent al României la O.N.U., a subliniat necesitatea ca aplicarea unor asemenea programe să se facă în strictă conformitate cu principiile suveranității și independenței naționale, a căror respectare constituie piatra unghiulară a oricărei cooperări internaționale autentice. Din aceste principii, a arătat el, decurge rolul hotă- ritor al guvernului țării beneficiare în stabilirea unor astfel de programe pentru ca acestea să se integreze armonios in planurile de dezvoltare națională. Insistăm în mod deosebit asupra acestui principiu, deoarece conducerea planificată a economiei naționale este unul din atributele fundamentale, esențiale și inalienabile ale suveranității unui stat, a- ceasta neputînd fi nici divizată, nici înstrăinată, a declarat reprezentantul român.

Aci a fost creat
ÎN CONGO (B)

SITUAJIA REVINE LA NORMAL
Mesajul președintelui N’Gouabi

CORESPONDENȚA 
DIN NEW YORK 

DE LA C. ALEXANDROAIE

BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — După înăbușirea tentativei de lovitură de stat, care viza răsturnarea actualului guvern din Republica Populară Congo, în capitala țării, Brazzaville, a avut loc un mare miting la care a luat cuvîntul președintele Ma- rien N’Gouabi. El a caracterizat încercarea de lovitură de stat ca fiind „inspirată de forțele de dreapta și reacționare subvenționate de capitalul străin".Luni seara, șeful statului a adresat prin intermediul postului de radio „Vocea revoluției congoleze" un mesaj către națiune, în care a subliniat că „revoluția congoleză a obținut o

nouă victorie împotriva reacțiunii interne și externe". El a menționat, de asemenea, că în urma luptelor care au avut loc luni dimineața, 30 de rebeli au fost uciși, iar din partea armatei congoleze au căzut doi militari.Postul de radio „Vocea revoluției congoleze" continuă să transmită numeroase mesaje de sprijin adresate guvernului și președintelui N’Gouabi.Informațiile transmise luni noaptea de agențiile de presă atestă că situația din Republica Populară Congo a revenit la normal, calmul domnind pretutindeni. La Budapesta s-a deschis o expoziție de tractoare, autocamioane și alte 
vehicule utilitare produse în România

cuvin tul „atom"meleaguri. Oamenii extrag și azi marmura din Pentelic, din care au fost dăltuite coloanele Parthe- nonului, dar subsolul Greciei s-a dovedit a cuprinde și el bogății — de un alt fel. De mai mulți ani, de pildă, bauxita se transformă în prețiosul aluminiu. Și dacă ici, colo, în sate, turistul este încă tentat să caute imaginile de muncă și de viață descrise de Homer, nu mai puțin adevărat este că pe ogoare pătrunde tot mai adînc tehnica modernă. Cu o intîlnesc pe
CORESPONDENȚA 

DIN ATENA

din urmă

frecvență sporită se cîmpiile Greciei și tractoare care poar- „ tă inscripția „Fabricat în Romă nia". Este numai un exemplu al interesului tat față de pro- apesele de posibilitățile de
manifes-economiei

rale drept o încercare de spargere a grevei. Ei și-au reafirmat hotărîrea de a continua greva, a cărei unică revendicare este majorarea salariilor. A- ceasta este prima grevă a factorilor poștali din istoria celor 195 de ani ai poștelor americane. Prin lege, acestei categorii de salariați ai statului îi este interzis dreptul la grevă, iar în cazul încălcării legii se prevăd pedepse de la amenzi și pierderea slujbei, pînă la închisoare.Greva a început miercurea trecută la oficiile poștale din New York. Ea amenință să se transforme într-o grevă generală a tuturor celor 700 000 de salariați ai poștelor. Greva a afectat puternic profiturile tuturor companiilor bancare, industriale, comerciale, inclusiv bursele. Toate au suferit pierderi de sute de milioane dolari zilnic. Numai la poștele din New York se află neexpediate peste 60 milioane plicuri, printre care cecuri, comenzi, note de plată etc. Alte sute de milioane de plicuri se află depozitate în saci în holurile oficiilor poștale de pe tot cuprinsul țării, acestea nefiind expediate în orașele afectate de greva factorilor poștali.Reprezentanții marilor uniuni sindicale din întreaga țară au dezaprobat în termenii cei mai severi intervenția armatei în conflictele de muncă. .„George Meany, președintele federației sindicale A.F.L.-C.I.O., arată „New York Times", a condamnat folosirea trupelor" pentru spargerea grevei factorilor poștali. Numeroși senatori au a- doptat aceeași poziție.Președintele celei de-a 7-a a- sociații a factorilor poștali. James Rademacher, a anunțat că „în cazul în care nu se va ajunge la o soluționare a acestui conflict de muncă în timp de cinci zile, salariați! oficiilor poștale din întreaga țară, vor intra în grevă".

agențiile de presă transmit
Un simpozion asupra 

problemelor prognozei dez
voltării științei și tehnicii, organizat de Comisia permanentă C.A.E.R. pentru coordonarea cercetărilor tehnice și științifice, își desfășoară lucrările la Moscova. Iau parte reprezentanți din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea Sovietică. Reprezentantul român, acad. Aurel Avramescu, a prezentat în cursul lucrărilor comunicarea „Prognoza influenței cercetărilor fundamentale asupra dezvoltării economice și sociale".

Nikolai Fodgomîî, preșe
dintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a plecat, la 24 martie, la Teheran, într-o vizită oficială, la invitația Șa- hinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.

La Manila a avut Ioc o 
nouă demonstrație studen
țească *n semn de protest împotriva majorării taxelor la transportul public. Intervenția poliției, care a utilizat grenade lacrimogene, a generat incidente violente. Un număr de 23 persoane au fost rănite.

Cancelarul Brandt va 
face luna viitoare o vizită 
în S.U.A.’ anunță un comunicat al guvernului vest-german. Observatorii politici conferă o importanță de-

osebită Întrevederilor ce vor avea loc la Washington. Se consideră, între altele, că ele vor permite lui Brandt să explice pe larg politica guvernului său în problema relațiilor dintre cele două state germane și în domeniul raporturilor cu țările din Europa răsăriteană.
La Moscova s-a deschis 

al treilea Congres al scri
itorilor din R.S.F.S.R. La ?e- dința de deschidere au luat parte Leonid Brej nev, Alexei Kosîghin și alți conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice.

Recunoașterea Republi
cii Populare Chineze 3 £ost recomandată guvernului canadian de către Congresul Canadian al Muncii, principala organizație sindicală din țară, care grupează peste 1 600 000 de membri. In raportul său anual, Congresul canadian a cerut, de asemenea, guvernului să acorde ajutor sporit țărilor în curs de dezvoltare și să aplice sancțiuni economice guvernelor rasiste din Africa de Sud, Rhodesia și Portugalia. El s-a pronunțat totodată pentru retragerea imediată a Canadei din Comandamentul mixt canadiano-american de apărare antiaeriană a Americii de Nord (NO- RAD).

La Alger a fost dat publi
cității un comunicat comun, la încheierea vizitei efectuate în Algeria de o delegație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii

Vietnamului de sud, condusă de Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe. In comunicat se arată că Consiliul Revoluției și Frontul de Eliberare Națională din Algeria își reafirmă poziția de sprijin total și necondiționat pentru lupta justă a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Cele două părți condamnă energic extinderea agresiunii americane în Laos, actele de provocare și de sabotaj împotriva politicii de independență și neutralitate a Cambodgiei.
din capitalaa avut loc marți comemora-26 de ani de la asasinarea a

La mausoleul de la Gro
pile ArdeatineItaliei rea a335 de patrioți italieni de către naziști. In cuvîntările rostite cu acest prilej s-a adus un omagiu sacrificiului celor căzuți în lupta pentru eliberarea Italiei de fascism și hitleriști. Au fost depuse apoi coroane de flori din partea președintelui republicii, Giuseppe Saragat, și a organizațiilor care au participat la rezistență.

La Viena s-a deschis o 
expoziție Ion Țuculescu, care cuprinde tablouri reprezentative ale pictorului român, într-o prezentare simultană cu lucrări grafice, semnate de 36 pictori austrieci. în cuvîntul de deschidere, Dumitru Ani- noiu, ambasadorul României la Viena, a mulțumit conducerii „Societății artiștilor plastici" pentru sprijinul acordat la realizarea expoziției, menționînd că tic se înscrie drul relațiilor culturale tradiționale dintre Austria /în numele ministrului învățămîn- tului al Austriei a vorbit Groesl, consilier ministerial, evidențiat evoluția pozitivă a lor culturale dintre Austria și nia.

acest eveniment artis- în mod fericit în ca-și România. Anton care a relații- Româ-

Naționalizări în Trinidad- 
Tobago. Primu' ministru al statului Trinidad-Tobago, Eric Williams, a anunțat că guvernul său va proceda la naționalizarea instituțiilor bancare, proprietăți ale băncilor din Londra și Montreal, și va crea o Bancă Națională. în același timp, toate companiile, inclusiv cele străine, care acționează pe teritoriul țării, vor plăti o taxă de cinci la sută din profiturile realizate.

Majoritatea deputaților A- 
dunării legislative din sta
tul indian Kerala ?i au expri* mat încrederea în guvernul de coaliție al statului, condus de A. Menon, membru al Partidului Comunist din India. A. Menon a solicitat votul de încredere al parlamentului local, în urma hotărîrii unui grup de 5 deputați care au sprijinit guvernul de a trece în opoziție.

Atașatul forțelor aeriene 
ale S.U.A. la Santo Domin
go a fost răpit marți dimineata de cinci persoane purtînd uniforma armatei dominicane. în schimbul eliberării atașatului, autorii răpirii cer punerea in libertate a 20 de deținuți politici.

De obicei, turiștilor li se recomandă să privească Atena de pe colina Lycabet, de unde retina cuprinde panorama policromă a u- nuia dintre cele mai mari orașe mediteraneene. Avînd numai opt mii de locuitori în 1821 — cînd Grecia a devenit independentă, e- veniment pe care îl aniversează azi poporul grec — adică mai puțin decît pe vremea lui Pericle, Atena împreună cu Pireul adăpostește în prezent un sfert din populația țării. Și dacă pentru turiști unul din punctele de' atracție continuă să rămî- nă faimoasa Pla- ka, cartier despre care se spune că ar păstra încă elemente ale periferiei cetății antice, spiritul creator, e- fortul spre progres al generațiilorse vădesc in cartierele de căsuțe moderne, cățărate pe pantele violacee ale muntelui Himet, de la marginea Atenei — o îmbinare intre pitoresc și util.De peste un deceniu funcționează într-unul din aceste cartiere Centrul de cercetări nucleare al Greciei, care poartă numele primului om care a folosit cuvîntul atom și a pomenit de structura atomică a materiei, Democrit. Cercetările ce se desfășoară aici au însemnătate pentru progresul e- conomic și științific al țării. Este considerată ca un real succes elaborarea unui sistem de distrugere prin radiații a dăunătorilor culturilor de măslini, a căror importanță în economia Greciei este cunoscută. Centrul efectuează de asemenea studii privind compoziția solului din diverse regiuni ale țării, structura plantelor, realizează - aparatura pentru cercetări etc.Dezvoltarea economică șl socială a țării este o aspirație profundă a poporului de pe aceste

noastre, față dezvoltare a schimbului de valori materiale dintre popoarele român și grec, între care istoria a țesut vechi și permanente legături de stimă și prietenie.Grecii vechi aveau obiceiul de a-și împodobi fruntea cu ramuri de măslin — simbolul păcii. O- biceiul a dispărut, dar voința de pace a acestui popor a rămas a- ceeași, aceleași năzuințele spre relații normale, de colaborare cu popoarele din regiunea înconjurătoare.în îndelungata sa Istorie, poporul grec, care, prin capacitățile sale creatoare, a adus atitea contribuții de preț la tezaurul civilizației mondiale, s-a găsit nu o dată, așa cum evenimentelor nor probleme înțelepciunea, caracterizează deauna căile de urmat pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de progres și pace.
o arată și evocarea din 1821, în fața u- complexe, dificile, maturitatea care-1 i-au indicat întot-

Al. CÎMPEANU

i-’/xgî

Cu prilejul Zilei internaționale de luptă împotriva rasismului, la Londra a avut loc o demonstrație în cursul căreia a fost înfierată politica apartheid-ului din Republica Sud-Africană. Cuvîntul „Sharpeville", înscris pe pancarte, reprezintă numele orașului sud-'african unde, acum zece ani, rasiștii au reprimat cu cruzime o demonstrație a populației de culoare, ucigind un mare număr de oameni
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