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COMBATIVITATEA IN ZIARUL DE AZI

PARTINICĂ
A

un „motor" al perfecționării
• •continue a activității economice

Ca promotor al Înnoirilor în toate compartimentele vieții sociale, Partidul Comunist Român acționează cu consecvență pentru perfecționarea continuă a propriei sale activități, sporindu-și astfel capacitatea de mobilizare a maselor. Avînd ca înalt exemplu stilul de muncă caracteristic conducerii superioare de partid, comitetul nostru județean urmărește să imprime in întreaga activitate a organizațiilor de partid un climat de exigență și responsabilitate partinică față de sarcinile încredințate, de analiză critică a realizărilor, punînd accentul principal pe Înlăturarea lipsurilor, pe combaterea ori- căro» manifestări de automulțumire, In scopul ridicării întregii noastre activități la nivelul exigențelor actuale.Faptul că In 1969 planul producției globale industriale, a fost realizat în proporție de. 101,8 la sută, reprezen- tînd o depășire a prevederilor cu 110 milioane lei, ilustrează eficiența activității politico-organizatorice a organizației județene de partid, capacitatea ei de mobilizare a maselor. Desigur, realizările puteau fl mai mari dacă în activitatea unor întreprinderi nu s-ar fi manifestat serioase neajunsuri în organizarea producției și a muncii. Industria cărnii, de pildă, și-a îndeplinit planul producției globale numai în proporție de 89 la sută. Dacă organizațiile de partid și comitetele de direcție de la fabricile de zahăr Tg. Mureș și Luduș, întreprinderea de produse industriale din cadrul Trustului de con- strucții-montaj Mureș, Combinatul chimic din Tîrnăveni ar fi manifestat o exigență sporită, ar fi analizat în spirit critic stadiul înfăptuirii sarcinilor de plan, multe din lipsurile care
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au determinat nerealizarea unor indicatori puteau fi lichidate din mers.Evident, diversitatea de condiții in care iși desfășoară activitatea organizațiile de partid exclude stabilirea unor rețete și metode-stan- dard, valabile oriunde și oricind. Lucrul esențial este ca organizațiile de partid să cunoască bine situația concretă din domeniul lor de activitate, să găsească de sine stătător — în lumina politicii partidului — soluțiile cele mai potrivite pentru îndeplinirea sarcinilor care le stau în față. Merită menționat, în această ordine de idei, că participarea membrilor birourilor comitetului județean, ai comitetelor municipale și orășenești la ședințele comitetelor de partid, la adunările organizațiilor de bază și la ședințele comitetelor de direcție a imprimat acestor organisme un plus de dinamism in rezolvarea problemelor complexe care le stau în față. La Tîrgu Mureș, unele ședințe ale secretariatului comitetului municipal de partid s-au ținut chiar în unitățile care urmau să fie analizate, între altele la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară. Aceasta a creat cadrul favorabil pentru o atitudine combativă, pentru dezvăluirea cu curaj a lipsurilor, re- levîndu-se, între altele, că fostul secretar al comitetului de partid nu a reușit să asigure aplicarea perseve-

rentă a hotărîrilor adoptate. Sau un alt caz concludent. Critica ascuțită făcută anul trecut de plenara Comitetului orășenesc de partid Tîrnăveni activității gospodărești-edilitare a comitetului executiv al consiliului popular orășenesc, spiritul de răspundere cu care au fost aplicate măsurile adoptate au determinat, intr-un timp relativ scurt, înlăturarea neajunsurilor semnalate, obținerea unor progrese sensibile.Cu toate acestea, nu ne putem declara satisfăcuți cu nivelul de combativitate al organelor locale de partid. Intr-o ședință comună a Biroului comitetului municipal de partid Tîrgu Mureș și a Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, care a avut loc în mai 1969, avînd la ordinea de zi modul de repartizare a fondului locativ de stat, n-a luat cuvintul nici un membru al biroului comitetului municipal, deși în acest domeniu se manifestau serioase deficiențe care s-au agravat ulterior prin ocuparea abuzivă a zeci de apartamente — ceea ce a făcut necesară, la sfîrșitul anului, adoptarea unor măsuri hotărîte ale biroului comitetului județean de partid pentru curmarea acestei stări de lucruri.In îndrumarea organizațiilor de partid, punem pe primul plan înlăturarea spiritului de paradă, a tendinței de a prezenta în roz lucrurile, intrucît ele duc la cocoloșlrea lipsurilor, împiedică remedierea lor operativă, precum și informarea corectă a organelor de partid și de stat. Pe bună dreptate, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Tăinuirea lipsurilor șl Insucceselor, prezentarea

Filantropii...
O dimineață întreagă, într-o sală de tribunal, am ur

mărit chipurile celor din boxă, răsucind în minte, pe 
toate fețele, un singur gind: in jurul 
o serie de cetățeni au putut ști de 
sau chiar au știut. Nu s-au sesizat, nu s-au ames
tecat. Dacă cineva, în tramvai, le-ar fi pus mina in 
buzunar și le-ar fi luat 5 lei, ar fi chemat miliția. 
Sutele de mii respective nu-i priveau, nu erau din 
banii lor.

Aș fi vrut să am un microscop sub care să pun o celulă, una singură, a mentalității acestora. Și atunci 
tni-a venit in minte ziua cînd...

...Autobuzul era aproape gol; m-am urcat la capul 
liniei. I-am întins taxatoarei abonamentul în care un 
singur bilet era perforat. L-a luat, s-a uitat la biletul 
perforat și ...a introdus ușor, ușor, creionul în urma 
pe care o colegă a ei o lăsase la călătoria anterioară. 
După care, zîmbind satisfăcută de sine, mi-a spus : 
,„Așaaa... nu se cunoaște... !“ — și mi-a intin3 abo
namentul. Gestul m-a interzis. M-am simțit umilit

PICĂTURA DE CERNEALĂ

dintr-o dată, deși, evident, lucrurile stăteau cum stă
teau. Taxatoarea îmi oferea, dezinvolt, 59 de bani po
mană.

Dar nu eu contez în această intimplare ; cu gestul 
ei, taxatoarea nu a făcut decît să ilustreze, minor, 
hidoasa concepție după care bunurile ți interesele statului sint bunurile și interesele nimănui. Ea, pusă acolo 
ca să încaseze prețul călătoriei, mai mult, să preîntim- 
pine orice încercare de fraudă, primind salariul pentru asta și numai pentru asta, nerugată, neindemnată, 
se oferă să păgubească întreprinderea a cărei an
gajată este. Gratuitul gestului — cred că nu aștepta 
10 bani răsplată ! — îl amplifică pînă la a-t proiecta 
in absurd.

De unde această desolidarizare de interesele statu
lui și solidarizare cu acele ale individului (dacă pre
supunem, pentru simetrie în demonstrație, că indivi
dul nu vrea să-și plătească biletul) ? Mi-e greu să folo
sesc cuvintul „racilă" pentru că el indică și o oarecare 
generalizare a unui rău, dar dacă spun că mentalitatea 
taxatoarei noastre se intîlnește in nu puține locuri, nu 
greșesc.

E vorba de ușurință, de neînțelegerea mai adîncă a 
lucrurilor, de bonomie 7 Poate... Dar cert este că acea
stă mentalitate a lui „lasă, dom’le, că nu sărăcește 
statul din șapte lei ăștia amenință direct punga 
statului — adică a mea și a dumitale, stimate cititor, 
și a fiecăruia. Fiindcă „banii statului" nu sint o ab
stracție, o noțiune imaterială, ci un lucru teribil de 
concret — proprietatea noastră, a tuturor. Generozita
tea „simpatică" sau complice este falsă și se face pe seama noastră ; pe „generos" nu-l costă nimic — ne 
costă pe noi toți.

Primim la redacție scrisori din care aflăm că avu
tul statului, colo sau dincolo, este neglijat, risipit, slab 
apărat sau chiar distrus tocmai de către cei puși acolo 
ca să-l chibzuiască, de către cei ce datorează plinea zil
nică, a lor și a familiilor lor, tocmai faptului că au însărcinarea amintită.

Taxatoarea căreia i-am consacrat această însemnare 
este — desigur, poate la cea mai mică scară a propor
țiilor — simbolul unei stări de spirit împotriva căreia 
trebuie să fim mobilizați in permanență. O țară pros
peră, o bună stare generală nu se pot edifica în con
dițiile cînd banul public devine monedă sentimentală 
pentru diverși „făcători de bine". Dacă s-au născut 
cu o înclinare de neînfrint pentru filantropie, n-au 
decît să-și împartă salariul pe la colțuri de stradă...

George-Radu CHIROVICI

lui Sadoveanu, Panait Istrati. Sulina lui Jean ,exo-culoareZOOTEHNIE
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O gară de provincie, un siloz, vechi case bătrinești împrejmuite de iederă și viță de vie, o duduie me- lancolizînd în chenarul ferestrei pe aceeași filă de roman franțuzesc, iată o sinteză-clișeu a „locului In care nu s-a întimplat nimic".Un funcționar ftizie, un portărel de tribunal alcoolizat, o Margaretă neurastenică, sărăcie cu cărți poștale ilustrate, fanfara militară cîntînd „Ramona", un Lefter Popescu ratînd la loterie, iată o altă sinteză- clișeu a aceleiași lumi de odinioară.Exista însă și o altă lume, mai puțin frecventată de literatură, lumea micilor localități de cîmpie, lume fără poezie și fără pitoresc.■Fălticenii Brăila lui Galații sauBart erau universuri tice“, cu apăsată locală, peste care bătea duhul istoriei sau „vintul o- ceanelor". Aici, însă, în micile localități de cîmpie, ca la Găești, țara veche își arăta fața adevărată, cu o condiție redusă la expresia ei ultimă, nudă, du-se ochiului nici un lustru, de pînă mai doar în spațiul cînd sosea vara, clnd cîm- pia devenea o mare de aur și cînd silozurile, deschi- zîndu-și obloanele, atrăgeau în oraș negustorii, niște oameni pentru care această localitate nu însemna altceva decît o stație de triaj a vagoanelor, un fel de magazin universal al cîmpiei, cîmpie care, la rîndu-i, nu însemna decît munții de boabe sticloase, miile și sutele de mii de saci de griu, cu prețul de mult hotărît

adresîn- direct, fără Micul tîrg ieri „trăia" unui sezon,

Ia bursa de cereale de pe piețele europene, griul era încărcat în vagoane, negustorii Iar micul oraș, recăzut In condiția sa veche și strimtă, fără alt orizont decît cel al sezonului viitor, își scurgea viața leneș și indiferent. o dată cu timpul care murea.Cine și-ar fi închipuit — pînă acum cîțiva ani — că Găeștii, acest tîrg anonim, orășelul amestecat cu țări- na pe care o trămîntau miile de pălmași, va deveni o importantă platformă Industrială ?La Găești, în ultimii ani, au fost date în funcțiune o uzină de și reparat o fabrică din beton, ceste zile, orașului, lingă drumul național E 15-A, se află în plină construcție o mare fabrică de frigidere. 13 000 tone de forme metalice, geometrii drăznețe, mobilind un teritoriu care ocupă nu mai puțin de patru hectare, desenează In spațiu această fabrică, ultima și cea mai importantă întreprindere a orașului. Construcția e a- vansată : montajul instalațiilor, început de citeva luni, înregistrează cotidian noi cote „definitive", noi spații de producție amenajate, care așteaptă clipa inaugurării și, o dată cu a- ceasta, intrarea în circuitul bunurilor de larg consum a celor 200 000 frigidere livrate anual, într-o gamă de tipuri care, comparate cu „vechile" Fram-uri, impun cel puțin cîțiva indici de un interes inedit.— Vom produce — ne spune ing. V. Pătrășcoiu, directorul fabricii — trei

Apoiplecau,

piese de schimb utilaj chimic și de prefabricata La Găești, în a- chiar la poarta
savante și în-

tipuri de___ 'i frigidere : de 140 litri cu masă, de 180 litri, de 240 litri. Caracteristici ? Un consum de energie redus (ceea ce, știți prea bine, nu e puțin!), o linie elegantă și suplă, o greutate de numai 65 kilograme (ceea ce iarăși nu e... puțin !) și, în sfîrșit, ' o suprafață mai mică, grație utilizării unui nou izolator, așa-numitul poliuretan, și a unor accesorii de mase plastice care reprezintă și ele, la rîndul lor, o noutate ; ceea ce sporește, pe lingă atîtea „reduceri", e capacitatea camerei de congelare... Mai notați, ca ultim detaliu, și nivelul cel mai scăzut al temperaturii : minus 12 grade C, reglat prin intermediul unui termostat. Cam acesta va fi produsul. Fl va propune, ca orice marfă nouă, o competiție — competiția cu produsele similare fabricate pe plan mondial — în care va trebui să se comporte cel puțin onorabil...Pentru vizitatorul obișnuit, uneori mai puțin aplecat spre indici și cifre, dar atent la fluxul vieții cotidiene, „competiția" se poartă, în primul rînd, pe un cu totul alt plan. Realitatea primă, supremă, a competiției ce se poartă aici, echivalentă cu însăși victoria asupra condiției vechi a orașului, deci asupra timpului, este racordarea acestor locuri la impetuoasa civilizație socialistă a anilor noștri, valorificarea unor noi energii umane în cîmpul fertil al industrializării.Frezorul Mircea Pristă- vescu are aprbape trei decenii de meserie. A lucrat la București, la Ploiești, la Sadu, tn numeroase alte centre industriale. Revenit

la Găești, într-o cîmpie pe care a părăsit-o cîndva, și-a luat în serios, și nu fără un legitim orgoliu, titlul de maestru al tehnicii avansate. A montat la noua u- zină fel de fel de utilaje de înaltă tehnicitate, strunguri și freze, mașini de a- lezat și de danturat, simțind, însă, de fiecare dată, cu o anume surprindere, că ceva „nu merge", că el, vechiul specialist, asul tehnicii cucerite de-a lungul anilor, e tot mai des jJus în fața unor întrebări și probleme profesionale ne- maiîntilnite. „A trebuit să mă apuc din nou de învățat, ca un copil, ca un u- cenic..." Una • dintre noile mașini, cu regim de lucru pe bază de program, l-a dat, ne mărturisește, mai multă bătaie de cap decît un curs universitar. (Cîndva. obligat de profesie, a cercetat și astfel de cursuri). A luat, deci, niște cărți de matematică și competiția dintre el și mașină a reînceput...La Găești, în cîmpie, se construiește o fabrică, una dintre cele mai mari și mai moderne x ale Industriei noastre. La Găești, în cîmpie, In lutul acela anonim și moale, despre care s-ar fi spus că refuză orice temelie, au apărut și apar nu numai niște noi edificii, ci și moderne simboluri ale competiției cu lumea și timpul.O fabrică nouă, cu o producție măsurată în cifre impresionante, un muncitor a cărui curbă profesiona'ă urcă o dată cu impunătoarea construcție, iată o sinteză, o sinteză contemporană — și, implicit, o replică a „locului în care nu s-a lntîmplat nimic..."
I. CRAIOVEANU
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greși este fi accepta-

MUNCESC,

Șantierul naval Oltenița : Se finiseazâ o noud navd de 5 000 toneFoto : S. Cristian

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de fe
licitări trimis cu ocazia zilei Pakistanului. împărtășesc întru totul bunele 
sentimente exprimate în mesajul Excelenței Voastre.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

DIALOG CETĂȚENESC
• „Breslele” satului in căutarea mese

riașilor localnici
• Gustarea de la ora 10... e bună cind 

o aduci... de-acasă
• Garanțiile morale trebuie să pri

meze la încredințarea avutului ob
ștesc

DECI RĂSPUND!“
uncă fără răspundere nu există", ne spunea Vasile Pop, mașinist la una din mașinile de extracție ale minei Petrila. Așa este, dar extinzînd afirmația, putem spune că nu numai munca ci și viața cotidiană și intimă a fiecărui om, că fiecare gest și fiecare vorbă trebuie să fie impregnate de o doză mai mare sau mai mică de răspundere. De altfel, un filozof contemporan alătura vechiului adagiu al lui Descartes, „Cuget, deci exist", un alt adagiu, inspirat de viața și preocupările secolului nostru : „Răspund, deci exist". Intr-adevăr, în epoca noastră mai mult decît în toate e- pocile trecute la un loc, iar în socialism mai mult decît în oricare altă orînduire socială, pentru că democrația socialistă atrage în sfera creației economice, sociale, culturale pe toți membrii societății, răspunderea este unul din factorii esențiali ai muncii, ai vieții, ai progresului general.Totuși. în imensul inventar al profesiilor actuale, toate utile și de neînlocuit în complexitatea vieții moderne, există unele, din ce în ce mai multe la număr, în care răspunderea atinge cote foarte înalte, necunoscute in urmă cu citeva decenii și, chiar, în urmă cu cîțiva ani. In aceste profesii cunoscuta maximă a

antichității după care „a omenește" nu mai poate tă. Pentru că o singură greșeală poate avea consecințe grave sau chiar catastrofale, și în acest caz prima greșeală poate fi și ultima. Imagina- ți-vă că, într-o clipă de neatenție, operatorul aflat în fața pupitrului de’ comandă al unui convertizor de o- țel la Combinatul siderurgic din Galați, perforează, din greșeală, imensul recipient plin cu metal incandescent. tn afară de mari prejudicii materiale, întîmplarea se poate solda cu grave accidente omenești.Dar, să revenim la dialogul cu Vasile Pop din Petrila. Intr-un singur schimb în miinile lui se află viața a circa 600 de mineri care coboară în subteran și a altor 600 pe care îi aduce la suprafață. In plus, cu a- ceeași mașină de extracție este scoasă „la ziuă" întreaga producție a minei și sînt transportate materialele necesare in abataje. Toate a- cestea cu o viteză de 8 pînă la 16 metri pe secundă. Este un post-cheie pentru viața întregii exploatări.— Intr-adevăr, ne confirmă el, la o singură coborîre sau urcare a coliviei port răspunderea pentru viața a 80 de oameni. Pe mulți dintre ei îi cunosc pentru că înainte de a fi mașinist am lucrat ca lăcătuș în subteran. Sînt, apoi, petrilean și mun-

citor la mină din tată în fiu. Ori de cite ori sînt oameni în colivie mi-a- par în minte chipurile celor pe care-i cunosc. în acele clipe simt că răspunderea mea este nu numai profesională ci și umană, și poate, in primul rînd umană. Repet, însă, ca om și comunist, nu văd ce este extraordinar in aceasta.
Interlocutorul nostru pune, astfel. punctul pe i : există profesii în care răspunderea față de semeni, față de societate devine atît de mare incit mintea și brațele unui singur om pot hotărî viața sau moartea altor oameni, dar faptul a- cesta a devenit firesc și nicidecum extraordinar. Pentru că cei ce exercită asemenea profesii se numără cu zecile și chiar cu sutele de mii in țara noastră, iar cînd afirmăm aceasta ne gindim în primul rînd la mecanicii de locomotivă și la cei ce răspund de siguranța circulației feroviare, precum și la șoferii ce străbat zi și noapte drumurile țării, intrucît sînt profesiile cu care cetățeanul se întîl- nește frecvent, în preocupările sale cotidiene.Așadar, ce înseamnă răspunderea pentru un mecanic de locomotivă ?

Paul DIACONESCU

Caruselul
taxelor de scont

Dr. Costin C. KIRIȚESCU

Recent, banca de emisiune a uneia din țările occidentale, Republica Federală a Germaniei, a anunțat majorarea taxei scontului de la 6 la sută la 7,5 la sută. Vechiul nivel al taxei, el însuși foarte ridicat, fusese considerat drept un semnal de alarmă ; noul nivel reprezintă însă un record absolut pentru țara respectivă. In preziua acestei majorări, o altă bancă de emisiune importantă din Occident, Banca Angliei, proceda la o operație inversă, reducînd taxa scontului de la 8 la sută la 7,5 la sută.Asemenea operații, derutante pentru neinițiați, au devenit foarte frecvente în ultima vreme în lumea capitalistă. Ele provoacă, de obicei, vii reacții nu numai în rîndurile financiarilor, dar și ale sindicatelor și patronilor, deoarece de felul cum se modifică taxa scontului depinde evoluția unei reacții în lanț care pornește de la banca de emisiune și se oprește la gospodăria celui mai umil solicitator de credite, după ce a străbătut de-a lungul și de-a latul întreaga economie a unei țări.Taxa scontului, denumire folosită în țările capitaliste pentru dobinda percepută de banca de emisiune la creditele pe care le acordă celorlalte bănci, „dă tonul" pentru prețul tuturor creditelor din economie. Avînd în vedere poziția centrală a institutului de emisiune, modificarea în sus sau in jos a taxei scontului constituie în principiu semnalul scumpirii sau ieftinirii dobînzilor, iar de aci — semnalul restrîngerii sau lărgirii întregului volum de credite acordat întreprinderilor și particularilor.In prezent, tendința dominantă în această privință este de creștere a nivelului dobînzilor. Această creștere

a devenit chiar ce in unele țări implicit, nivelul lor este cel mai existat vreodată. __ ______________,exemplu, această taxă a ajuns la~9 la sută, în Franța la 8 la sută. Urmează în ordine descrescîndă Belgia cu 7,5 la sută, Suedia cu 7 la sută. Dintre toate țările vest-europene, singura care a reușit să mențină pînă acum taxa scontului la un nivel cit de cît normal este Elveția, cu 3,75 la sută.Dobînzile și comisioanele percepute de celelalte bănci pentru creditele acordate industriei și agriculturii costă pe debitori, bineînțeles, mult mai scump decît taxa scontului. Astfel, în Statele Unite, unde taxa scontului este 6 la sută, dobinda la creditele bancare pe termen scurt a ajuns la 10—11 la .sută, iar la creditele pe termen mijlociu și lung este și mai ridicată. Un asemenea nivel al dobînzilor nu a mai existat în S.U.A. decît pe timpul războiului de secesiune.Marea fluctuație a dobînzilor se datorește in primul rînd intervenției statului. La origine, dobinda a constituit numai instrumentul prin care băncile își acopereau propriile cheltuieli și își asigurau profitul bancar. Ulterior, insă, ea a devenit și o armă în mina statului capitalist, folosită în scopul influențării vieții economice, al „corectării" ciclului conjunctu- ral. în linii generale, se consideră în Occident că reducerea taxei scontului, deci scăderea nivelului dobînzilor bancare, ar stimula activitatea

excesivă, de vreme taxa scontului și, general al dobînzi- ridicat din cite au In Danemarca, de

PARIS
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, permiteți-mi 

să vă adresez dumneavoastră, militant remarcabil al clasei muncitoare 
franceze și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cele mai 
cordiale felicitări din partea Comitetului nostru Central, a comuniștilor 
români și a mea personal.

Vă dorim din inimă dragă tovarășe Rochet, cit mai grabnică în
sănătoșire pentru a vă aduce și în viitor contribuția în slujirea nobile
lor idealuri ale socialismului, democrației și păcii.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

General MUHAMMAD YAHYA KHAN 
Președintele Pakistanului
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Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii

dovedesc — și Hunedoara

— Cum 
acoperirea 
din garanție ? Sînt medic și, în sînt mamă a știu ce înseamnă, îmbolnăvirea copi-

— Ce aspecte concrete 
ridică aplicarea noilor re
glementări și ce obligații 
vor avea în acest sens 
conducerile unităților ?

doar consultativ, pentru 
conducerea unității ?

se efectuează 
prejudiciului

dispoziții- răspunde- înscrise în

cînd o aduci

la producerea lor.

trebuie să primeze la încredințarea avutului obștesc

să ne reparăm încăl- valea Izei circulă o bine să-ți cumperi decît să aștepți repa-

„BRESLELE"

un fel de bufet în cușe-Bul'etul bodegii

în căutarea

...de-acasă

Pe marginea noilor reglementări privind gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste

cetAțen

DOCTORIȚĂ Șl MAMĂ

DIALOG

meseriași — neIlieș, președintele nici

Moiseiul e o comună maramureșeană de munte, cea mai îndepărtată de reședința județului. Ce oferă cooperația de consum celor circa 8 000 de locuitori pe linia prestărilor de servicii ? Intr-o discuție — confirmată de realitate — tovarășul loan Tomoioagă Răzuș, președintele cooperativei de consum, ne spunea : „Avem, în comună, peste 30 de secții prestatoare de servicii către populație : croitorii, frizerii, cismării. tîmplării și fierării, tricotaje, cojocărie, sifonărie, tăiat lemne etc. Cetățenii care erau în- vățați să meargă la oraș după asemenea servicii apelează acum la meseriașii noștri. Noi realizăm lunar din prestările de servicii 30 000- 45 000 lei. Trebuie să vă spun că am întîmpinat și anumite greutăți. Mai ales în ce privește găsirea meseriașilor, a spațiului pentru secții. N-am așteptat să vină cineva de sus să ne soluționeze aceste probleme. Ne-am consultat cu cetățenii, am ascultat părerea meseriașilor și am luat măsuri. Am trimis la școli de calificare 29 de tineri și tinere, mai ales pentru meseriile pur tehnice".Experiența de la Moisei o întîl- nim și în alte localități maramu- feșene — la Copalnic-Mănăștur, Ulmeni, Somcuta Mare, Satulung și altele. Cooperativele de consum de aici s-au străduit — și au reușit în bună măsură — să atragă și să valorifice potențialul de creație al meșterilor, resursele materiale locale. Sătenilor le este acum pusă la dispoziție o gamă de servicii care pe total însumează în județul Maramureș peste 50 de profile.Situația — dacă o raportăm la cifre — ar părea mulțumitoare. A- devărul este că U.J.C.C. Maramureș și conducerile cooperativelor de consum au posibilități și resurse mult mai mari pentru extinderea, diversificarea și îmbunătăți-

rea calitativă a serviciilor oferite populației rurale. Sînt acestea fructificate pe deplin ? Ce rezultă din- tr-un sondaj făcut în mai multe localități din zona Sighetului și Vi- șeului ?Ne-am oprit mai întîi la Petrova. Aici — frizeria și cismăria erau închise. Spații există, dar nu sînt folosite. De ce ?— Nu avem spune Simion cooperativei. Nu putem găsi cismari, nici frizeri.

— Așa-ți trebuie, zgîrcitule 1 Mai 
plătește „după tarif"...

Desen de V. TIMOC

multe comune care n-au nici un fel de servicii pentru populație. Este vorba de localități ca Bogdan Vodă, Ieud, Botika, Strîmtura, Giulești, Călinești și altele.— Trebuie să batem drumul pînă la Sighet, cale de 40 km, ori pînă la Dragomirești — ne spunea un sătean din Ieud — ca să ne coa- sem o haină, țămintea. Pe vorbă : „mai încălțări noi, rarea lor".

meseriașilor localnici
Cum se acționează în județul Maramureș pentru 

îmbunătățirea prestărilor de servicii la sate

— Ați căutat, v-ați adresat cuiva ?— E greu...Fără îndoială, asigurarea cu cadre calificate — mai ales stabile — nu e o treabă ușoară. Dar aici — ca și în alte localități — se adoptă „soluția" aducerii unor meseriași de la oraș. Se caută cadre calificate la Sighet, la Vișeu, oriunde, numai în sat nu. Normal, meseriașii care vin de la oraș (atunci cînd vin) nefiind legați de sat, stau o vreme, pînă își „ajustează" veniturile, și-apoi pleacă...— N-ar fi mai bine, am întrebat, să vă orientați spre calificarea unor tineri din comună cel puțin pentru meseriile de bază cele mai solicitate ? Explicațiile date de președinte — „n-am putut recruta băieți" — nu sînt de natură să con.- vingă pe nimeni că s-au făcut e- forturi pentru pregătirea unor cadre proprii.Investigația făcută ne-a adus în față și alte probleme abordate superficial, in mod formal, de către U.J.C.C. Deși conducerea acestei uniuni s-a angajat, încă în cursul anului trecut, să înființeze, în fiecare comună, secții care să aibă cel puțin cele trei profile de bâză — croitorie, cismărie, frizerie tuși și în prezent se mai

Intr-adevăr — oamenii au dreptate. Dacă se raportează numărul populației din mediul rural al județului la structura profilelor de bază, statistica relevă o situație care reclamă măsuri prompte. Unei croitorii îi revin, anual, peste 4 480 locuitori ; unei cismării — 5 777 ; unei frizerii — 7 227. Există încă neajunsuri serioase și în ceea ce privește repartizarea teritorială a secțiilor de prestări. Cooperativele de centru — cum este cazul celor din Dragomirești, Copalnic-Mănăș- tur etc. — neglijează deschiderea unor secții de bază în satele mărginașe care aparțin de ele.— Ce măsuri se vor lua pentru extinderea și diversificarea prestărilor de servicii ?— In acest an vor fi înființate, în satele județului — ne-a declarat tovarășul Ovidiu Vicia, vicepreședinte al U.J.C.C. — 90 noi unități prestatoare de servicii. Avem de realizat un volum de prestări de circa 16 milioane lei. Vom oferi populației rurale noi servicii : confecționarea de tricotaje, executarea de instalații electrice interioare, a- ducțiuni de apă ; vom extinde, de asemenea, gama produselor de artizanat, a lucrărilor de construcții de case, de zugrăvit etc. De altfel,

pot să arăt că în primul trimestru din acest an noi ne-am realizat sarcinile, în sectorul prestărilor, cu cincisprezece zile mai devreme.— E o dovadă că sătenii caută și folosesc serviciile oferite de cooperație. Credeți că acestor solicitări li s-a răspuns, întotdeauna, prompt ?— Nu, desigur, nu sîntem mulțumiți de stadiul introducerii serviciilor de prestări în mediul rural. Nu am asigurat o diversificare proporțională — mai ales în satele care aparțin de centrele de comune — a serviciilor și unităților prestatoare. Intîmpinăm însă greutăți și din partea unor consilii populare, cum sînt cele din comunele Strîmtura, Bîrsan, Săpînța, Bocicoi, Cîmpulung la Tisa și altele, care se fac că nu văd nu aud cererile noastre pentru a ne asigura spațiul necesar deschiderii u- nor secții, îndrumării meseriașilor locali spre aceste secții. Venind vorba de meseriași, știm că nu s-a reușit să se asigure peste tot — cum e cazul la Petrova, Leordina, Dragomirești etc. — cadre cu o bună calificare. Dar lucrurile nici nu se pot soluționa cît ai bate din palme. Această problemă stă în atenția noastră și, ca o dovadă, am trimis la școlile de calificare peste 300 de elevi, care se pregătesc în 17 profesii. Mai bine de 80 din ei vor intra in producție în acest an, completînd în bună măsură necesarul de meseriași".Convorbirea cu tovarășul vicepreședinte a conturat o concluzie clară : în județul Maramureș există posibilități, resurse materiale și u- mane locale, care să confere activității prestatoare de servicii noi valențe. Conducerea U.J.C.C. le cunoaște, pentru valorificarea unora a luat și măsuri, acum totul depinde ța cu nuare de seriozitatea și perseverent care se va ocupa în confide aplicarea lor în practică.
Vosile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

Scopul bufetelor și al chioșcurilor alimentare din întreprinderi este bine cunoscut : aprovizionarea salariaților cu diferite gustări și minuturi pentru pauza de prinz. Ne-am convins încă o dată de marea utilitate a acestora cu ocazia unui raid- anchetă întreprins recent în mai multe întreprinderi și unități economice din județul Hunedoara. Dar ne-am convins, în a- celași timp, că între cunoașterea menirii acestor unități și funcționalitatea lor practică se interpun în multe locuri cu incăpățî- nare comoditatea și formalismul celor care se o- cupă cu aprovizionarea a- cestora, de adaptarea lor la cerințele unui profil specific.Sîntem la Uzina mecanică de material rulant Simeria. Cu toate că mai e timp pînă la pauza de prînz, la chioșcul alimentar din incinta uzinei, care aparține magazinului cu autoservire din oraș, asistăm la o a- glomerație supărătoare pentru o unitate comercială care trebuie să funcționeze „la minut". „Această pierdere de timp— ne explică ajustorul Eugen Delameea — se datorește faptului că niciodată nu știm precis cind se aduce pîinea, motiv pentru care oamenii urmăresc încă de dimineață sosirea mașinii care face aprovizionarea"... Adeseori — ne spune și tovarășul Ioan Fo- dor, locțiitorul secretarului comitetului de partid— trebuie să intervenim la responsabilul magazinului pentru a-1 determina să asigure măcar un sortiment minim pentru gustări — și nu numai pîine". Aflăm că aici „golurile" din chioșcul mentar sînt acoperite masa caldă, pregătită la cantina întreprinderii, care este servită muncitorilor in pauză, la locul muncă, într-o sală cial amenajată.Dacă la U.M.M.R. meria s-a recurs la această rezolvare — apreciată de altfel de muncitori — care diminuează mult e- fectul slabei aprovizionări a chioșcului alimentar — să vedem ce se întîmplă în celelalte întreprinderi, unde nu există o asemenea posibilitate.In incinta unei alte u- nități — Marmura — tot din Simeria, funcționează

ta... portarului, e subordonat „Zori de zi" din piața o- rașului. Aici există o mai mare varietate de preparate. Dar, datorită faptului că normele de igienă sînt ignorate aproape total de către vinzătoare, Salariații ocolesc bufetul. Fiecare își rezolvă cum poate problema gustării. Adevărul este că cei mai mulți apelează la pachețelul adus de a- casă. Cei care n-au acea-

viință să se apeleze la altă „soluție" : serviciul administrativ al minei a cerut in scris conducerii O.C.L. Alimentara să desființeze chioșcul buclucaș, ceea ce s-a și întîmplat. Ce fac, in această situație, minerii ? „Au la dispoziție magazinul alimentar din comună — ne-a lămurit pe loc tovarășul Gheorghe Stăncoane, adjunctul șefului serviciului administrativ — unde găsesc tot ce le trebuie...". Așa să fie oare ? Aflăm că ma

stă .posibilitate așteaptă — și așteaptă de mult — ca sindicatul, conducerea întreprinderii să ia măsuri pentru amenajarea unui bufet care să fie în- tr-adevăr bufet.O dată cu darea în folosință a noului și modernului grup social, luase ființă la exploatarea minieră Teliuc și un chioșc alimentar. Prea mult folos nu a adus a- cest chioșc pentru că, în afară de conserve, — îndeosebi cutii mari, care nu pot fi consumate Ia o singură masă — pîine, biscuiți și dulciuri, alte preparate nu găsești în rafturile lui. Problema și-ar fi găsit o rezolvare mai rapidă dacă între conducerea administrativă a minei și direcția O.C.L. A- limentara ar fi existat o strînsă colaborare pentru îmbunătățirea activității chioșcului. Nu s-a procedat așa, ci s-a găsit de cu-

gazinul alimentar recomandat se găsește la o distanță de 300—400 m. față de cele mai apropiate locuri de muncă ale exploatării și, în plus, cum e și normal, nu e profilat pe preparate pentru gustări. Am crezut la început că această măsură a fost luată de conducerea administrativă a minei fără consultarea organizației sindicale. Insă tovarășul Costică Hofman, președintele sindicatului, ne-a declarat că personal a cerut conducerii desființarea chioșcului, ce ?" l-am întrebat.tr-o perspectivă imediată — ne-a declarat dînsul — se va deschide un bufet gestionat de cantina întreprinderii". Dar după cum se prezintă situația, se pare că această „perspectivă" va depăși hotarele anului în curs.Un specific aparte prezintă aprovizionarea In-

treprinderii de construcții siderurgice dată fiind forței de muncă pe diferite șantiere. Anul trecut cantinele întreprinderii făceau zilnic pachețele cu gustări pe care le distribuiau pe șantiere cu ajutorul unei mașini. Pe parcurs însă această lăudabilă acțiune a fost abandonată. „Nu mai era rentabilă, efectivele de muncă sînt mai dispersate" etc,, încearcă să argumenteze Constantin Turcit, adjunctul șefului serviciului cantine. „Noi nu împărtășim intru totul argumentele, ne-a declarat Ion Mardale, președintele sindicatului, întrucît există și în prezent puncta de lucru care concentrează efective de muncă mari. Vom interveni pe lîngă conducerea întreprinderii să ia măsuri o- perative pentru a se reintroduce desfacerea șantiere".Faptele în județul există exemple numeroase, dintre care notăm Combinatul siderurgic Hunedoara — că acolo unde conducerea întreprinderii, organizația sindicală manifestă preocupare față de problema de care ne ocupăm, aceasta se poate rezolva corespunzător. Este de datoria conducerilor de Întreprinderi să aibă în a- tenție asigurarea unor condiții normale de activitate pe durata celor opt ore de muncă ; ceea ce pentru unii poate să pară la prima vedere secundar în raport cu producția, avînd doar un caracter gospodăresc - comercial, condiționează în fapt Însuși randamentul în muncă al salariaților. De rezolvarea judicioasă a a- cestei probleme depinde buna dispoziție a lucrătorilor, menținerea capacității optime de producție, eliminarea timpilor neproductivi și în final obținerea unei productivități ridicate a muncii. La acestea se a- daugă caracterul social al problemei, faptul că menținerea ' sănătății oamenilor muncii este condiționată în mare măsură și de modul în care le este asigurată gustarea în pauza de masă.

SCRISOAREA DVJ
cuperate pe parcurs. Dar, dacă nu există înțelegere, bunăvoință...?"

• pe teme juridice • pe teme juridice • pe teme juridice • pe teme juridice

în seria măsurilor legislative din ultimii ani se înscriu două acte normative de o deosebită însemnătate pentru buna gospodărire a avutului obștesc : Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste și Ho- tărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2 230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, intrate în vigoare la 17 februarie a.c. în întîmplnarea cererilor unor cititori, interesați in lămurirea anumitor particularități ale acestor acte, ne-am adresat tovarășului Ion Băcanu, consilier în Ministerul Justiției :— Izvorîtă din necesitatea de a sincroniza dispozițiile legale cu sarcinile privind apărarea și dezvoltarea a- Vutului obștesc în actuala etapă — ne-a spus dinsul — noua reglementare creează cadrul juridic corespunzător organizării în condiții optime a gestionării bunurilor organizațiilor socialiste. Pornind de la premisa că buna gestionare a avutului obștesc este condiționată, in primul rind, de calitatea oamenilor cărora li se încredințează gestiuni,' noua lege stabilește în mod precis și în spiritul unei e- xigențe sporite condițiile privind angajarea gestionarilor. Alături de aptitudinile profesionale, pe primul plan se situează atributele cinstei și corectitudinii celor care solicită angajarea. Este evidentă intenția legiuitorului de a bara accesul către o astfel de ocupație a elementelor corupte, pornite după căpătuială și certate cu legea. Relevantă este în acest sens și interzicerea exercitării a- cestei ocupații de către cei cu anumite antecedente penale în urma comiterii u- nor infracțiuni din cele e- numerate în lista anexă. Poate fi gestionar cel care a împlinit vîrstă de 21 de ani, a absolvit școala generală sau o școală echiva- cunoștințele a îndeplini Legea mai condiții de diferențiate importanța prevederi ine-
lentă și are necesare pentru această funcție, stabilește unele vîrstă și studii, in funcție de gestiunilor,

xistente în reglementarea anterioară, fapt care deschisese posibilitatea ca, în unele cazuri, să se încredințeze gestiuni unor persoane fără pregătire corespunzătoare sau chiar unor minori.
— Deoarece legea pre

vede in cazul unei ges
tiuni încredințate mai mul
tor gestionari un aviz al a- 
cestora la angajarea unui 
nou gestionar, cum se re
zolvă situația cînd ei se 
opun angajării ? Este a- 
vizul lor obligatoriu, sau

— Fiindcă s-a menținut 
sistemul garanțiilor, com
pletat cu introducerea ga
ranțiilor suplimentare în 
bunuri de folosință înde
lungată, v-am ruga să re
levați pentru cititorii noș
tri citeva deosebiri față 
de reglementarea anteri
oară.—'Mai întîi trebuie precizat că legea cuprinde dispoziții corespunzătoare cu caracter preventiv, pornind de la aptitudinile și probitatea morală a celor care vor lucra în acest domeniu. Ast-

nar. Legea a introdus și garanția suplimentară in bunuri mobile de folosință îndelungată ; de asemenea, ' a prevăzut că garanțiile suplimentare pot fi și în numerar. Constituirea lor se face prin contract scris, iar dobînda ce se acordă este de 1,5 la sută, deoarece sumele nu sînt depuse spre fructificare, ci sînt consemnate la dispoziția unității cu o destinație

materiale, aplicabile orică
rui sector economic, noua 
reglementare cuprinde de
sigur și prevederi adec
vate activității 
nare.— Majoritatea lor referitoare la rea materială legea nr. 22/1969 reprezintă o dezvoltare a unor principii înscrise în Codul Muncii, îndeosebi a principiului răspunderii integrale a gestionarului pentru pagube cauzate în gestiuni. Noua lege prevede însă și două

buitNoua reglementare a stabilit cu precizie drepturile și obligațiile ce revin gestionarului și altor saiariați în legătură cu gestionarea bunurilor, cazurile în care poate interveni răspunderea materială și măsurile ce trebuie luate pentru păstrarea bunurilor în condiții de securitate, astfel îneît să se prevină sustragerea, degradarea sau distrugerea lor.

GARANȚIILE MORALE
9

— Cerința avizului scris al cogestionarilor, precum și al gestionarului în a cărui subordine se va afla angajatul este dictată de specificul operațiilor de gestionare. Totuși, avizul are un caracter consultativ, conducerea puțind dispune angajarea chiar dacă avizul este negativ. Altfel ar însemna ca acest aviz să se transforme într-un mijloc de creare a unor „familiuțe", care ar putea favoriza producerea neregulilor și pagubelor. A- vizul gestionarului va trebui apreciat insă cu toată grija de conducerea unității, pentru că angajarea unei persoane incorecte sau nepricepute, în ciuda avizului negativ întemeiat pe fapte de natură să pună în lumină asemenea trăsături, atrage răspunderea conducerii unității.

fel, constituirea de garanții materiale apare in rațiunea legii ca o măsură suplimentară, recuperatorie, pe primul plan fiind garanțiile morale pe care trebuie să ie prezinte cei in cauză. In privința celor materiale — în numerar, bunuri, ori garanții personale — ele au și o funcție preventivă, gestionarul punînd mai multă grijă în păstrarea bunurilor încredințate, pentru ca garanția să rămînă neatinsă, însă în principal, acestea rămîn un mijloc pentru a- coperirea eventualelor pagube. Noua lege stabilește limitele garanțiilor în numerar, între un salariu și trei salarii lunare, nu în sume fixe, ca în reglementarea anterioară. Atunci cînd gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune, unitatea se va despăgubi din garanția în numerar, chiar dacă cel vinovat continuă să rămînă în funcția de gestio-

— In scopul evitării formalităților legate de ridicarea sumelor depuse drept garanție, atunci cînd paguba se poate acoperi operativ prin rețineri din salariu, legea prevede că se poate recurge la garanție numai dacă paguba nu se acoperă integral în termen de o lună de la obținerea titlului executoriu definitiv.Urmărirea garanției nu se poate face în temeiul dispoziției de reținere de- cît după ce a rămas definitivă, adică după ce a devenit „titlu executoriu definitiv" ; aceasta în scopul evitării ridicărilor din sumele depuse drept garanție, atunci cînd ulterior im- putația ar putea fi anulată sau redusă, în care caz sumele ar trebui nou la C.E.C.

derogări de la dispozițiile Codului Muncii : răspunderea solidară a conducătorilor de unități, ca și a altor saiariați vinovați de angajarea, trecerea sau menținerea unei persoane in funcția de gestionar fără respectarea condițiilor de virstă, studii și stagiu, sau a condiției referitoare la lipsa de antecedente penale, precum și posibilitatea de a se lua măsuri de asigurare și urmărire nu numai asupra salariului, ci asupra oricăror bunuri aparținind gestionarului și persoanelor care răspund împreună cu el. In scopul întăririi simțului de răspundere, noua lege a extins sfera cazurilor în care intervine răspunderea materială integrală. Principiul care stă la baza noii legi este acela al răspunderii integrale pentru toate pagubele în gestiuni, indiferent de funcția angajatului care a contri-

— Mă folosesc de acest prilej pentru a sublinia o- bligațiile conducătorilor organizațiilor socialiste legate în primul rînd de discer- nămîntul in angajarea a- cestor saiariați ; cererea o- bligatorie de relații de la organele de miliție în legătură cu antecedentele penale. solicitarea sau, după caz, eliberarea dovezii în legătură cu activitatea anterioară. Aceste organe ■ trebuie să verifice dacă nu cumva gestionarea se face în fapt de cei cărora legea le interzice aceasta, în cazul în care gestiunea s-a încredințat unor rude sau membri ai familiei. Eludarea acestor imperative, menite să asigure selecționarea elementelor cinstite, cu calități corespunzătoare, pe lîngă atragerea răspunderii celor vinovați, poate produce perturbări serioase în desfășurarea normală a operațiunilor de gestionare. Scopul acestei legi n-a fost în principal crearea unui instrument tehnic de sancționare a abaterilor, ci instituirea unui ansamblu de măsuri preventive și de bună gospodărire, care să instaureze în acest sector de activitate un climat de legalitate deplină.în această finalitate consider că trebuie înțeleasă și aplicată legea de către toți cei cărora li se adresează, pentru a constitui un cadru juridic corespunzător actualei etape în care sarcinile privind apărarea și dezvoltarea avutului obștesc au o importanță deosebită.
Convorbire consemnată de 
D. N. POPESCU

„Intr-una din zilele lunii noiembrie a anului trecut, fetița noastră, în vîrstă de numai două luni, s-a îmbolnăvit — ne scriu Virginia și Adrian Butoi din Craiova. Deoarece avea neapărată nevoie de îngrijire medicală am chemat urgent „Salvarea". Se făcuse însă miezul nopții și, cu toate insistențele noastre, medicul de gardă de la „Salvare" nu venise. Cum boala se agrava văzînd cu ochii, cineva ne-a recomandat o doctoriță de copii, care lucra la altă circumscripție sanitară decît aceea de care ținem noi. „Duceți-vă la ea acasă ți o să vedeți că n-o să vă refuze". Intr-adevăr, la ora două noaptea, medicul pediatru Casandra Nichita se afla la căpătîiul fetiței noastre, acordîndu-i primele îngrijiri de urgență. Timp de aproape două luni după aceea, doctorița a vizitat și îngrijit zilnic copilul acasă.Acum cîtva timp, fetița s-a îmbolnăvit din nou. Am anunțat și de data aceasta „Salvarea", dar tot n-a venit nimeni. Am fost nevoiți s-o deranjăm din nou pe doctorița Nichita, care s-a deplasat și a acordat îngrijirile necesare copilului. Pentru toate cele făcute, pentru eforturile depuse de ea în afara obligațiilor de serviciu am vrut să-i oferim un cadou. „Vă mulțumesc, dar nu pot să primesc — ne-ă spus ea. afară de aceasta, șase copii. Și pentru părinți, lului".Transmitem, treaga noastră noștință acestei inimoase doctorițe și mame".

DUȘUL CU... PROMISIUNI„Am intrat în al șaselea an de cînd așteptăm ca I.G.O.-Deva să întreprindă ceva pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a apartamentelor de la etajele superioare (III și IV) din imobilul în care locuim (str. Dr. Petru Groza, blocul 5) — ne scrie loan Almășan. Zadar- nid însă, totul, pînă acum. Apă rece avem — dacă se întînlplă să avem — doar citeva ore din cursul nopții, iar apa caldă figurează numai pe graficul de distribuție afișat la intrare, căci rareori urcă mai sus de etajul al II-lea. In această situație sîntem nevoiți să stăm la pîndă, lîngă robinete, cu speranța că, mai devreme sau mai tîrziu, apa va începe să curgă. Ni s-a promis, de ani de zile, de la I.G.O., că se vor lua măsuri în vederea creșterii presiunii apei, ca să poată ajunge și în apartamentele noastre. Pînă acum, insă, nu s-a făcut nimic, robinetele continuînd să rămînă, mai tot timpul, seci. De aceea e nevoie, credem, de duș, care să curgă, însă, și trezească la realitate pe cei cu misiunile".
COȘMARUL UNOR 

COLOCATARI

„A PLECAT UN TREN
DIN GARĂ..."Vasile Barcaru din București scrie :„Ca lucrător poștal îmi dau bine seama cit de important ește ca fiecare cetățean să primească la timp acasă scrisoarea ce i-a fost expediată, ziarul la care e abonat, coletul pe care-1 așteaptă. Sînt responsabilul vagonului poștal componența trenului de persoane nr. 4001, ce circulă București—Satu Mare. în această calitate, întimpin nu rareori dificultăți în îndeplinirea obligațiilor de serviciu. Motivul ? In unele gări— cu trafic mai mare, bineînțeles— impiegații de mișcare dau liber trenului înainte ca noi, care deservim vagonul poștal, să fi descărcat toate pachetele care conțin trimiteri poștale, precum și ziare, reviste. O economie de 20—30 de secunde, care produce, însă, intîrzieri incomparabil mai mari în distribuirea corespondenței și a presei. Pachetele rămase în vagon sînt• descărcate abia a doua zi — la înapoierea trenului. Ca să dau numai două exemple, așa ni s-a întîmplat deunăzi în stațiile Războ- ieni și Huedin, unde impiegații de mișcare, fără să se uite măcar dacă totul e în regulă, au dat drumul trenului în timp ce noi continuam să descărcăm, în mare viteză, pachete. Din această cauză, multe dintre ele au rămas în vagon. Vreau să repet că în astfel de situații, cînd răminem cu pachetele nedescărcate, pentru garnitura respectivă a trenului nu se economisesc decît cîteva zeci de secunde, care ar putea fi ușor re-

Remus Filip din București, strada C. A. Rosetti 38, a adresat redacției o scrisoare în legătură cu o seamă de neînțelegeri pe care le are, aproape zilnic, cu vecinii din apartament in ce privește folosirea dependințelor comune. Sus- numitul ne roagă stăruitor să-1 sprijinim să scape de coșmarul certurilor cotidiene. Cum am putea să-1 sprijinim ? Credem că singurul in măsură să facă acest lucru este el însuși, care, dacă s-ar strădui, ar putea evita certurile și ar scăpa de coșmar. Dacă, totuși, a- ceste mici conflicte nu pot fi înlăturate prin bună înțelegere cu vecinii, singura soluție rămîne — ca de altminteri în toate cazurile asemănătoare — sesizarea comisiei de judecată de pe lîngă consiliul popular al sectorului în care locuiește.
MĂRIA-SA GESTIONARUL 

ȘI-A GĂSIT NAȘULCititorul nostru Vichente Zăgan din Capitală ne-a sesizat, recent, că gestionarul Gheorghe Popescu de Ia magazinul Gostat „Hala Traian" are o comportare necorespunzătoare față de cumpărători, încalcă nestingherit regulile generale de comerț. „Ori de cîte ori i se aduce marfă — ne relata cititorul nostru — domnul gestionar pune de-o parte ce e mai bun și, în văzul tuturor cumpărătorilor prezenți în magazin, deschide ușa din spate și-și servește „clienții" săi preferați. Dacă încercăm să-i atragem atenția, Măria-Sa gestionarul se face foc și începe să ne insulte și să ne amenințe cit îl ține gura".Am înaintat această sesizare Inspectoratului comercial de stat al municipiului București, pentru cercetări. In răspunsul primit la redacție se menționează că gestionarul respectiv a fost prins „cu ocaua mică" și dat pe mîna organelor de anchetă penală. Orice naș își are nașul, dar-mi-te un gestionar corect 1
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întreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu Mare se dezvăluie vizitatorului de la primul contact ca o unitate modernă, aflată în plenitudinea dezvoltării, sub mina unor activi și chibzuiți gospodari. Cifrele sintetice sint elocvente. In acest an producția industrială va fi mai mate cu 70 la sută față de 1965 ; în aceeași petioadă productivitatea fuică prezintă o creștere de aproape 40 la sută. în numai patru ani volumul beneficiilor a sporit de aproape zece ori.O vizită prin secții, împreună cu directorul Zoltan Altfater, ne edifică asupra modului în care se „țes" succesele de prestigiu ale „Texarului", cum este denumită întreprinderea după emblema care se aplică pe țesăturile fabricate aici. „Perfecționarea activității noastre productive — ne spune tovarășul director — nu este apanajul doar al celor ce alcătuiesc comisia de organizare științifică a producției și a muncii, ci o sarcină de serviciu de mare responsabilitate, în fiecare compartiment și secție, antrenînd ca atare un mare număr de cadre tehnice, maiștri, textil iști cu experiență, ale căror observații și propuneri le luăm cu toată atenția în considerare.Am reținut, între altele, că prin studiile efectuate s-a urmărit, bunăoară, depistarea cauzelor care împiedicau creșterea productivității muncii in țesătoriile a Il-a și a IV-a, intrate In funcțiune în 1969. A rezultat că Umiditatea scăzută a aerului în aceste două secții provoca ruperea frecventă a firelor, peste norma admisă. Soluția : au fost confecționate cu posibilitățile proprii ale întreprinderii patru aparate de condiționare a aerului, care realizează procentul de 80 la sută umiditate și, ca atare, microclimatul tehnologic necesar. S-a înlăturat astfel una din cauzele majore ale ruperii firelor, facilitîndu-se obținerea, în anul trecut, a unei producții suplimentare în valoare de 1,4 milioane lei.Greutăți provoca și faptul că multe fire cu puncte vulnerabile se strecurau neobservate și, în timpul funcționării războaielor de țesut, la întindere, se rupeau. Or, este știut că un singur fir rupt provoacă oprirea automată a
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războiului de țesut și, deci, scoaterea lui temporară din producție. In urma unor asidue căutări -ale specialiștilor, cercetării literaturii tehnice de specialitate, s-a ajuns la concluzia că prin introducerea la mașinile de bobinat a unor curățitoare cu fantă fixă se va împiedica posibilitatea ca firele slabe să mai ajungă în procesul de producție din țesătorii. Pe seama acestei măsuri, in curs de aplicare, randamentul războaielor de țesut crește de la 94, cit s-a atins în 1969, la 94,5 în acest an, ceea ce se traduce printr-o producție suplimentară anuală de 210 000 mp țesături.Răsfoim planul de studii pentru anul în curs privind organizarea științifică a producției și muncii. Cele 12 studii preconizate relevă permanența altor căutări, orientate spre folosirea cît mai eficientă atit a capacităților de producție, cît și a forței de muncă. Este evidentă preocuparea insistentă a comitetului de direcție pentru finalizarea și aplicarea cît mai grabnică a studiilor în producție. încă din ianuarie, spre exemplu, s-a mecanizat operația de descărcat fire din lăzi în containere, care are o eficiență economică anuală de 27 000 lei ; sint în fază avansată lucrările la rastelul elevator, care perfecționează depozitarea și transportarea sulurilor de urzeală de la țesătorie la secția de încleiat. Considerate in ansamblu, efectele tuturor măsurilor ce se preconizează să fie realizate in 1970 vor însuma o eficiență economică de multe sute de mii de lei.Ieșind din secții, apar pregnant în cartea Întreprinderii contururile viitoare ale „Texarului". In vecinătatea halelor de fabricație a început construcția unei noi țesătorii. Ea va ridica capacitatea de producție a întreprinderii cu 47 la sută. Deși se prevede intrarea în probe tehnologice a țesătoriei în trimestrul IV al anului viitor, conducerea întreprinderii a hotărit să devanseze acest termen cu aproape un semestru, în baza faptului că fabrica „Unirea" din Cluj a dat asigurări ferme că va livra încă în acest an un număr de războaie automate pentru dotarea noii secții.' In acest scop, s-a căutat o modalitate temporară pentru ca utilajele să fie puse în funcțiune înainte de termen. Măsura are un caracter de prevenire a unor stagnări in producție, care ar ti provocate de demontarea războaielor automate existente în sălile de la etajele vechii clădiri, pină la reamplasarea lor în noua țesătorie, alături de noile războaie. Halele eliberate vor fi afectate secției preparație și anexelor de fabricație.In consensul pregătirilor pentru integrarea optimă a viitoarei țesătorii în activitatea productivă, sînt demne de relevat eforturile ce se depun încă de pe acum pentru asigurarea forței de muncă calificate — noi țesătoare și ajutori de maiștri — cei care vor „țese" succesele de mîine pe imaculatul altor milioane de metri pătrați de țesături. Avind în vedere sporurile de producție estimative pentru anii viitori, se pregătesc azi 70 de țesătoare la școala profesională de doi ani, iar alte 70 prin ucenicie la locul de muncă. în curînd se va deschide și un curs pentru ajutori de maiștri.— Textiliștii noștri— ne mărturisește, cu firească mîn- drie, directorul întreprinderii — au acum faima celor mai buni țesători în „crud", adică de pinză fără finisaj de albire sau vopsire. Desigur, ne bucură acest calificativ, ca și faptul că exportăm cu succes produsele noastre în'numeroase țări, ca Belgia, R.D. Germană, Olanda, Franța, R.F. a Germaniei, Iugoslavia, Danemarca, India ; dar acest renume nu ne va mai satisface în anii viitori, cînd vom dispune noi înșine de o secție de vopsitorie.Referirea Ia această „nemulțumire" creatoare a colectivului ne-a edificat o dată mai mult asupra neostenitei consecvențe cu care textiliștii, toți salar,iații din întreprindere se pregătesc cu seriozitate și matură răspundere pentru a spori în continuare renumele prestigioasei embleme „Texar", în pas cu impetuoasa dezvoltare și modernizare a acestei unități textile sătmărene.
Octav GRUMEZA

\ corespondentul „Scînteii*

In aceste zile, cînd se însămînțează majoritatea plantelor de nutreț, organele județene și unitățile agricole trebuie să acționeze cu maximă eficiență pentru echilibrarea balanței furajelor, cea mai importantă problemă de a cărei rezolvare depinde creșterea efectivelor și a producției animale. Ce se face acum pentru ca, paralel cu celelalte lucrări agricole, însămințarea plantelor furajere să se efectueze rapid și la un nivel calitativ înalt ? Această temă a constituit obiectul raidului-anchetă întreprins în județele Teleorman, Dîmbovița și Tulcea.In județul Teleorman, actuala campanie agricolă a fost precedată de o activitate politică și organizatorică intensă, desfășurată cu seriozitate și spirit de răspundere. In aceste zile se aplică în practică' experiența valoroasă, învățămintele ciștigate peste iarnă Ia instructaje și consfătuiri, se fac eforturi pentru înlăturarea unor lacune mai vechi. In acest sens, ni se pare importantă inițiativa biroului județean de partid de a repartiza membrii săi să-și desfășoare activitatea pe zone distincte, de regulă în raza de activitate a întreprinderilor de mecanizare. La comitetul județean de partid, la direcția agricolă, la consiliul popular județean, ori la uniunea cooperatistă județeană poți găsi cadrele de conducere numai la prima oră a zilei și, adeseori, nici atunci. In schimb, îi întîlnești în cooperativele agricole, în cîmp, alături de mecanizatori și cooperatori, ajutind la organizarea activității pe ogoare, la înlăturarea promptă a defecțiunilor. In acest context, problema însămînțării culturilor furajere se bucură de o atenție deosebită. Și aceasta, din cel puțin două motive : primul — pentru că experiența a dovedit cu virf și îndesat că nu poate fi vorba de o zootehnie rentabilă fără

bază furajeră echilibrată și-al doilea — pentru că lipsa semințelor de lu- cernă impune înlocuirea parțială a acestei valoroase culturi cu alte plante. Dintr-o discuție pe această temă cu ing. Emilian Mihăilescu, directorul direcției agricole, a reieșit necesitatea luării unor măsuri care să excludă în viitor improvizațiile în domeniul semințelor. Este adevărat că jumătate din suprafața de 28 955 ha destinate furajelor este o- cupată cu lucernă și că cealaltă jumătate a fost judicios repartizată pe alte culturi. In realitate, lucerna de pe cele 14 927 ha semănată în anii trecuți. este departe de a mai corespunde nevoilor crescînde din zootehnia județului, „Din această cauză, ne spunea ing. Mihăilescu, pentru acest an am planificat să însămînțăm încă 3 275 ha lucernă, dar din necesarul de circa 100 t semințe n-am putut dispune decit de 32 t care s-au produs in județ. Aceasta e o învățătură de minte pentru noi și trebuie să fie pentru toți cei aflați acum în imposibilitate de a realiza suprafețele de lucernă. Dacă anul trecut nu s-a obținut cantitatea de sămînță planificată, acest lucru se datorește condițiilor neprielnice, dar și obișnuinței de a aștepta „să mi se dea semințe ca să produc lucernă". Or, tocmai'acest mod eronat de a gindi, tendința de a aștepta semințe produse de alții a contribuit la actuala stare de lucruri. Este adevărat că direcția a- gricolă a stabilit să fie create loturi semincere, iar din 1971 să se organizeze ferme specializate în producerea de semințe. In această primăvară, la repartizarea semințelor s-a avut în vedere și priceperea oamenilor dintr-o cooperativă sau alta în producerea semințelor. Este nevoie să se acorde toată atenția pentru a- plicarea fiecărei lucrări, astfel ca de

pe loturile semincere atît la lucernă cît și la celelalte culturi să se obțină cantități cit mai mari de semințe.Cooperativele agricole de producție din județul Tulcea au luat un start bun în actuala campanie agricolă. Se relevă sprijinul prompt a- cordat cooperativelor agricole de către specialiști la pregătirea și desfășurarea campaniei. De mai bine de două săptămîni inginerii și tehnicienii direcției agricole județene se află pe teren. împreună cu specialiștii din unități s-au făcut probe repetate la fiecare semănătoare, au fost instruiți mecanizatorii. Secțiile de mecanizare a agriculturii din cooperativele agricole au fost aprovizionate din timp cu combustibil, lubri- fianți, piese de schimb de strictă necesitate. Pentru completarea unor cantități de semințe deficitare s-a organizat întrajutorarea între cooperativele agricole de producție, astfel că toate unitățile au sămînța asigurată. Au fost stabilite totodată loturile semincere de plante, furajere, astfel ca anul viitor să existe semințe din belșug. La cooperativele agricole din Cataloi, Izvoarele, Zebil, Jurilovca, specialiștii, toți mecanizatorii se află pe cîmp. întreaga activitate în campanie se desfășoară pe baza planurilor operative de lucru. Prin utilizarea cu randament sporit a tractoarelor și mașinilor agricole s-au arat peste 12 000 ha, această lucrare fiind practic încheiată. Este demn de remarcat și faptul că în cooperativele agricole din Somova, Telița, Horia, Vișina și altele, care dețin terenuri accidentate, cu pante mari, se folosesc și atelajele. In mai puțin de 7 zile, în cooperativele a- gricole din județul Tulcea s-au în- sămînțat cu plante de nutreț și plante tehnice peste 47 000 ha, depășin- du-se viteza zilnică prevăzută.

Sămînța este pusă în pâmînt bine pregătit la cooperativa agricolă din Florești, județul IlfovFoto t Gh. Vințilă

„In județul Dîmbovița, cunoscînd neajunsurile din anii trecuți, ne informează tov. ing. Laurențiu Stroe. directorul direcției agricole, cooperativele au fost ajutate de specialiști să întocmească planuri concrete de acțiune pentru sporirea producției de furaje. Există condiții ca balanța furajeră să fie corelată cu creșterea efectivelor de animale. In acest scop, exceptînd lucerna, întreaga cantitate de sămînță a fost asigurată din toamnă. Cooperativele agricole de producție au fost îndrumate ca în lipsa seminței de lucernă să se însămînțeze mai mult borceag.. S-ar părea că, din moment ce suprafețele cu furaje se realizează, .totul este în regulă. Totuși lipsa de grijă manifestată de mulți ani in privința loturilor semincere a dus la limitarea suprafețelor cu lucernă, deși această plantă asigură cea mai mare cantitate de substanțe nutritive la hectar. Este posibil ca această problemă să fie rezolvată. Cooperativa agricolă din Crovu a insămînțat în ogor propriu, cu sămînța obținută de pe propriile loturi semincere, întreaga suprafață destinată furajelor. Cooperativa dispune de o lucernieiă de 120 de hectare, bine întreținută. Plantele furajere însămînțate în condiții de calitate ireproșabile oferă premise pentru o recoltă bună. Dar în multe unități se constată de pe acum necorelări privind balanța furajeră. La cooperativa Matei Voievod producția de fînuri prevăzută nu asigură decît 60 la sută din necesar, iar suculentele numai 50 la sută. Pentru a reduce acest deficit s-au luat o serie de măsuri : pe 124 ha lucernă și 36 ha secară masă verde s-au administrat îngrășăminte chimice. 43 ha însămînțate cu lucernă vor fi irigate.Specialiștii direcției agricole care ne-au prezentat realizările obținute de unele cooperative agricole fruntașe socotesc că însămințarea plantelor furajere în județ se desfășoară într-un ritm satisfăcător. Dar in spatele acestor aprecieri generale se ascund deficiențe, în multe unități a- gricole lucrările fiind întîfziate. La cooperativa Cătunul, de pildă, abia se pregătește terenul pentru semănat. La fel’se prezintă situația și la cooperativele din Vlădeni. Gura Ocniței, Pierșinari, Gheboaia, Dobra și altele, unde în anii trecuți balanța furajeră a fost deficitară, ceea ce a avut drept urmare diminuarea producției animalelor. In aceste unități și în altele am auzit deseori motivarea că intîrzierea semănatului s-ar datora terenului umed. In prezent se poate lucra pe mari suprafețe. Dacă acum zilele bune de lucru se pierd, nu se poate aștepta ca recolta de nutrețuri să crească la nivelul posibilităților.Pentru echilibrarea balanței fura- jelor este nevoie ca organele agricole, conducerile unităților agricole socialiste să acționeze energic, operativ, să ia măsuri pentru grăbirea ritmului însămînțării culturilor de nutreț și efectuarea lucrărilor Ia un nivel calitativ ireproșabil. O grijă deosebită să se acorde loturilor semincere îndeosebi la lucernă, în așa fel incît in fiecare unitate agricolă să se asigure. întreaga cantitate de semințe necesare, la toate sortimentele.
Alexandru BRAD 
Constantin SOCI 
Radu APOSTOL 
corespondenții „Scînteii'
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Prețuirea inteligențeiPLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii") : Lizina constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești s-a clasat pe primul loc in întrecerea organizată de Consiliul județean Prahova al U.G.S.R. privind mișcarea novații. Zilele tea, colectivul Unități industriale plo- ieștene a fost răsplătit cu premiul I pe minister, pentru eficiența inovațiilor aplicate în producție în cursul anului trecut. In ce se concretizează eforturile de inteligență tehnică și economică ale muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și proiectanți-

de i- aces- marii

lor de aici ? 270 de invenții, inovații și raționalizări s-au aplicat in producție, cu o eficiență economică post- calculată de peste 12 milioane lei. Dar cîș- tigul mare pentru uzină se reflectă mai a- les în faptul că datorită mișcării inovatorilor s-a reușit să se ridice calitatea țehnico- funcțională a fabricatelor. printr-o serie de modernizări ale tehnologiilor de fabricație, a perfecționării unor mașini și agregate. Totodată, s-a asigurat obținerea unor consumuri specifice de metal mai reduse la unele fabricate ale uzinei din Ploiești.

(Urmare din pag. I)in roz a realității, ingîmfarea, atitudinea de paradă față de realizări dăunează intereselor partidului și poporului nostru. Asemenea atitudini și practici ne împiedică să cunoaștem in profunzime și la timp cerințele vieții, să luăm măsurile cele mai corespunzătoare, să asigurăm înlăturarea rapidă a neajunsurilor și accelerarea mersului înainte".Considerăm că una din principalele condiții pentru a împiedica manifestarea oricăror tendințe de „înfrumusețare" a realității constă în cunoașterea exactă a stărilor de lucruri. Această cerință se referă, între altele, și la activitatea în domeniul investițiilor. Astfel, un mijfoc eficient de înlăturare a neajunsurilor în îndeplinirea planului de investiții și de punere în funcțiune a noilor capacități il constituie analizarea la fața locului, în cadrul comandamentelor de investiții, a situației lucrărilor pe șantiere. Aceste analize periodice, la care participă cu regularitate membri ai biroului comitetului județean de partid, încep prin verificarea stadiilor fizice la diferite obiective, a modului cum sint respectate graficele coordonate de execuție. în felul a- cesta am putut evita repetarea încercărilor unora de a ascunde rămînerile în urmă în spatele unor realizări valorice globale, ceea ce ne-a scutit de „surprize", la sfîrșitul lucrărilor, permițînd devansarea termenelor de dare in funcțiune a unor o- biective de la Combinatul chimic din Tirnăveni, executate de întreprinderea de construcții-montaj Cluj, precum și a numeroase obiective social- culturale executate de Trustul de construcții-montaj Mureș.Experiența arată că punerea în funcțiune la termen a noilor capacități și atingerea într-un timp cît mai scurt a parametrilor proiectați sînt condiționate în mod hotărîtor de pre

gătirea profesională a cadrelor, de climatul civic care se dezvoltă în cadru) noilor colective de muncă. Succesele obținute de chimiștii și ener- geticienii mureșeni n-ar fi fost posibile dacă nu s-ar fi acordat atenția cuvenită pregătirii cadrelor, concomitent cu înălțarea noilor obiective, dacă nu s-ar fi cultivat acel spirit de răspundere și disciplină care a permis biruirea greutăților începutului, atingerea și depășirea parametrilor proiectați. Cu atit mai mult distonează stările de lucruri de la întreprinderea „Electro-Mureș", unde de

De multe ori, mulțumirea de sine își găsește reflectare în tendința de a justifica insuccesele prin tot felul de „condiții excepționale" și „cauze o- biective". O mostră concludentă ne-a oferit, de pildă, recenta adunare cu activul a Comitetului comunal de partid Iernut. Darea de seamă, concepută în spiritul „avem succese însemnate, dar mai sînt și lipsuri", a- bunda în fraze pompoase despre „munca politică intensă", despre „contribuția de seamă" a comitetului de partid în rezolvarea problemelor. Părea că treburile merg strună. In

COMBATIVITATEA
PARTINICĂ

_______________ ________________________________________________ t

ficiențele în respectarea disciplinei muncii, de care se făcuseră vinovați și unii membri de partid, s-au repercutat asupra activității de ansamblu a întreprinderii. Mai grav este faptul că numeroasele carențe mani- testate în activitatea acestei fabrici au fost „acoperite" prin rezultatele obținute de fabrica de conductori, spre a lăsa impresia că „în general" întreprinderea „Electro-Mureș" desfășoară o activitate satisfăcătoare. Desigur, această atmosferă călduță n-ar fi găsit teren dacă comitetul de partid ar ti dat o ripostă hotărîtă practicii de prezentare „în roz" a realităților din întreprindere, dacă ar fi tras la răspundere cadrele care nu și-au îndeplinit îndatoririle.

fapt, însă, cooperativele agricole din comună au realizat la griu doar o producție medie de 1 070 kg la hectar, iar la cartofi producția a fost cu 20—30 la sută sub prevederi ; rezultatele sînt nesatisfăcătoare și la producția legumicolă și în zootehnie. Ce temei și ce tost aveau frazele pompoase, atitudinea de paradă, cînd comuniștii se întruniseră să-și analizeze activitatea cu principialitate și exigență partinică? Nu este întimplă- tor că, orientîndu-se după „tonul" dat de darea de seamă, discuțiile au fost lipsite de spirit critic și autocritic.Efectele dăunătoare ale încercărilor de a „înfrumuseța" situația intr-un sector sau altul constau nu numai in aceea că împiedică înlăturarea lipsu

rilor ; prin ascunderea adevăratelor stări de lucruri se poate ajunge la înrăutățirea lor, la apariția unor „surprize neplăcute", ale căror urmări pot fi mult mai greu inlăturate. Intr-o ședință a biroului Comitetului de partid din Danes, Iulian Brindușă, președintele cooperativei agricole, a susținut că baza furajeră este complet asigurată. Mai mult, s-a lăudat că ar putea vinde altora „surplusul de furaje" de care dispune cooperativa. Este meritul biroului comitetului de partid de a nu se fi mulțumit cu aceste „asigurări liniștitoare", ci de a ti controlat atent lucrurile, ceea ce i-a dat posibilitatea să constate că, în realitate, conducerea cooperativei nu asigurase nici măcar cantitatea de furaje necesară cerințelor unității respective, așa incît au trebuit concentrate eforturile spre identificarea de noi resurse furajere.Lipsa de fermitate în combaterea spiritului de paradă creează terenul prielnic ca unii oameni, lipsiți de fermitate politică, să ajungă a nesocoti principiile vieții de partid. Este edificator in această privință cazul lui Mihai Georgescu, fost secretar al Comitetului comunal de partid Lunca Bradului, care, atribuindu-și meritele altora, nu ostenea să-și laude „realizările". Desconsiderîndu-i pe tovarășii din jur, el a ajuns treptat să se situeze deasupra comitetului de partid, să se sustragă de sub controlul acestuia, iar atmosfer’a „călduță", neprincipială. pe care a întreținut-o, i-a înlesnit să comită grave abateri de la disciplina de partid și normele de conduită morală, pentru care a trebuit să fie destituit.Atit experiența pozitivă, cît și aspectele deficitare ale activității organizațiilor de partid relevă adevărul de necontestat că promovarea spiritului critic, intransigența principială față de tendințele de automuî- țumire reprezintă una din condițiile fundamentale ale progresului în toate domeniile vieții sociale.

Constituirea centralelor, combinatelor și grupurilor industriale a pornit, între altele, și de la necesitatea măririi operativității in conducerea activității economice, eliminării verigilor intermediare pe filiera decizie economică — producție. Dar, în anumite cazuri, tutela măruntă a ministerelor nu a dispărut încă, iar cadrele specialiști din tățile industriale irosesc, în continuare, mult timp pentru deplasări la ministere sau pentru alcătuirea diferitelor rapoarte și dări de seamă. întocmai ca la Combinatul textil din Cluj. Dintr-o analiză întreprinsă de comisia economică a comitetului județean de partid, s-a desprins că în lunile decembrie, anul trecut, ianuarie

de uni-

și februarie a.e., cei șase directori ai combinatului clujean au fost chemați în repetate rînduri la diferitele direcții și compartimente din Ministerul Industriei Ușoare, timpul total petrecut de aceștia în Capitală pentru ședințe, informări etc. ridieîndu-se la aproape... 90 de zile ! Adică, în trei luni, fiecare din conducătorii combinatului a lipsit cite 15 zile de la postul lui. Nimeni nu contestă că o parte din aceste deplasări erau necesare. Frecvența lor ni se pare totuși exagerată, ceea ce denotă că unii specialiști din ministerul amintit renunță cu greu la un sistem de lucru devenit anacronic în condițiile creării noilor organisme economice.
• Succes de proporții

Constructorii de șini de la Uzina canică de utilaj mic din București pot mîndri cu o formanță lăudabilă și durabilă : în fiecare din anii care au trecut din actualul cincinal și-au realizat planul la toți indicatorii. Demn de subliniat este faptul că, față* de anul 1965, volumul producției de utilaje și echipamente pentru industria chimică realizat de colectivul uzinei este în acest an aproape dublu. în condițiile în care numărul salariați- lor a sporit doar cu 17 la sută. Și ca un efect direct al acestui raport de valori, productivitatea muncii — unul dintre principalii indi-

ma- mc- chi- se per-

• Canale

printre

catori ce ilustrează eficiența activității economice a unei întreprinderi — a sporit în această perioadă cu peste 45 la sută. Succesele amintite au fost posibile prin perfecționarea continuă a organizării și conducerii producției, pregătirea exigentă, din vreme, a fabricației, organiza* rea de echipe specializate pentru cori* struirea anumitor tipuri de utilaje și echipamente, lucrărilor etc. ieșit mic tul prin largă în valoare a rezervelor producției. Un exemplu ce se cuvine urmat.

mecanizarea Nimic din comun, ni- extraordinar : to- a fost realizat punerea mai
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• „Record" invers
Există azi reglementări stricte pentru pre- întîmpinarea formării stocurilor de utilaje pe șantierele de construcții industriale peste necesitățile de montaj care, evident, înseamnă o „înghețare" de fonduri. In cazul liniilor tehnologice, ele stabilesc, bunăoară, ca montajul utilajelor și instalațiilor -să înceapă în cel mult 90 de zile de la primirea lor. Conducerea fabricii de Cărămizi „Record“-Si- biu cunoaște bine a- ceastă • hotărîre, lucru pe care-l consemnează și In angajamentul de rambursare a credite-

acordate de su- județeană a de Investiții
dezvoltare a Numai că, în document, fa- angajează ca

lorcursa la Băncii pentru noua linie defabricație, în valoare de 2,37 milioane lei, prevăzută in etapa. a treia de fabricii, același brica sedata efectivă a începerii montajului să fie... intre 1 august a.c. și primul trimestru din 1971, deci in loc de 90 de zile la.,, mai bine de An an de la data de .cind toate utilajele în cauză sosiseră pe șantier. S-o fi numind ea fabrica „Record" — dar nici așa 1
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AFIRMAREA UMANISMULUI 
criteriu permanent de valoare 

al operei literare
în „Tezele unei filozofii a operei",' Tudor Vianu definea opera de artă ca „produsul finalist și înzestrat cu valoare ai unui creator moral", pre- cizînd că „omul de azi înțelege că principala lui misiune este să construiască opere, să refacă și să îmbogățească civilizația lui". Se află în aceste judecăți și esența unei viziuni axiologice umaniste asupra creației literare O opinie asemănătoare avea Petre Andrei în „Filozofia valorii“t „Valoarea culturală supremă este umanitatea, adică realizarea conceptului celei mai desăvîrșite moralități și conștiințe a umanității". Am a- dăuga și opiniile unui estetician actual. demne de reținut pentru luciditatea lor i „...artiștii au fost și au rămas moraliști, anume în măsura în care meditațiile lor vizau esența destinului uman" (Ion Ianoși). Termenul de moralist trebuie acceptat, în toate aceste trei contexte, în sensul lui larg afirmativ. Un moralist — șl această calitate a scriitorului va putea fi doar amendată și îmbogățită, dar niciodată înlocuită — are o concepție filozofică de fundamentală afirmație umanistă crede în aptitudinile de perfecționare ale omului și le afirmă„Desigur, noi sîntem partizanii libertății de creație și orinduirea noastră asigură condiții de manifestare deplină a personalității și talentului scriitorilor, artiștilor ca și a tuturor cetățenilor patriei — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Dar noi concepem libertatea de creație în accepțiunea filozofică pe care marxismul o dă necesității istorice înțelese". Se sublinia astfel pregnant ideea că eforturile constructive, cu care poporul român, sub conducerea înțeleaptă a partidului său comunist, își făurește istoria, poartă pecetea unor finalități esențiale umani-te. Literatura (într-o măsură mai mare decît artele ce nu folosesc cuvîntul, datorită specificului ei estetio de îmbinare a laturii emoționale cu persuasiunea logică) nu se poate disocia de sensul umanist adînc al evoluției societății noastre socialiste. Afirmația umanistă trebuie să îi fie criteriu fundamental.Propunînd această judecată nu fa-

Voicu BUGARIU

cern abstracție de lucrările unor scriitori străini, care se distinș tocmai prin caracterul lor negativ (să amintim de pildă, de promotorii noului roman francez). Tn aprecierea unor astfel de opere literare trebuie să ținem seama însă de realitățile sociale pe fundalul cărora au apărut. Intr-o realitate socială ca a noastră realitate în care sensul esențial al dezvoltării este cel al afirmării umane, preluarea elementelor specifice unor astfel de scrieri și-ar găsi o justificare cel mult sub raportul limitat al experimentului în
puncte de vedere

planul tehnicii literare. Cele clteva producții apărute la noi în ultimii ani, care au cultivat, într-un mod vădit mimetic, procedee ale literaturii de negare a posibilităților umane, de pulverizare a omenescului, drapate pînă la dispariție în falduri stilistice ajfroape ilizibile, s-au dovedit (și comentariile critice au subliniat acest fapt) lipsite de valoare literară, simple experimente, elemente de contrast în definirea dezvoltării marii literaturi românești.Cultura românească s-a caracterizat în toate etapele ei printr-un spirit larg raționalist, care îmbina încrederea nelimitată în puterile lo- gos-ului cu creditul infinit acordat individului gînditor, modificator al naturii și arhitect al personalității sale. Această afirmație o îndreptățește opera lui Cantemir, Eminescu, Alecsandri, Coșbuc, Caragiale, Ar- ghezi, N. lorga a multor altor artiști și gîndifori români, reprezentanți străluciți ai raționalismului, ai spiritului românesc, echilibrat și lucid. In interiorul 1 culturii românești, literatura noastră s-a ilustrat prin umanismul ei echilibrat. Valorile rezistente pe care ea le perpetuează sînt strîns legate de coordonatele fundamental umaniste
r

*

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert coral susținut de 
elevii liceului de muzică din Cluj 
— 10,30 ; (la Ateneul Român) : 
Concert de muzică populară ro
mânească dat de Orchestra „Bar- 
hu Lăutaru" — 17; 20. Dirijori : 
Ionel Budișteanu șl Florian Eco- 
nomu.
• Opera Română : Amorul vrăji
tor, Tricornul, Bolero — 11 ; Li
liacul — 19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
iul Marco Polo — 10,30 ; Văduva 
veselă — 19,30.
• O.S.T.A. (în sala Ansamblului 
U.G.S.R.) : Spectacol prezentat de 
Ansamblul indian de balet „Ka- 
lakshetra" — 20.
« Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 10,30 ; Travesti — 15 ; Ali- 
zuna — 19,30 ; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 10,30 ; Cine ești 
tu ? — 19,30.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 10,30 ; Dispariția lui Galy 
Gay — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Transplantarea inimii 
necunoscute — 20 ; (sala Studio) : 
Purlcele în ureche — 10,30 ; Harfa 
de Iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Dezertorul —
10.30 ; Primarul lunii și Iubita sa
— 15,30 ; Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : CInd luna e albastră
— 10 ; La ciorba de potroace —
15.30 ; O casă onorabilă — 19,30 ; 
(sala Sudlo) : O lună la țară — 
10,30; 20 ; Ce scurtă e vara — 16.
• Teatrul „Giuleștl" : Comedie
cu olteni — 10 ; Acești îngeri
triști — premieră — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10 ; Eminescu șl Vero
nica — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar — 11 ; Mazel — tov !
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11 ; (sala din str. 
Academiei) : Gullver In țara pă
pușilor — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boeing-Boeing
— 17 ; Varietăți — 20 ; (sala din 
Calea Victoriei 174) ; Nicuță... la 
Tănase — 19,30.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 10 ; 16 ; 19,30.

ale spiritualității românești. Opera literară românească (concept aflat într-o continuă schimbare și îmbogățire; are o permanență ce poate fi definită prin atitudinea încrezătoare în om și in posibilitățile Iui Raționalismul, atitudinea clasică (care trebuie interpretată în sens structural, ca o înclinare spre luciditate și echilibru), umanismul — a- firmativ prin esența sa — sînt trăsături distinctive care se pot regăsi în toate marile realizări ale literaturii noastre. Excesele, în orice direcție s-ar fi exercitat, n-au avut șanse de supraviețuire. Această orientare se află într-o strînsă legătură cu o altă caracteristică fundamentală a literaturii noastre și anume preocuparea pentru social. Meditația asupra destinelor omului a fost întotdeauna însoțită în operele marilor noștri scriitori de o sondare a concretului social- istoric.Scrierile noastre contemporane, situate la un nivel ce ne îndreptățește să le considerăm opere, nu se abat de la această orientare fundamentală Faptul este la fel de vizibil în privința poeziei, cit și a prozei. In- frîngerea nu alterează resursele de viață și acțiune ale eroului din romanul „Intrusul" de Marin Preda. El găsește resurse să înceapă o nouă viață, are puterea să ia totul de la început. Ca unul dintre romanele românești ale condiției umane, „Intrusul" se distinge în mod deosebit prin încrederea autorului în infinitele forțe regeneratoare ale omului. Un alt personaj al lui Marin Preda, doctorul Sîrbu din „Risipitorii", se distinge, într-un context social și psihologic diferit, prin tenacitate și luciditate în acțiune, prin ațjîncime a meditației. Ca și alte personaje ale acestui scriitor — l-am putea aminti șl pe eroul din „Friguri" — doctorul Sîrbu și Călin Surupăceanu sînt niște încrezători ț ei acționează în urma unor raționamente pozitive. Romanele lui Zaharia Stancu sînt la fel de semnificative din acest punct de vedere. Să ne amintim, de pildă, de personajul din „Jocul cu moartea", fermecătorul „picaro" ce trece prin felurite întîmplări la vreme de război. Pe deasupra disponibilității pentru aventură pe care el o dovedește, pe deasupra diferitelor episoade palpitante și primejdioase pe care le parcurge, evoluția sa are sensul profund al unei parabole a purității și a forțelor infinite de rezistență ale omului. Războiul cedează în fața a- plombului și vitalității tînărului călător. Notația realistă lasă, astfel, să se ridice dintre rîndurile ei, ca un abur, o impresionantă parabolă a posibilităților nesfîrșite ale omului. „Ce mult teram iubit", un alt roman al lui Zaharia Stancu, ce poate fi considerat în mare măsură un poem în proză, este la fel de semnificativ. în fața ineluctabilului, romancierul înalță vieții un impresionant imn. Un e- xemplu, furnizat de data aceasta de către poezie, îl constituie lirica lui Nichita Stănescu privită în totalitatea ei. Lupta cu cuvintele, expresia eforturilor de a rosti indicibilul sînt, de fapt, componentele unei permanente tensiuni spre ideal. Meditațiile poetului Al. Philippide asupra destinului cosmic al omului sînt, de asemenea, o ilustrare desăvîrșită a aceleiași aspirații umaniste spre ideal ; ca și în- crîncenata căutare a adevărurilor existenței din lirica lui Ion Alexandru. In toate aceste ipostaze poetice afirmația umanistă este prezentă ca un amplu curent unificator. Firește, considerații similare s-ar putea face în legătură cu creația multora dintre scriitorii noștri actuali. însemnările de față au dorit doar să reamintească una dintre caracteristicile esențiale ale conceptului de operă literară : afirmația umanistă.
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cinema
• Splendoare în iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Asterix și Cleopatra : REPU
BLICA — 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18.45, 21.
• Joc dublu în serviciul secret : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21. MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Elvira Madigan : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Domnișoara doctor : FESTI
VAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 10; 13-, 15,30; 18; 20,30.
• Fecioara care-mi place : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Ultima dragoste : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Stelele din Eger : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9; io.
• Ghici cine vine la cină ? î DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Cele trei primăveri ale lui Le
nin ; Lenin în Samara ; Ultima 
perioadă de ilegalitate a lui Le
nin ; Adevărul cinematografic : 
TIMPURI NOI — 9—19 în conti
nuare.
• Moll Flanders : FEROVIAR — 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, EXCEL
SIOR — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,45; 15,30; 18,15; 
20,45.
• Adio Texas : GRIVIȚA — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; ““ 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30.
• Călugărița : BUZEȘTI —
19.
• Wtnnetou în Valea Morții : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15; 17,45; 20, VIITORUL —
15,30; 18.
• Cînd se arată cucuveaua : DA
CIA — 8,30—19,45 în continuare, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
• Visul domnului Gentil : BU- 
CEGI — 11; 16; 18,15; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
10—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Explozie în munți : LIRA — 
15,30; 18.
• Viridiana :
• Via Mala ;
15,30; 17,45;
15,30; 18.
• Tandrețe : _________
• Păcatul dragostei : FERENTARI
— 15.30; 18; 20,30. PACEA — 15.45; 
18; 20,15.
• La Nord prin Nord-Vest î CO- 
TROCENI — 15,30; 19.
• Stăpîn pe situație : VOLGA — 
15,30; 18; 20,30.

15,30;

LIRA — 20,15. 
DRUMUL SĂRII 
20, RAHOVA

RAHOVA — 20,15.

t a
PROGRAMUL I

8,15 Deschiderea emisiunii — 
• Gimnastica de înviorare • Tele- 
școală : Locuri geometrice plane 
(film didactic). 8,45 Matineu du
minical pentru copii și tineretul 
școlar. 10,15 Ora satului. 11,30 Con
cert simfonic — Orchestra de ca
meră a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu". Dirijor Paul 
Popescu. 12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune în limba maghiară.
13.35 Publicitate. 14,00 Fotbal :
Universitatea — Petrolul. Trans
misiune de la Cluj. Comentator 
Eftimie Ionescu. 15,45 închiderea 
emisiunii de prînz. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după amiază i 
Film serial — „Oliver Twist" (III). 
18,00 Mozaic duminical. 19,00 Tele
jurnalul de seară. 19,20 ““ * *'*
cinematografice. 19,40 
TV : Șimian. 20,00 Film artistic : 
„Răscoala de pe Caine" — un film 
de Stanley Kramer după romanul 
lui Herman Wank. 22,00 Rapsodia 
română. Cîntece și dansuri popu
lare în interpretarea Ansamblului 
„Doina Banatului" din Caran
sebeș. 22,20 Telejurnalul de noap
te. 22,30 Telesport. 22,50 
vedetelor. 23,15 închiderea 
slunii programului I.

Noutăți 
Reportaj

Parada 
emi-

PROGRAMUL II

20,00 Seară de teatru : „Cazul 
Pinedus" de Paolo Levi. Tradu
cerea : Adriana Lăzărescu. Regia : 
Letiția Popa. 22.10 Roman foile
ton : „Război și pace" — reluarea 
episodului al III-lea „Natașa Ros
tova" 23,Cu închiderea emisiunii 
programului n.
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„BANII DE BUZUNAR" 
Al ELEVULUI

— Dărnicia pungii — sărăcia educației —Recent, cu concursul unor colegi, am investigat — folosind ca eșantion trei clase de elevi din penultimul și ultimul an de studiu — modul in care se cheltuiesc „banii de buzunar". Dună părerea mea, concluziile sondajului sînt revelatorii pentru modul greșit în care anumiți părinți — bineînțeles, nu numai ai elevilor din școala noastră — consideră că trebuie să satisfacă măruntele nevoi materiale ale copiilor. Desigur, ar fi absurd ca cineva să se pronunțe împotriva practicii de a include în bugetul familial o sumă anume pentru cheltuielile necesare copiilor — bilete de tramvai sau autobuz, gustări la bufetul școlii, costul unei prăjituri, unui bilet de teatru sau cinematograf. Dar sondajul amintit a evidențiat că, din păcate, unii părinți oferă cu prea multă larghețe bani copiilor. Un elev — după cum s-a menționat în chestionarele pe care le-am folosit ca instrument de sondaj — primea lunar 300—400 lei, altul 100 lei la fiecare chenzină de la tata și săptămînal 100 lei de la bunica, iar al treilea 15—20 lei pe zi. •N-aș vrea ca cineva să considere reflecțiile mele ca o încercare de imixtiune în treburile personale ale părinților elevilor noștri. Nu pot însă să nu fac o legătură intre generozitatea prea mare a unor tami- lii față de copii și comportamentul nedorit de care dau dovadă anumiți elevi. Pentru că în baruri lichiorul sau coniacul nu se dă pe gratis și în consecință acolo intră numai acel elev care are bani. Pentru că, de asemenea, țigările nu se oferă doritorilor <16011 în schimbul unor sume. Pentru că prezența la diferite „ceaiuri" sau alte momente de amuzament monden comportă, nu o dată, cheltuieli destul de serioase, printre care o vestimentație excesiv de pretențioasă.Am o îndelungată experiență de pedagog, care mi-a oferit mari satisfacții educative. Mi-a fost dat însă să cunosc și tineri care au e-

Prof. emerită Ioana COSMA
directoarea liceului „Nicolae Bâlcescu* din București

șuat. Nu • dată eșuarea lor și eșecul nostru educativ s-au datorat faptului că respectivii au deprins prea devreme „gustul banului", mai precis al banului nemuncit și irosit printr-un șir necurmat de distracții în pauzele cărora se intercalau, ca subsidiare. și obligațiile școlare. Se cunosc prea bine situații cînd cei obișnuiți cu baierele pungii părintești mereu desfăcute ajung în momente de „criză financiară" și decad într-a-

rămas pînă azi fără un răspuns acceptabil. Argumentul ospătarilor că ei nu pot să refuze nici un client a- coperă, poate, considerente de ordin comercial. Sint convinsă că interesele economice reale ale diferitelor restaurante nu ar fi lezate dacă organele comerciale ar da dispoziții precise ca elevii să nu fie serviți. O asemenea măsură cred că s-ar înscrie în coordonatele unor reguli de ordine publică a căror respectare trebuie să
tribuna pedagogului

tît îneît își „iau" singuri bani de la diferiți membri ai familiei sau nu pregetă %ă umble și in buzunarele altora. în situațiile Ia care mă refer, deznodămîn- tul se produce, mai mult sau mai puțin tirziu, în fața justiției. De curînd s-a descoperit un proxenet care deși avea diplomă universitară, în loc să muncească acolo unde a fost repartizat își „exercita" profesia în diferite localuri, profitînd »de pe urma unor ființe nenorocite. Știu că există anumiți absolvenți de liceu și chiar de facultate care se ocupă cu fel de fel de vîn- zări și cumpărări ’de „ocazie", în. loc să facă o treabă utilă societății. Și e firesc să ne întrebăm dacă asemenea moduri de a „trăi", de a concepe viața nu cumva au fost alimentate de culpa educativă la care mă refer ?Dar în această ordine de idei se ridică și o altă întrebare: de ce se servesc băuturi alcoolice în diferite u- nități ale alimentației publice unor elevi? întrebarea s-a mai pus — Inclusiv în coloanele presei — dar ea a

ferească elevii de tentațiile unui mod de viață ce nu concordă cel puțin cu vîrsta lor.Există Insă și alte surse de abateri de la conduita școlară. Anumiți părinți folosesc banii de buzunar ca instrument de influențare, respectiv, ca stimulent sau sancțiune, ceea ce, desigur, nu poate fi decît salutar din punct de vedere pedagogic. Dar aceeași părinți care drămuiesc judicios banii de buzunar cumpără copiilor lucruri de îmbrăcăminte costisitoare, după ultima modă, cu prețul unor renunțări personale. Este cel puțin jenant sâ vezi de exemplu pe stradă, o fată îmbrăcată intr-un palton scump, cu cizme de la „Romarta", alături de mama sa îmbrăcată mult mai modest și care — prin firea lucrurilor — ar fi trebuit sâ aibă întîietatea în reîmprospătarea garderobei. Am cunoscut un elev care în decursul a două trimestre a schimbat trei școli dar i s-a îngăduit să do- bîndeaScă un permis de conducere a automobilului.

Urmarea : în timp ce ambii părinți erau la lucru, se plimba cu mașina acestora, sfidîndu-și colegii săi care își vedeau de treabă.De multe ori cînd încerci cu anumiți părinți un dialog pe marginea unor asemenea situații ți se răspunde : „Da, aveți perfectă dreptate. Dar noi am trăit greu în tinerețe, și vrem ca ei să trăiască altfel". Intenția este cit se poate de umană, izvorîtă din resorturile cele mai intime ale simțămintelor părintești. Dar a munci pentru copii, a Ie crea condiții să „trăiască altfel" nu înseamnă a-i transforma în „prințișori" cărora li se satisface orice moft. Părinți și profesori, deopotrivă, trebuie să ne gîndim întotdeauna la finalitatea educației pe care o facem, să subordonăm condițiile de viață pe care le creăm copiilor acestei finalități. Și, revenind la exemplele înainte citate, să ne gîndim, bunăoară, cum va aprecia acel tînăr care incă în liceu avea 3—400 lei bani de buzunar pe lună primul salariu pe care-1 va primi ; nu cumva va avea impresia că societatea îi o- ferâ prea puțin, în tot cazul sub nevoile sale ? Nu cumva cel care, elev fiind, dispune de motoretă, cînd își va încheia studiile va fi foarte supărat că din economiile sale pe trei luni nu-și poate cumpăra un automobil ? Evident, nici un părinte nu dorește să crească copii care nu vor ști să prețu iască valoarea muncii lor, dar, din păcate, unii procedează contrar Intențiilor lor fără să se gîn- dească la urmările pe care le poate avea larghețea de care dau dovadă.Societatea noastră este o societate a muncii, a muncii ridicate la rang de cinste supremă. Exercițiul acestui mod de viață propriu nouă trebuie să înceapă în familie. Tinerii să învețe și in casa părintească legea că o- mul poate să dispună numai de ceea ce dobîndește prin muncă, că bunăstarea fiecăruia depinde de bunăstarea tuturor, că răsplata muncii noastre crește pe măsura creșterii avuției societății.
In curînd pe ecrane „FUGA BUIESTRAȘULUI"

O producția a studioului „Mosfilm". Regia ți imaginea : Serghei Urusevski. In distribuție : N. Janturin, 
B. Kîdîkeeva, F. Șaripova, K. Aliev
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Umorul care întristează

Virgil MOCANU

Cititorii despre „delirul

lirei ce

„Scînteii" a notei „Un cavaler ce deliră... por- pe adresa re
deliră11
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adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Un afiș de o calitate discutabilă dar copios difuzat invită la vizitarea „Salonului umoriștilor".Iată-ne în fața unei duble tentații : pe de o parte „umorul", apoi noțiunea de „salon", care presupune o anumită ținută. Deci un eveniment al genului. Dar, din păcate, o dată intrat în expoziție, promisiunile se diminuează — cu foarte puține excepții — selecția semănind mai curînd cu o goană pentru atingerea u- nui număr acceptabil de lucrări.Primul sentiment pe care îl încerci este acela de lucru deja văzut, de ani de zile, ca atare sau în variante infim modificate. Apoi, senzația de lucru făcut de mîntuială, de la ținuta generală a expunerii pînă la unele execuții tehnice degajînd impresia că noțiunea de „grafică umoristică" nu este înțeleasă în accepțiunea ei complexă și modernă. Sărăciei de idei (în fond mereu aceleași) i se adaugă vizibil și o lipsă de profesionalism, alarmantă în unele cazuri. Remarcăm o proliferare a temelor de gust cel puțin îndoielnic, din care nu lipsesc eternii bețivi, eternele soacre, ca și o ciudată preferință pentru „sexy" care nu nici pe prima vreunei scări • Am aminti, in crările semnateGhenădescu, Gh.N. Corneliu, A. Clenciu, P. Dumitru, deficitare în temă și in manieră, ca și aspectul dezordonat și inadecvata folosire a colajelor din lucrările lui Nell Cobar. Dar, pentru că nu . există numai umor „negru", ne face plăcere întîlnirea cu

piesele lui Jo. Teodorescu, ilustrare pozitivă a ceea ce trebuie să fie asociația ,de- sen-colaj, I. Dogar — Marinescu, Cik Damadian, E. Taru, Fi. Pucă, de mare ingenuitate și originalitate, ca și cu portretele-șarjă semnate de Silvan Și I. Ross, singurii care mai practică acest gen.Totuși chiar prin această enumerare nu compensăm deziluzia provocată de un

„Salon" care ar fi trebuit Golfescu, Florica Niculescu, să fie o manifestare inte- din București, Dumitru Măciucă din Iași. Traian Nicolae, din Sibiu, ca să tăm numai cîteva nume din, lungul șir al scrisorilor " site pe adresa redacției.Ceea ce solicită, de asemenea, cititorii — și rămîne
gral de calitate, capabilă să atragă vizitatori și să-i facă să plece cu un autentic sentiment de satisfacție estetică și etică. Desenul umoristic, beneficiind de o largă arie, atît ca speciț, cit și ca soluții grafice, este de fapt un imens spațiu, în care fantezia subiectului și a imaginii poate naviga în voie fără riscul de a se ciocni cu repetarea stereotipă. Și nici cu mediocritatea.

ci-so-
încă nerezolvat — este e- lucidarea efectivă a circumstanțelor și responsabilități- ‘ lor care au permis apariția acestui volum. Aci are cuvîntul editura care a girat publicarea volumului discutat.

I. DINU

Muzică fără profesor,

la o școală fantomatică

un gen poate urca treaptă a de valori, treacăt, lude Fred Chiriac,

După apariția recentă in coloanele intitulate cu liră nografic", dacției au sosit numeroase scrisori care, deși provenind de la expeditori de diverse profesii și vîrste, a- veau toate un punct comun: dezaprobarea conjugată cu un legitim sentiment de stupefacție și chiar indignare că în peisajul liric al momentului actual, in climatul moral al societății noastre a fost posibilă publicarea și difuzarea unui asemenea volum de versuri obscene.Contestînd pseudoliteratură, îȘi zul ația" lipsite planul artei.
o astfel de , cititorii demonstrează refu- ferm față de „cre- obsesiilor larvare de valoare în ________ „' '. Evocînd tradițiile strălucite ale poeziei românești, de la puritatea ' și limpezimea cadențelor de baladă ale „Mioriței" pînă la intuirea profundă și metaforică a sensurilor existențiale întilnită în lirica

lui Eminescu, Arghezi sau Blaga, ca și a multor poeți de astăzi aparținind tuturor generațiilor, cum sînt Al. Philippide, Eugen Jebelea- nu, Mihai Beniuc, M. R. Paraschivescu, Maria Ba- nuș, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Ion Alexandru, cititorii se simt datori din. punct de vedere civfc să-și exprime atitudinea față de mostrele publicate în articolul amintit, așa cum face D. Sultan din București, numindu-le „obscene, versuri de factură patologică, ce îmbracă gînduri ostenite, bolnave și demne de o repede uitare, care revoltă literalmente pe cel dornic să găsească in paginile cărților răspuns la aspirația legitimă și perenă spre frumos și puritate". „Detectarea și eliminarea în fașă a rebuturilor literare este o ne dru man.toare ne-au trimis și M.
literare datorie a editorilor", scrie inginerul Min- Valeriu din Ro- Rînduri asemănă-

La început a fost foarte mult elan. Două cursuri paralele : unul de 6. luni (de perfecționare) și un altul de doi ani (de inițiere). Veneau profesorii, veneau e- levii, exista condică de prezență. se pregăteau cu conștiinciozitate examenele. Primul, și anume cursul de șase luni, s-a încheiat. Cel de-al doilea este în curs de desfășurare. Dacă amintim că „mișcarea scenică" era predată de regizorii Sanda Mânu, Hero Lupes- cu, N. Frunzetti, că la „Teorie și solfegii" era in- tîlnit profesorul Albuțiu — ne putem da seama că intr-adevăr școala era o instituție serioasă în care se învăța arta cîntecului. Dar din octombrie 1968 și pînă acum au trecut doi ani în care elanul și entuziasmul s-au înfrînt. Astfel, în Calea Dorobanți 99 există și acum clase ale „cursului de, perfecționare pentru muzica ușoară" de pe lingă C.S.C.A. Mai puțin... întîlnim profesori. Și mai puțin... cursanți. Școala a căpătat un cadru intim, familiar, atît de familiar incit concesiile absențelor pentru elevi și profesori nu egalează concesia ce se face în general „studiului". Profesorii sînt colaboratori și chiar această formulă de „colaborare" îi dezamăgește. Cursul de „educație

muzicală" are tori, dar nu Nu sînt nici se poate face fără muzică ?Față de entuziasmul cu care C.S.C.A. a organizat
supravegheate lectori, corepetitori ; curs de dans

aceste cursuri de perfecționare, se poate spune că școala de muzică ușoară a devenit astăzi o școală „fantomă". Ar trebui să fie clarificate formulele de încadrare. pentru atragerea profesorilor de specialitate, a celor mai bune cadre didactice care să cuprindă tinerii cu aptitudini muzicale spre o artă a interpretării muzicii ușoare. S-au purtat nu o dată discuții asupra posibilității ca aceste cursuri să fie integrate in programul general al Conservatorului. Factorii competenți se pot pronunța asupra oportunității unei asemenea soluții, mâi ales acum, cînd privim serios muzica ușoară. Este necesar ca sprijinul acordat să nu fie temporar, ci consecvenț.
Smaranda OȚEANU

te — îl reprezintă o cifră impresionantă — 42 761 000. Să ne gîndim, apoi, că numele autorilor „cărților de succes" ale colecției sînt Eminescu (al cărui volum de „Poezii" însumează, în 4 ediții, 490 000 exemplare, G. Coșbuc („Poezii", 3 e- diții, 315 000 exemplare), I. Creangă („Amintiri, povești, poves’tiri", 3 ediții, 310 000 exemplare), Li viu Rebreanu („Ion", 3 ediții, 260 000 exemplare) sau G. Călines-

cu („Enigma Otiliei", 3 ediții, 250 000 exemplare)...Iată de ce, prin semnificațiile lor. cifrele ne îndreptățesc să credem că strădaniile „Editurii Minerva" — sub egida căreia apare „Biblioteca pentru toți" — se vor împlini și mai departe în realizări pe măsura unui adevărat for de propagare a, culturii, al unei literaturi cu un înalt conținut uman și social.

f

K

Semnificația unor cifre,

cu prilejul unei aniversări

Privite atent, cifrele subliniază nu o . dată, prin exactitatea și sobrietatea lor, semnificații deosebite ale unor fapte. în acest sens, cei 75 de ani de apariție ai „Bibliotecii pentru toți" — colecție al cărei prim număr a văzut lumina tiparului la sfîrși- tul lunii martie editura-tipografie Miiller — relevă nu numai exemplara strădanie a celor ce au contribuit de-a lungul deceniilor la configurarea profilului său, la tipărirea, in ediții accesibile, a unor opere de seamă ale literaturii române și universale, ci. mai mult, însuși procesul de a- propiere a publicului larg de tezaurul de valori spirituale și artistice pe care îl

1895 la Carol elocvent

reprezintă literatura. Sigur că acest proces de răspin- dire a cărții a cunoscut — așa cum demonstrează cifrele — o permanentă extindere și diversificare a a- riei sale de cuprindere, a- tingînd in ultimii zece ani— din momentul apariției noii sale serii, numerotate— proporții pe care întemeietorii unei asemenea „biblioteci" destinate tuturor iubitorilor cărții nici nu le-ar fi putut bănui.Să ne gîndim, de pildă, că tirajul volumelor publicate in „Biblioteca pentru toți" a fost in anul 1960 de 2 294 000 exemplare, pentru ca în 1969 să atingă 8 963 000. exemplare, că tirajul total al edițiilor apărute în această perioadă — ediții în scurt timp epuiza-

S. MOVILEANU

Ce nu se vede pe ecran

tari" sau, într-o măsuri, „Gloria" din cartierul bucu- reștean Balta Albă) simpla comparație cu alte săli bine întreținute, în ale căror holuri au fost amenajate expoziții, al căror personal se comportă deferent (am mai citat, în acest sens, e- xemplul cinematografului „Capitol", foarte ospitalier deși este una dintre cele mai vechi săli bucurește- ne), demonstrează că și în acest domeniu „Omul sfințește locul". în același timp este vorba și despre preocuparea organelor locale, despre necesitatea unor măsuri de stimulare a spiritului gospodăresc.în plus, atragem a- tenția asupra unor „a- mănunte" care transformă adeseori mersul la cinema într-un calvar : nu o dată, la filmele de succes, cinematografele întîmpină a- fluența de public cu ușile deschise numai pe jumătate (ca să fie controlul la bilete mai eficient), crein- du-se aglomerații penibile ; se întîmplă, de asemenea, ca proiecționiști neatenți sau grăbiți să sară scene întregi la schimbarea actelor. făcînd uneori filmul de neînțeles ; jurnalele sau scurt metrajele anunțate în program rămîn, cîteodată, neprezentate ; în sfirșit, se apropie sezonul estival iar instalațiile de ventilație constituie o problemă Încă nerezolvată în multe cinematografe. Cu eforturi relativ minime (dar cu un sprijin mai viu din partea întreprinderilor cinematografice) s-ar putea îmbunătăți și publicitatea, reclama, afișajul, a căror funcție estetică — dar și comercială 1 — pare subapreciată în prezent.Sint, așadar, incă multe de făcut pentru ca spectacolul de cinema să devină, cu adevărat, momentul de cultură sau de destindere dorit de spectator.
D. COSTIN

Există, în întreaga țară, multe cinematografe noi ; altele au fost complet renovate, dotate cu instalații moderne etc. Există, prin forța lucrurilor, și numeroase cinematografe care funcționează în clădiri construite cu decenii în urmă și marcate de trecerea anilor, săli uneori mai mult sau mai puțin corespunzătoare cerințelor actuale, dar menținute datorită „vadului" lor. E- xistă responsabili de cinematografe al căror spirit gospodăresc și al căror respect față de spectatori se răsfrîng asupra aspectului atractiv, civilizat, propriu și unora dintre sălile mai vechi. Dar, din păcate, mai există și unități ale rețelei cinematografice care oferă marelui public un cadru cu totul inospitalier, în contradicție uneori cu cerințe elementare de civilizație (și chiar de salubritate) a sălii de spectacol.Dacă mergi, de pildă, Ia cinematograful „Tomis", ceea ce te izbește este nu vechimea — reală — a construcției, ci murdăria, lipsa de îngrijire a sălii. O trecere în revistă a cinematografe-

tor din Capitală și din alte orașe ar evidenția existența unor săli și mai neprimitoare, cu o atmosferă irespirabilă, dominată de mirosul \ de bradolină sau de alte izuri etc. Salubrizarea lor se impune nu numai sub raportul propriu- zis al „condițiilor de vizionare", dar și din considerente mai generale de educație, dat fiind că ambianța acestor săli, conjugată adeseori cu un repertoriu deficient, poate exercita .o proastă influență asupra publicului în formare. Aspectul, climatul unor cinematografe implică, pentru a fi ameliorate, reparații sau amenajări — nu neapărat costisitoare — față de care forurile competente nu manifestă insă, totdeauna, solicitudinea corespunzătoare. Alteori, sînt puse în cauză dezinteresul sau nepriceperea personalului din cinematografe. Dacă, după cum semnalează cititorii, < tă și cinematografe construite în ultimii care au început să se gradeze sau care-și mese spectatorii într-o mosferă cenușie, neprietenoasă (e cazul, între altele, al cinematografelor „Feren-

ne exis- noi, ani, • de- pri- at-
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Un milion tone 
cărbuneUn milion tone cărbune, atît au extras din adîncuri, de la începutul anului și pînă acum, minerii din exploatările ce a- parțin Centralei cărbunelui Ploiești. Datorită bunei organizări a producției, folosirii unor metode moderne de extracție, întăririi disciplinei în muncă, colectivele de la minele Căpeni, Filipeștii de Pădure, Ceptura, Șotînga, Comânești. ne spunea ing. Constantin Dobrescu, șeful producției din cadrul centralei cărbunelui, au reușit să-și îndeplinească planul de producție pe trimestrul I înainte de termen, dînd peste prevederi 13 000 tone cărbune.

Sală de sportConstructorii I.C.M.-4 au început, recent, lucrările pe șantierul unei săli de sport, cu o capacitate de 2 000 de locuri. Ea este amplasată în apropierea ștrandului orașului, din spatele Palatului Culturii. Cum va arăta această bază sportivă 7 I.P.C. București a conceput sala, atît pentru competiții sportive, cît și cultural-artistice. Alături de sală vor exista cabine pentru transmisii sportive și cabine cinematografice. Tribunele, fiind rabatabile, vor putea fi manevrate în funcție de specificul manifestărilor. Sportivii vor a- vea la dispoziție un hol și alte spații pentru „încălzire" înaintea competițiilor, vestiare și grupuri sanitare, cabinete medicale și camere pentru arbitri, iar spectatorii — un foarte elegant bufet, cabine telefonice publice.
BIHOR

Marmură 
la export în apropierea orașului Vașcău, la Băița și Chișcău se află mari zăcăminte de marmură albă. De aici se extrag, an de an, cantități tot mai mari de blocuri de marmură, care sînt transformate în plăci sau mozaic. In vederea creșterii producției de plăci de marmură, în curînd vor intra în funcțiune două gatere moderne, la „moara" din Vașcău. La ora actuală, aici se produc zilnic 140 tone de mozaic de marmură ji marmură măcinată pentru fabricile de sticlă din țară. De cîtva timp, mozaicul de marmură din Bihor se exporță in R. P. Ungară și R.D.G. în cursul lunii a- prilie vor fi expediate la export peste 600 tone mozaic de marmură.

HUNEDOARA

La Ghelar-estPrin darea în exploatare a u- nor noi abataje cît și prin obținerea unor randamente superioare la majoritatea fronturilor de lucru, producția de minereu de fier ce se realizează în prezent la noua mină Ghelar-est, din cadrul întreprinderii miniere Hunedoara, a ajuns la nivelul sarcinilor prevăzute in proiect. Sporul de producție obținut este direct influențat de dotarea celor 15 abataje ale minei cu mașini de încărcat cu siloz, cît și de extinderea metodei de exploatare a zăcămîntului cu galerii, în subetaje. La orizonturile în care se folosește această metodă de mare productivitate au fost consemnate randamente de 11 tone minereu pe post (față de 4,5 tone, obținute prin „metode clasice"), ceea ce a făcut ca, de la începutul anului și pină în prezent, la mina Ghelar-est să se extragă, peste sarcinile de plan, 5 000 tone minereu de fier.
DÎMBOVIȚA

Casă de culturăLa Tîrgoviște a început construcția unei case de cultură a sindicatelor. Realizată după un proiect al oficiului de proiectare „Carpați", noul edificiu de cultură de la Tîrgoviște va avea parter și două niveluri. Sala de spectacole, cu 600 de locuri, va oferi condiții de prezentare a ' spectacolelor de teatru, muzicale, coregrafice, cît și pentru proiecții cinematografice. Construcția mai cuprinde o bibliotecă și mai multe săli pentru conferințe și reuniuni, pentru repetițiile formațiilor de teatru, corale, brigăzi artistice, balet și dansuri.
DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE 

A REPUBLICII RUANDA
Primire la președintele

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit sîm- 
bătâ dimineața delegația parla
mentară a Republicii Ruanda, con
dusă de Thadee Bagaragaza, pre
ședintele Adunării Naționale a Re
publicii Ruanda.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au participat Mia Groza, vicepre-

*

Tot în cursul dimineții, delegația 
parlamentară a Republicii Ruanda, 
condusă de Thadee Bagaragaza, 
președintele Adunării Naționale, a 
avut întrevederi cu Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior. ’

Cu acest prilej au fost discutate, 
într-o atmosferă de cordialitate, 
posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale în interesul celor 
două țări, al păcii și cooperării în
tre popoare.

La întrevederi a participat Stan- 
ciu Stoian, secretarul Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

★Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a oferit sîmbătă
Semicentenarul școlii profesionale 

din Cimpia TurziiCLUJ (corespondentul „Scînteii") Simbătă, în mica „cetate" a metalur- giștilor de la Cîmpia Turzii a fost sărbătorită, într-un cadru festiv, împlinirea a 50 de ani de la înființarea școlii profesionale. în informarea prezentată de către directorul școlii, Tă- nase Moldovan, s-a arătat că față de perioada 1923—1947, cînd școala a dat 255 de muncitori, pregătiți în exclusivitate pentru-„Industria Sîrmii", între anii 1948—1970, de pe băncile și atelierele școlii au ieșit 4 800 de absolvenți, specialiști în diverse meserii, necesari atît uzinelor locale, cît și centrelor siderurgice din Galați, Hunedoara, Reșița, etc., școala devenind o adevărată pepinieră de muncitori și tehnicieni cu o bună calificare.Cadrele didactice și elevii au fost felicitați de către tov. Roman Morar, secretar al comitetului județean P.C.R.

Linii moderne în arhitectura orașului Piatra Neamț Foto : Gh. Vințilă
(Urinare din pag. I)Există un „decalog" al acestei profesii, diferit de al altora 7Ștefan Diaconu, mecanic la Depoul București-Călători, are citeva principii ferme care merită a fi menționate :— cunoașterea și respectarea cu sfințenie a instrucțiunilor și ordinelor de serviciu ;— autoinstruirea ;...— Adică 7— în profesia noastră ceea ce ai învățat in școală nu e suficient, trebuie să te perfecționezi continuu întrucît mașina Diesel-electrică e foarte complexă. Cărțile de specialitate și cabinetul tehnic nu pot fi ocolite de cel ce-și ia meseria în serios. Apoi, aș aminti atenția. O atenție concentrată, mereu vie, poate preveni chiar și greșelile altora.— Vi s-a înt.împlat să evitați accidente 7— Da, a existat o situație în care n-am respectat semnalul care îmi indica drum liber pentru că știam că în acea stație trenul intra întotdeauna pe cale abătută. Și am redus viteza, spre salvarea călătorilor, a mea și a impiegatului care greșise.în același „decalog" al profesiei Ștefan Diaconu adaugă odihna, excluderea oricăror băuturi alcoolice („beau sirop și acasă"), renunțarea la orice distracție înainte de intrarea in tură. E aceasta o viață de sacrificii 7 într-un anume sens, da.— în primii ani după căsătorie a- veam discuții cu soția pe tema distracțiilor. Acum ea este cea care mă trimite la odihnă.Viața unui mecanic de locomotivă este o viață mai austeră decit a altora, o viață cumpătată, echilibrată. Este o viață străbătută de severi; tate morală, de o etică a profesiunii care se educă, se formează în timp. Biografia profesională a lui Ștefan Diaconu e edificatoare : de la absolvirea școlii de mecanic și pînă la trecerea lui pe o locomotivă Diesel-electrică i-au trebuit aproape zece ani, parcurgînd în acest răstimp mai

Marii Adunări Naționale
ședințe al M.A.N., Gheorghe Va- 
silichi și Aurel Vijoli, președinți 
ai unor comisii permanente, Ion 
Mărgineanu, secretar al M. A. N., 
Stanciu Stoian, secretarul Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cu privire la activitatea 
celor două parlamente și relațiile 
dintre cele două țări.

*un dejun în cinstea delegației parlamentare a Republicii Ruanda, condusă de Thadee Bagaragaza, președintele Adunării Naționale.Au participat vicepreședinți și secretari ai Marii Adunări Naționale, președinți de comisii permanente, miniștri și alte persoane oficiale.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Ștefan Voitec și Thadee Bagaragaza au toastat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între cele două țări și popoare.
★

în cursul după-amiezii, oaspeții 
au vizitat obiective social-cultu- 
rale, ansambluri de locuințe și 
monumente istorice din Capitală, 
iar seara au asistat la un specta
col folcloric. (Agerpres)

Cluj, de reprezentanți ai Ministerului învățămîntului și Ministerului Industriei Metalurgice și de alți oaspeți.în telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolaț Ceaușescu, de către corpul didactic și elevi se arată, printre altele : „Pentru prezentul și viitorul tot mai luminos creat învățămîntului nostru profesional, noi, cadrele didactice și elevii, închinăm partidului un fierbinte mesaj de mulțumire, angajîndu-ne totodată să dăm uzinei și societății muncitori cu o înaltă calificare profesională, oameni cu inițiativă și pasiune în muncă, receptivi la tot ceea ce este nou, cetățeni demni și vrednici ai scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".Participanții la festivitate au vizitat cu interes expoziția jubiliară a e- levilor, organizată cu acest prilej.

multe etape obligatorii — manevră în triaj, convoaie pe linia de centură a Bucureștiului, trenuri de marfă cu locomotive cu aburi de viteză mică și mijlocie, apoi trenuri de călători pe linii secundare etc., pentru ca absolvind școala de mecanici de mașini Diesel-electrice, să reia ciclul de la capăt ! Așadar, să adăugăm în „decalogul" profesiei sale răbdarea, răbdarea și perseverența în atingerea țelului propus, fără de care e imposibil că te afirmi într-o profesie de o atare răspundere.

- „MUNCESC, DECI RĂSPUND!“
Trebuie să remarcăm, însă, că principiile formulate de Șt. Diaconu sînt valabile, în mare măsură, și pentru alte profesii, chiar de mai mică răspundere. Dar ele devin normă și lege în meseriile amintite mai sus, iar atunci cînd sînt încălcate apare, în destule cazuri, accidentul. Așa s-a întîmplat, bunăoară, într-una din diminețile acestui an, cînd, pe linia București — Ciul- nița un tren de marfă a ajuns din urmă și a ciocnit un alt tren de marfă la intrarea în stația Bogdana. Cauza 7 Avînd un tren oprit la semnalul de intrare în gară, impiegatul de mișcare din Bogdana (Radu Cetățeanul a transmis stației vecine, contrar instrucțiunilor, o informație eronată și acordarea căii libere pentru trenul următor. Consecințele 7 Pagube mari prin avarierea a 21 de vagoane, precum și perturbarea traficului feroviar pe linia respectivă.— Am procedat greșit, împertriva prevederilor regulamentului pe care îl cunoaștem foarte bine, declară impiegatul.— Și atunci, de ce ați făcut-o 7

Semnarea acordului de cooperare culturală 
și științifică intre Republica Socialistă 

România și Republica Burundi
La Ministerul Afacerilor Exter

ne a fost semnat sîmbătă diminea
ța acordul de cooperare culturală 
și științifică între guvernul Repu
blicii Socialiste România și guver
nul Republicii Burundi.

Acordul stabilește cadrul dezvol
tării cooperării în domeniile învă- 
țămîntului, artei, culturii și științei 
între cele două țări, prin acordarea 
de burse de studii și specializare, 
vizite reciproce de studii și docu

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

PERFECȚIONĂRII TRAFICULUI
MARITIM DE MĂRFURI

CONSACRATA
*

I
I

CONSTANȚA (corespondentul „Scînteii). — Specialiști în exploatări portuare din Constanța, Galați, Brăila și Giurgiu, precum și de la Institutul de cercetări al Ministerului Transporturilor au luat parte la o sesiune științifică organizată la Direcția navigației maritime NAVROM Con-

stanța. Referatele și comunicările prezentate au vizat perfecționarea metodelor de ambalare, expediție și organizare a transportului combinat de mărfuri — apă-uscat — în condițiile evoluției dinamice a traficului actual și de perspectivă. Relevîndu-se importanța economică deosebită a paletizării

• SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Succese ale luptătorilor 
români in concursul 

internațional din Bulgaria 
în cadrul turneului internațio

nal de lupte libere de la Pleven 
sportivul român Petre Coman 
(categ. 62 kg) l-a învins prin tuș 
pe maghiarul Ferenc Falko. In li
mitele categoriei 68 kg, Valeriu 
Albu a dispus la puncte de Nac- 
zagdorj (R.P. Mongolă). La catego
ria 52 kg, Kim Gvan Hem (R.P.D. 
Coreeană) a cîștigat la puncte în 
fața Iui Petre Cernău.

— Am dat dispoziția eronată cre- zînd că între timp, (s.n.) trenul va pleca din semnal...— A fost constrîns la un asemenea act de niște factori obiectivi, de pildă, existența unui grafic de circulație rapidă sau eventualitatea unei penalizări din pricina întîrzierii 7 — îl întrebăm pe tov. Marcel Căplescu, revizor în serviciul de siguranță a circulației și control din Regionala — București.— Nicidecum.

— Atunci, cauzele au fost de natură subiectivă 7— Ancheta socială efectuată de noi a demonstrat că impiegatul s-a prezentat la serviciu perfect apt pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Deci, cauza nu poate fi pusă nici pe seama unor factori de ambianță socială, familială etc., ci numai pe seama unor motive pur subiective și, mai exact, de natură psihologică. Expresii ca „a crede" și „între timp", inexistente în orice instrucțiuni și incompatibile cu această profesie, evidențiază lacune de educație. Presupun că în acest caz s-a manifestat tendința de exces de zel, dorința de a fi mai „grozav" decît alții, de a rezolva mai rapid o situație, încâlcind, cu bună știință, normele regulamentului.
Iată, așadar, că în zona profesiilor de mare răspundere acționează legi de fier, o rigurozitate matematică in aprecierea situațiilor, a spațiului și a timpului, fiind total excluse considerațiile subiective, aproximațiile, tentațiile de-o clipă, și chiar, fantezia. Atunci cum rămîne cii spiritul de inițiativă, recomanda- 

mentare, schimb de opere literare 
și științifice, de informații, de pu
blicații și materiale documentare 
din diverse domenii, de ansambluri 
artistice etc.

Din partea română, documentul 
a fost semnat de Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
iar din partea burundeză, de 
Ndabakwaje Libăre, ministrul a- 
facerilor externe și cooperării.

V

și containerizării mărfurilor, tendințe actuale moderne în dezvoltarea traficului mondial de mărfuri, partici- panții au purtat ample discuții și au preconizat soluții eficiente pentru extinderea a- cestor metode avansate de organizare a traficului maritim de mărfuri.

*

*

V

ÎN CÎTEVA RÎNDURILA VARȘOVIA A ÎNCEPUT UN TURNEU INTERNAȚIONAL DE SABIE pe echipe la care participă scri- meri din Italia, România, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.Iată citeva dintre rezultatele înregistrate în prima zi a competiției : U.R.S.S.—Polonia (B) 13—3 , Ungaria —S.U.A.. 11—5 , U.R.S.S.—România 12 —4 ; Italia—S.U.A. 13—3 ; Ungaria— România 11—5 ; Polonia (A)—Polonia (B) 12—4.CONCURSUL INTERNATIONAL FEMININ DE CROS DE LA BRUXELLES a fost ciștigat de atleta o- landeză Else Gommers, cronometrată pe distanța de 3 000 m cu timpul de 8'32". Cunoscuta campioană franceză Colette Besson, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din Mexic, s-a clasat pe locul șapte.DUPĂ DISPUTAREA A DOUA E- TAPE, în „Turul ciclist al regiunii Mallorca" conduce rutierul spaniol Ponton, urmat de compatrioții săi Galera — la 44’’, Gabica — la 45” și de vest-germanul Altig — Ia 1’07”.Etapa a doua, disputată Ia Palma de Mallorca, a revenit Spaniolului Mascaro cronometrat pe distanța de 182 km cu timpul de 5h 30’ 20”, urmat la 5” de portughezul Agostinho.TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA SAN JUAN (Porto Rico) a continuat cu disputarea partidelor din sferturile de finală ale probelor de simplu. în proba masculină, americanul Richey I-a învins cu 6—2, 6—4 pe iugoslavul Franulovici, iar Ashe (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—1, 6—3 pe Ayala (Chile). Alte rezultate : Mc Manus (S.U.A.) — Spear (Iugoslavia) 6—4, 6—0 ; Graebner (S.U.A.) —Carmichael (Australia) 7—5, 7—5.în competiția feminină, jucătoarea americană V. Ziegenfus a intrecut-o cu 6—3, 6—2 pe compatriota sa S. Johnson.ÎN PRIMA ZI A CONCURSULUI DE NATAȚIE DE LA KECSKEMET, campioana maghiară Andrea Gyar- maty a egalat recordul european în proba de 100 m spate cu performanța de 1’07” 9/10 (Recordul european fusese stabilit la Jocurile Olimpice de la Tokio de inotătoarea franceză Christine Caron). Sportivul maghiar Zsentirmai a terminat învingător îh două probe : 100 m liber în 55" 5/10 și 100 m fluture in 59” 4/10 (nou record al Ungariei). În proba feminină de 400 m liber, englezoaica Ratclife a stabilit un nou record al țării sale cu 5’21” 7/10.Alte rezultate : feminin : 100 m li
bil, îndeobște, tuturor profesiilor, ca un factor de inovație și de progres 7 în mod paradoxal, tocmai în astfel de profesii se cere un foarte dezvoltat spirit de inițiativă, o largă mobilitate de gindire și o mare capacitate de orientare în situații dintre cele mai diverse. Dar, în vreme ce inițiativa unui strungar se realizează în timp, presupune schițe, calcule și, eventual, mai multe încercări succesive, spiritul de inițiativă al mecanicului sau șoferului se manifestă și se verifică în fața neprevăzutului.

Uneorl, de la observarea unei situații ivite în drum, la analiza soluțiilor posibile și apoi, la decizie și acțiune nu sînt îngăduite decît citeva secunde. Altfel... în asemenea cazuri sînt puse în lumină, cu intensitatea și rapiditatea unui fulger, toate calitățile omului respectiv, de la priceperea și experiența profesională, la voință, curaj, prezență de spirit, ingeniozitate și. chiar, la trăsături morale sălășluind in fibra intimă a personalității, cum sint demnitatea, altruismul, puterea de sacrificiu.Un fapt exemplar în acest sens, s-a petrecut nu de mult pe șoseaua Turnu Severin — Tîrgu Jiu. Ajuns în vîrful unui deal, șoferul unui autobuz a fost pus într-o situație-limi- tă : motorul s-a oprit și, concomitent, s-a blocat sistemul de frînare, astfel incit mașina a început să coboare cu spatele. Pentru șofer nu existau decît două posibilități : să sară pe ușa din dreptul scaunului său. ori să rămînă la volan. A ales a doua soluție încercînd și reușind, cu eforturi extraordinare, să „con-, ducă" autobuzul înapoi, urmind

Cronica
zilei

Delegația Ministerului Sănă
tății, condusă de ministrul Dan E- 
năchescu, care, la invitația preșe
dintelui Consiliului Federal pentru 
sănătate publică și politică socială 
al R.S.F. Iugoslavia, Nicola Geor- 
gieyski, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat sîmbătă dimi
neața în Capitală.

în timpul vizitei a fost încheiat 
un plan de colaborare între Mi
nisterul Sănătății al Republicii So
cialiste România și Consiliul Fe
deral al sănătății și prevederilor 
sociale al R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți membri ai conducerii Mi
nisterului Sănătății, Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și alte persoane oficiale.

★

Delegația Consiliului popular al 
municipiului București, condusă de 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv, s-a înapoiat 
din vizita făcută în R. P. Ungară 
la invitația Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Budapesta, pentru a participa la 
festivitatea inaugurală a primei 
porțiuni a noului metro, unul din 
principalele obiective realizate în 
capitala țării vecine în cinstea a- 
niversării a 25 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub jugul fascist.

(Agerpres)
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ber : Ttiroczy (Ungaria) — 1’01” 1/10 ; 100 m bras : Kovacs (Ungaria) — 1T9” 3/10 ; masculin : 100 m bras : Szabo (Ungaria) 1’09” 7/10; 400 m liber : Borloy (Ungaria) — 4’29” 2/10.ÎN CADRUL CAMPIONATULUI UNIONAL DE HOCHEI PE GHEATA, echipa Torpedo Gorki a învins cu scorul de 4—2 (1—0, 2—0, 1—2)formația Avtomobilist Sverdlovsk, iar Traktor Celiabinsk a terminat la e- galitate : 4—4 (2—0, 1—3, 1—1) cu Aripile Sovietelor Moscova. într-un alț joc, Himik Vorskresensk a dispus cu 10—3 (2—0, 5—2, 3—1) de Dinamo Kiev.ÎNTRE 26 APRILIE ȘI 2 MAI se va desfășura la Bournemouth (Anglia) UN MARE TURNEU INTERNAȚIONAL „OPEN" DE TENIS la care și-au anunțat participarea jucători de valoare din mai multe țări ale lumii. Printre cei înscriși în turneul masculin se remarcă australianul Tony Roche, olandezul Tom Okkef, egipteanul Ismail el Shafei, francezul Pierre Barthes, iugoslavul Nikola Pilici și englezii Mark Cox și Graham Stilwell.AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE TURNEULUI DE CALIFICARE PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET (rezervat echipelor de juniori) de la Ludwigsburg. în ultima zi a competiției s-au înregistrat următoarele rezultate : Finlanda— Austria 77—44 (36—18) ; Franța—O- landa 65—64 (24—23) ; Italia—R. F. a Germaniei 76—58 (35—26).Pentru turneul final al campionatului european s-au calificat formațiile Italiei și R. F. a Germaniei.TURNEUL INTERNAȚIONAL DE GOLF DE LA MIAMI (Florida) a fost cîștigat de sportivul american Lee Trevino, care l-a învins în baraj pe compatriotul său Bob Menne. Ambii au totalizat cite 274 puncte, fiind urmați de Dick Lotz (S.U.A.) — 275 puncte, Truce Del vin (Australia) — 277 puncte etc.FINALA CELEI DE-A 3-A EDIȚII A CAMPIONATELOR FEMININE DE BASCHET ALE AFRICII (întrecerile se desfășoară în orașul Lome din Togo, se va disputa între selecționatele Madagascarului și Republicii Arabe Unite. în semifinalele competiției s-au înregistrat următoarele rezultate : Madagascar—Mali 63—54 (27—26) ; Republica Arabă Unită— Senegal 47—31 (20—15).
curba serpentinelor, și să-1 oprească, într-o porțiune mai plată, așezîndu-I transversal pe șosea. După cară, a- juns la capătul puterilor, a leșinat. Dacă. într-o fracțiune de secundă l-ar fi părăsit sîngele rece, dacă în conștiința lui ar fi' învins egoismul, dacă ar fi fost lipsit de experiență, dacă ar fi fost un laș, n-ar fi reușit această performanță care a salvat viața a 32 de pasageri.' Dar, în definitiv, o atare performanță nedorită nu ar fi putut fi prevenită și înlăturată printr-un control mai temeinic al mașinii înainte de plecarea în cursă 7 Coincidența in timp a celor două defecte ne face să credem că starea tehnică a vehiculului era precară. Iată, deci, că în aceste profesii prudența, spiritul de previziune, respectarea severă a tuturor instrucțiunilor, chiar și a celor ce nu privesc strict timpul efectiv al circulației, constituie factori esențiali, incompatibili cu neglijența, amîna- rea, superficialitatea.

★Așadar, discuția despre statutul profesiilor de răspundere vitală ajunge, în chip obligatoriu, în sfera unor noțiuni de interes general : disciplina, rigurozitatea in executarea sarcinilor de serviciu, punctualitatea, spiritul de prevedere, calități ce definesc evoluția dinamică a personalității, înaltul nivel de conștiință atins de tot mai mulți oameni în țara noastră. Dar în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în procesul de modernizare a industriei și agriculturii, de ridicare a productivității muncii și a calității producției, tot mai multe profesii urcă pe treptele unor răspunderi din ce în ce mai mari, solicitind efortul și dezvoltarea complexă și armonioasă a reprezentanților tuturor categoriilor profesionale. Pentru că. după cum a- firma primul nostru interlocutor, „muncă fără răspundere nu există" !A înțelege pe deplin și a acționa permanent conform acestui deziderat — iată adevăratul și supremul examen profesional al oricărui om.

ȚAPTULI
DIVERS!
Record de 
longevitateDupă aprecierile unor specialiști, cel mai vîrstnic tei din1 țară se află în satul Cămărzana (județul Satu Mare). Cercetătorii care l-au studiat sînt de părere că el ar atinge venerabila vîrstă de... 400 de ani. Este un arbore impunător, atingînd aproape 40 de metri înălțime. Circumferința trunchiului măsoară nu mai puțin de 13 metri 1 Deci, teiul din Cămărzana deține recordul sub toate aspectele. Motiv pentru care el a și fost declarat arbore ocrotit.
Noroc cu... 
autoca
mionul

Ioan Kiss, șofer la autobaza 
nr. 3 de marfă din Oradea, con
ducea un autocamion incărcai cu 
tuburi de oxigen pline. Urcase 
dealul Feleacului și cobora spre 
Cluj. La una din serpentine, su
pranumită „ciirba morții“, s-a 
defectat sistemul de frînare ți 
autocamionul a luat viteză. A 
început o coborîre „ca-n filme". 
Ioan Kiss a reușit șă-și păstreze 
(cit de cit) sîngele rece. Incleș- 
tindu-și miinile pe volan, claxo- 
nind necontenit și aprinzind 
toate luminile a intrat în oraș cu 
o viteză amețitoare. A trecut ca 
fulgerul prin intersecta, peste 
semnale închise, ajungind pină 
in piața Mihai Viteazu, unde ma
șina s-a oprit, in sfirșit, singură. 
Numai intimplarea a făcut ca, in 
acele momente, in calea autoca
mionului să nu iasă nici o ma
șină, nici un troleibuz, sau să nu 
se ivească vreo aglomerație de 
pietoni. Orice ciocnire ar fi luat, 
in condițiile încărcăturii, propor
țiile unei catastrofe dintre cele 
mai grave. Prin urmare, șofe
rul a avut noroc, nu cu carul, 
ci cu... autocamionul. Dar atit 
el, cit și șeful de garaj cum 
și-au putut permite să scoată 
mașina in cursă fără o verifica
re temeinică ? Așteptăm sanc
ționarea lor, chiar dacă nu s-a 
produs accidentul !

Avea nevoie 
de-un 
calmantLa orice observație făcută de cineva în legătură cu comportamentul său în societate, Gheorghe I. Brașoveanu din comuna Comișani (Dîmbovița) reacționa promt și... tare ! Intr-o seară tir- ziu, se afla într-un restaurant în orașul Găești și era pornit, ca de obicei, pe scandal. In momentul cînd se înfierbîntase în discuții, a fost întrerupt de o echipă de lucrători de miliție aflați în exercițiul funcțiunii. Gheorghe Brașoveanu a părăsit localul și, după numai citeva minute, s-a întilnit iarăși cu unul din lucrătorii de miliție care îl chemaseră la ordine. De data aceasta, huliganul i-a aplicat o lovitură prin surprindere și l-a doborît la pă- mînt, după care a încercat să se facă dispărut. A fost prins imediat și trimis în fața instanței de judecată pentru a-i prescrie „calmantul" ce i se cuvine.

I

I
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Ape tulburi '
De citeva luni, apele rîului I 

Bănița (și, pe o bună distanță, ’ 
ale Jiului, in care se varsă acesta) | 
și-au schimbat culoarea. Din I 
limpezi precum erau inainte, a- I 
cum ele au o nuanță roșcată. . 
Bineînțeles, această schimbare a I 
culorii a provocat o migrare in I 
masă a peștilor. Care să fie ex
plicația ? Mergindu-se in a- I 
monte pe firul apei, misterul s-a | 
lămurit repede. Secția de exploa- • 
tare a calcarului roșu de la Bă- ■ 
nița (Petroșani) începuse să-și | 
deverseze reziduurile nepurifi- | cate in apa rîului, deoarece nu 
dispune de utilajele necesare I 
pentru decantare. Dar legea I 
este cit se poate de limpede: 1 
utilajele trebuiau procurate ■ 
inainte de deschiderea exploa- I 
tării. De ce nu a fost respecta- I 
tă ? Sperăm că forurile de re
sort vor „limpezi" cit mai grab- I 
nic acest lucru.

I Pe același ’ g
drum de 
altădată... SibiuGheorghe Marcu din(Piața 6 Martie nr. 28) s-a reîntors de curînd acasă, după executarea unei pedepse privative de libertate pe timp de un an și 6 luni, pentru furtul mai multor motorete. „De acum voi merge pe alt drum" — a promis el familiei și prietenilor de îndată ce a revenit în mijlocul lor. Imediat după aceea însă, într-o singură noapte, el a furat... două mașini — un autoturism, cu care n-a a- juns decît pînă într-o arătură din apropierea Sibiului și o dubiță T.V. a Combinatului de industrie alimentară cu care a avut același „ghinion". O luase, în- tr-adevăr, pe alt drum. Dar tot greșit și. în consecință, cu același
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sfîrșit ca și cel de altădată.
Rubricd redactata de ; 
Dumitru TIRCOB 

Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondențilorcu 

„Scînteii

I



viața internațională i
y

Patriofi laofieni din provincia Xieng Khoang pe poziții de luptâ, în desișul junglei

INDEPENDENȚA ECONOMICA 
ESTE ABSOLUT NECESARA

PROGRESULUI ȚARII
a declarat președintele Consi
liului Comandamentului Re

voluției din LibiaTRIPOLI 4 (Agerpres). — Consolidarea independenței economice a Libiei este absolut necesară în vederea progresului țării — a declarat președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moa- mer El Gedafi, in cadrul unui miting festiv organizat in orașul Der- na cu ocazia evacuării tuturor trupelor britanice de pe teritoriul libian.Președintele Consiliului Comandamentului a subliniat că pentru lichidarea oricăror amprente ale trecutului este necesară crearea unei noi baze economice și sociale. Toate resursele naturale ale țării, în primul rînd cele petrolifere — a menționat in acest sens Moamer El ~ trebuie să fie valorificate interesul libienilor. Gedafi numai în
Senatori americani GUATEMALA

critică politica S.U.A
in Asia de sud-est

WASHINGTON 4 (Agerpres). +- 
Senatorul Edmund Muskie a învi
nuit Administrația Nixon că nu 
întreprinde nici un efort pentru 
găsirea unei soluții negociate a 
conflictului vietnamez în cadrul 
tratativelor de la Paris. El a cri
ticat politica Administrației de 
susținere a actualului regim sai- 
gonez care, potrivit spuselor sale, 
„continuă să considere că-1 vom 
sprijini pe termen nelimitat".

Senatorul Charles Goodell a de
clarat, la rîndul său, că războiul 
din Vietnam amenință să se extin
dă în Cambodgia, subliniind că 
americanii fac acum în Cambod
gia ceea ce făceau în urmă cu 
10 ani în Vietnam. El a anunțat 
că va prezenta Senatului un pro
iect de rezoluție care să interzică 
trimiterea de militări americani în 
Cambodgia.

DAHOMEY

ALEGERILE
AU FOST 

ANULATE
Suspendate temporar la 28 

martie, alegerile prezidențiale 
și legislative din Dahomey care 
au inceput la 9 martie, urmind 
să se desfășoare pe regiuni pină 
la sfirșitul lunii trecute, au fost 
definitiv anulate printr-o pro
clamație radiodifuzată a colo
nelului Paul-Emil de Souza, 
președintele directoratului mili
tar, organ ce a preluat puterea 
in 10 decembrie, la capătul unei 
lovituri militare de stat.

Se știe că in cursa pentru fo
toliul prezidențial au pornit 
patru candidați : Ahomadegbe, 
Apity, Maga și Zinsou. Pină in 
momentul suspendării alegeri
lor primii — 
ținuseră un 
de voturi, 
situație de 
complicație 
că in țară

trei candidați ob- 
număr aproape egal 
creindu-se astfel o 
balotaj. La această 
se adaugă și faptul 

__ ... ,_____ au avut loc nume
roase incidente intre partizanii 
celor patru candidați, in ciuda 
fragmentării alegerilor pe re
giuni, cu scopul de a putea fi 
supravegheate mai indeaproape.

In cei 9 ani și jumătate care 
s-au scurs de la cucerirea inde
pendenței in Dahomey s-au suc
cedat nu mai puțin de 8 pre
ședinți și au avut loc cinci lovi
turi de stat ai căror autori au 
încercat să rezolve problemele 
aflate in fața țării. Tentativele 
lor insă n-au dat rezultatele 
scontate. Cauza generală a aces
tei situații o constituie adversi
tățile tribale ce opun Nordul 
Sudului, o regiune alteia, situa
ția economică precară a Daho- 
meyului. Tinărul stat trece 
printr-o criză economică tot 
mai adîncă. El nu a obținut in 
anii care s-au scurs de la cu
cerirea independenței rezultate 
de natură să asigure progresul 
spre care năzuiește poporul său. 
Deși marea majoritate a popu
lației este ocupată în agricul
tură, această țară este obligată 
să importe alimente, intrucît si
tuația moștenită de la colonia
lism nu permite să acopere con
sumul intern de alimente. Este 
adevărat) in ultimul timp s-au 
luat unele măsuri timide cu sco
pul de a spori veniturile statului 
ca, de exemplu, naționalizarea 
instalațiilor portuare din Coto
nou, dar acestea n-au reușit incă 
să redreseze situația financiară a 
tinărului stat. Dahomeyul a în
registrat numai anul trecut un 
deficit bugetar de peste 900 mi
lioane franci CFA (moneda co
munității financiare vest-afri- 
cane).

In fața acestei situații, șeful 
directoratului militar a anun
țat, indată după suspendarea a- 
legerilor, că in decurs de o lună 
va fi creat un guvern de uniune 
națională. După aprecierea ob
servatorilor, această măsură este 
singura care ar putea scoate 
Dahomeyul din actuala criză 
politică prin care trece. Rămine 
de văzut dacă liderii politici 
vor fi de acord să colaboreze 
pentru a scoate tinărul stat din 
impasul ln care se află.

A. BUMBAC

După instaurarea „stării
de urgențăCIUDAD DE GUATEMALA 4 (A- gerpres). — După cum s-a anunțat, pe întreg teritoriul Guatemalei a fost instaurată „starea de urgență", ca urmare a intensificării „activităților subversive", al căror punct culminant l-a constituit răpirea ambasadorului R. F. a Germaniei, contele Karl von Spreti. Agenția U.P.I. transmite că răpitorii diplomatului vest- german au formulat noi condiții pentru eliberarea acestuia. Ei cer punerea în libertate a 22 de deținuți politici și scoaterea acestora din țară prin intermediul ambasadei mexicane la Ciudad de Guatemala. De asemenea, răpitorii pretind să li se plătească suma de 700 000 de dolari. După cum se știe, aceștia ceruseră inițial e- liberarea a 16 deținuți politici și nu formulaseră nească.Intr-un comunicat oficial, dat publicității vineri seara la Ciudad de Guatemala, se arată că guvernul guatemalez refuză să negocieze cu răpitorii.In același timp, Geralmo Prigioni, nunțiul Papal în Guatemala, care a

nici o pretenție bă-

îndeplinit serviciul de mediator între autoritățile guatemaleze și răpitori, a declarat că a pierdut orice contact cu aceștia din urmă. El a precizat însă că a primit în total trei scrisori de la răpitori, care conțin numele celor 22 de persoane pentru care se cere punerea în libertate. In cercurile juridice din capitala Guatemalei se caută o cale legală prin care să se poată da curs cererilor răpitorilor, fără a încălca însă ordinea de drept stabilită pe care se fondează refuzul autorităților de a proceda la schimbul propus de aceștia. Una dintre posibilități ar fi ca președintele Guatemalei, Julio Cesar Mendez Montenegro, să decreteze o amnistie generală a deținuților politici.Pe de altă parte, agenția Associated Press anunță că în capitala Gtiate- malei a sosit reprezentantul special al guvernului R. F. a Germaniei, Wilhelm Hopper. El urmează să aibă întrevederi cu ministrul de externe al Guatemalei, Alberto Fuentes Mohr, și cu președintele Julio Cesar Mendez Montenegro, în legătură cu a- cest caz.

Agricultorii vest-germani 
protestează împotriva 

politicii „Europei verzi“
BONN 4 (Agerpres). — Condu

cerea Uniunii agricultorilor vesț- 
germani a adoptat o rezoluție în 
care cere anularea actualului sis
tem rigid de fixare a prețurilor la 
produsele agricole, destinate comer
țului între statele membre ale Pie
ței comune. Uniunea agricultorilor, 
se arată în rezoluție, este de părere 
că efectele negative sînt inevitabi
le, atît timp cît prețurile comuni
tare la produsele agrare vor fi ex
primate în unitățile de calcul cu
noscute și sub denumirea de „do
lari verzi".

Tensiune Comerțul exterior
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 4 (Ager
pres). — în capitala Republicii Do
minicane au avut loc vineri puter
nice demonstrații studențești orga
nizate în semn de protest față de 
intențiile președintelui țării, Joa
quin Balaguer, de a candida pentru 
un nou mandat prezidențial. Intre 
manifestanți și poliție s-au produs 
ciocniri, soldate cu răniți de ambe
le părți. Aproximativ 30 de stu
denți au fost arestați. Poliția a fo
losit gaze lacrimogene și a tras 
focuri de armă în aer pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți.

Pe de altă parte, guvernul a ame
nințat că va ordona armatei să 
cupe spitalele de stat în cazul 
care personalul medical, aflat 
grevă, nu se va înapoia imediat 
posturi. Peste 650 de medici de
25 de spitale au încetat lucrul, ce- 
rînd sporirea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

o- 
în 
în 
la 
la

VARȘOVIA 4. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Publicația Camerei de Comerț poloneze „Rynki Zagraniczne" informează că schimburile comerciale ale R.P. Polone au înregistrat in anul 1969 o creștere de 11,2 la sută față de 1968 (9,9 la sută la export și 12,5 la sută la import). Volumul cel mai mare 51 schimburilor a fost realizat cu țările socialiste. Publicația menționează că, în anul care a trecut, au fost înregistrate, de asemenea, creșteri în schimburile cu țările capitaliste : Ia import cu 8 la sută și la export cu 10 la sută,în anul 1969, scrie „Rynki Zagraniczne", a crescut simțitor importul de mașini și utilaje. în anii 1966— 1969, din țările capitaliste dezvoltate (îndeosebi vest-europene) importul de asemenea produse a crescut de la 629 milioane la 1192 milioane zloți valută, depășind cu peste un miliard cifrele prevăzute pentru anii respectivi în cadrul planului cincinal.
(Urmare din pag. I)productivă și deciziile capitaliștilor de a investi. Dimpotrivă, majorarea dobînzilor ar frîna producția și noile Investiții.Nivelul dobînzii a devenit astfel un barometru al situației economice. Dacă economia stagnează și este a- menințată cu recesiunea, banca de emisiune reduce taxa scontului pentru „a injecta" mai multe credite ș’ a înviora activitatea economică. Invers, dacă economia dă semne de „supraîncălzire" și are nevoie de un duș rece, taxa scontului este majorată. Agitația care caracterizează în prezent nivelul dobînzilor bancare, in urma frecventelor schimbări ale 'taxei scontului, constituie prin urmare un reflex al instabilității finanțelor și, in ultimă instanță, a economiei capitaliste contemporane.Faptul că tendința dominantă a mișcării dobînzilor este în prezent aceea de creștere denotă existența ■ unei supraîncălziri a economiilor naționale. Și întrucît aceasta s-a produs din cauza inflației — fenomen adîne înrădăcinat în actualitatea economică și financiară a țărilor capitaliste — iar majorarea dobînzilor se presupune că restrînge volumul creditelor acordate și comprimă în felul acesta circulația bănească, statele occidentale au inclus majorarea taxei scontului in arsenalul politicii antiinfla- ționiste, iar nivelul exorbitant la care a ajuns adeseori dobinda bancară nu este, decît pe măsura gravității actualei stări inflaționiste.In cazul Republicii Federale a Germaniei, fenomenul inflației este de dată recentă. Stabilitatea relativă a prețurilor părea să confirme existența unui echilibru economic intern. Urmarea a fost că ori de cite ori în S.U.A., Anglia sau Franța s-au produs accese acute de criză cum s-a întîmplat în 1968 și te capitaluri vest-germană ță“ și ciștig. 1968 și pînă vest-germane pitaluri pe termen aproape 25 miliarde de mărci.Echilibrul economic vest-german s-a dovedit, însă, în curînd, a fi și el instabil. După revalorizarea mărcii, prețurile au început să crească. Pen-

tru 1970, oficialitățile au prevăzut o creștere cu 3 la sută a nivelului general al prețurilor, însă în realitate ea amenință să depășească dublul acestei prognoze. Numai din decembrie 1969 pînă în ianuarie 1970, creșterea prețurilor industriale a fost de 1,4 la sută, iar ultimul buletin al băncii de emisiune vest-germane a- vertizează populația că „valul creșterii prețurilor n-a atins punctul culminant".Evoluția prețurilor a provocat îngrijorare, ea micșorînd caracterul competitiv al mărfurilor vest-ger-

monetară, 1969, mul- pe piața „siguran-s-au refugiat in căutare de Numai din vara anului la revalorizarea mărcii au intrat în R.F.G. ca- scurt însumînd
t
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ÎMPLINIRII UNUI SFERT DE VEAC

DE LA ELIBERAREA UNGARIEI
strația tineretului a Înfățișat In mod simbolic marile transformări petrecute In viața poporului ungar In sfertul de veac care a trecut de la eliberarea patriei sale. In încheiere a avut loc o mare demonstrație a sportivilor din capitala ungară.

centrală au luat loc Losonczl Pal, Jeno DEZVELIREA

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R.

pentru construcții

UNUI MONUMENT

închinat memoriu

C.C. al P.C.R., vlce- Consiliului de Stat, invitați, în tribune se delegațiile Consiliului
EROILOR ROMANI

BUDAPESTA 4 — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Poporul ungar a sărbătorit la 4 a- prilie împlinirea a 25 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist. In întîmpinarea marii sărbători toate orașele și satele țării au îmbrăcat veșminte de sărbătoare. La Budapesta, clădirile, străzile sînt pavoazate cu drapele și flori, cu mari panouri decorative. Piața Parăzilor este și ea împodobită sărbătorește.în tribunaJănos Kădăr,Fock și alți conducători de partid și de «tat, precum și membrii delegațiilor de partid și de stat din țări socialiste sosite la Budapesta pentru a participa la festivități, printre care și delegația română condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al președinte al Alături de alți aflau prezenteNațional al Frontului Unității Socialiste, delegația militară română, formată din foști participanți la luptele pentru eliberarea Ungariei, delegația Consiliului Central al U.G.S.R., delegația Consiliului Național al Femeilor, a C.C. al U.T.C.Despre marea sărbătoare a poporului ungar, împlinirea unui sfert de secol de la eliberarea de sub jugul fascist, a vorbit general colonel Czi- nege Lajos, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării naționale.A urmat parada militară. Demon-

In cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea celei de-a 25-a ani-/ versări a eliberării țării de sub jugul fascist, în orașul Cegled a avut loc dezvelirea unui monument ridicat în memoria ostașilor și ofițerilor români, care au luptat pentru eliberarea orașului de sub ocupația fascistă. Pe monumentul de marmură neagră, ridicat în cimitirul orașului, acolo unde sînt lnmormîntați sute de ostași români, stă scris în limbile română și maghiară „Slavă și glorie eroilor căzuțl pentru eliberarea noastră".

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La Moscova a avut loc cea de-a 28-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții. Au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U- niunea Sovietică. "Comisia a examinat măsurile care decurg din hotărîrile celei de-a 44-a și celei de-a 45-a ședințe ale Comitetului Executiv al C.A.E.R. Au fost examinate proiectele de recomandări privind căile, metodele șl termenele cele mai oportune de soluționare) a problemelor în domeniul construcțiilor, pentru a fi incluse în proiectul programului complex, de perspectivă, al adîncirii și perfecționării colaborării țărilor membre ale C.A.E.R.Participanții Ia ședință au adoptat propunerile in domeniul cooperării și largului schimb de experiență dintre țările interesate în producția de bunuri de larg consum din industria sticlei și ceramicii.Ședința s-a desfășurat într-o mosferă de lucru, prietenească. at-
* Con-I. Novikov, vicepreședinte al siliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Problemele Construcțiilor, i-a primit pe conducătorii delegațiilor care au participat la ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții. Cu această ocazie a avut loc o convorbire prietenească.

agențiile de presă transmit
Cu prilejul împlinirii a 30 

de ani de la atacarea Da
nemarcei de către Germa
nia hitleristă, intr‘un apel dat publicității la Copenhaga, 13 organizații s-au pronunțat pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și pentru promovarea unei politici de neutralitate. Apelul a fost semnat de Partidul Comunist din Danemarca, Partidul Socialist Popular, Uniunea Tineretului Social-Democrat, Mișcarea daneză pentru pace, precum și de alte organizații.

Guvernul argentinian a cerut tuturor ziarelor să nu mai publice comunicatele organizațiilor ilegale in legătură cu răpirile de di- plomați. Totodată, în comunicatul prezidențial se anunță că guvernul nu va mai tolera asemenea activități care încalcă statutul diplomaților și contravin bunelor relații între state, afectînd prestigiul țării.Curtea Supremă a Argentinei a ordonat arestarea unui subinspector al poliției federale și a doi studenți care sînt acuzați de a fi organizat încercarea de răpire a unui diplomat sovietic la Buenos Aires.
Avionul de pasageri ja

ponez „Boeing-727", care •

de emisiune. Taxa scontului a fost majorată masiv și astfel se speră că inflația va scădea în intensitate. Viitorul va arăta dacă speranțele au fost întemeiate.în Anglia, ușoara reducere a taxei scontului a fost interpretată prin ameliorarea situației economice interne. Guvernul laburist, sensibil la protestele cercurilor care susțin că politica de „austeritate" a durat prea mult, a considerat că este cazul ca această îmbunătățire să fie consolidată printr-un sprijin acordat investițiilor de capital în industrie, în

Caruselul taxelor
de scont

mane pe piețele externe, în , timp ce importul mai avantajos, lia echilibrului de altă parte, și-au schimbat
de mărfuri devine săpînd astfel Ia teme- balanței de plăți. Pe curentele de capital sensul : acum ele se scurg din Germania occidentală spre S.U.A., Franța și Anglia.La exigențele imperioase ale momentului, autoritățile au încercat să răspundă prin anunțarea unei prelevări anticipate de 10 la sută din impozitul pe veniturile, populației și societăților. Această prelevare ar ti redus puterea de cumpărare a celor vizați cu circa 2,4 miliarde de mărci și astfel ar fi micșorat presiunea inflaționistă. Proiectul fiscal a căzut însă în fața rezistenței concertate a capitalului și păturilor cu venituri ridicate, dar și a partidelor reprezentate în guvern, care nu pot uita că anul acesta urmează să se desfășoare alegeri într-un număr de state federale.In aceste condiții, lupta împotriva creșterii prețurilor și-a mutat sediul de Ia Ministerul Finanțelor la banca

sensul ieftinirii creditelor. Este însă de văzut dacă nu cumva, în urma majorării taxei scontului vest-ger- man la același nivel la care a ajuns scontul englez prin reducerea lui — adică 7,5 la sută — nu se va produce din nou o schimbare a sensului curentelor internaționale de capital, de astă dată din Anglia spre R.F.G. Dacă ar fi așa, Anglia nu s-ar mai bucura de afluxul fondurilor străine care au avut partea lor de contribuție la schimbările pozitive intervenite în climatul economic.Pare curios că în actuala stare inflaționistă care caracterizează economiile țărilor capitaliste, guvernele recurg atît de asiduu la manevrarea taxei scontului, unul din instrumentele clasice de intervenție a statului în economie. Acest instrument își pierduse de mai multă vreme simpatia guvernanților pentru o serie de motive bine întemeiate.în primul rînd, băncile se împrumută din ce în ce mai puțin la institutele de emisiune, deoarece dispun de fonduri suficiente de la clien-

fost deturnat de un grup de studenți japonezi și a staționat o vreme pe aeroportul sud-coreean Kimpo, a aterizat la Phenian. Avionul, informează agenția A.C.T.C., a sosit pe neașteptate, fără a avea consimță- mîntul autorităților R.P.D. Coreene.
0 delegație japoneză reprezentînd șapte firme comerciale, a sosit la Pekin, la invitația Consiliului chinez pentru promovarea comerțului internațional — informează agenția China Nouă.
Primul ministru al

Turcid Suleyman Demirel, va efectua o vizită oficială în S.U.A., în zilele de 16 și 17 iunie, s-a anunțat . oficial la Washington. Premierul turc va avea convorbiri cu președintele Nixon, cu secretarul de stat, William Rogers, și cu alte oficialități americane. Vor fi abordate, îndeosebi, relațiile dintre Turcia și S.U.A., precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.
Noul Parlament al Finlan

dei, ales la 15 și 16 martie, s-a întrunit vineri în prima sa ședință. Deputății au procedat la desemnarea organelor conducătoare ale înaltului for legislativ al țării. Inaugurarea
ții lor. In ultima vreme, operațiile de scont nu mai reprezintă decît 1—2 la sută din activele băncilor centrale din țările industriale, ceea ce înseamnă că taxa scontului nu mai are influența hotărîtoare de altă dată asupra nivelului, general al do- binzilor. în al doilea rînd, nici întreprinderile nu mai recurg atît de des la creditul bancar, ele avînd mijloace financiare adeseori suficiente pentru a se autofinanța. în al treilea rînd, au apărut numeroase organizații extrabancare de finanțare — așa numitele asociații internaționale de investitori — care colectează din economie și efectuează operațiuni de finanțare fără gate de sistemul bancar și mai puțin de scontul băncii de emisiune. Toate acestea la reducerea simțitoare a influenței pe care statul o poate exercita asupra vieții economice prin intermediul nivelului dobînzilor.Dacă totuși guvernele, în asociație cu băncile de emisiune, recurg din nou cu atîta insistență la instrumentul taxei explică prin fiscală și nici venționistă nu să corecteze, dezechilibrele financiare proprii economiei capitaliste. Din această cauză, în actuala conjunctură în care inflația trebuie jugulată, toate mijloacele, chiar și cele perimate, au fost puse în acțiune în speranța obținerii unor rezultate.Singurele efecte vizibile ale scumpirii creditului sînt, pină in prezent, cele resimțite de clasa muncitoare și de celelalte pături cu venituri fixe din țările occidentale. La reducerea puterii de cumpărare a banilor, pe care inflația deocamdată nestinjenltă continuă să o mențină la ordinea zilei, s-au adăugat consecințele scumpirii, deci ale restrîngerii creditelor : scăderea într-o proporție însemnată a numărului comenzilor primite de industrie, care poate constitui un prim simptom al unei eventuale recesiuni. Așa cum s-au pronunțat o serie de analiști ai situației și perspectivelor economice occidentale, 1970 va fi un an dificil în ce privește raporturile guvernelor cu sindicatele, oamenii muncii fiind hotărîți să-și apere interesele vitale.

fonduri cu ele a fi le- cu atît centrale concură

scontului, aceasta se aceea că nici politica o altă politică inferau reușit să evite sau in mod satisfăcător,

oficială a lucrărilor noului Parlament de către președintele Republicii finlandeze, Urho Kekkonen, va avea loc luni.
Societatea „Cari Friederich Gauss" din R. F. a Germaniei, a decernat medalia „Gauss-1970" savantului român de mondial, Elie Carafoli. Medalia, care poartă numele matematician, fizician, geode- zian și astronom german, a fost atribuită, pină acum, numai unui număr de 21 de savanți din lume. In expunerea de motive cu privire la decernarea medaliei lui Elie Carafoli se scoata în evidență că savantul român a elaborat metode originale pentru trasarea profilelor aerodinamice. Lucrările sale, se subliniază în expunerea de motive, l-au consacrat pe Elie Carafoli în rindul marilor savanți ai lumii contemporane.

tru a inspecta unitățile Jundeswehru- lui, care efectuează stagii de instrucție la baza Fort Bliss din apropiere. Convorbirile dintre cancelar și președintele Nixon vor avea loc la 10 și 11 aprilie, la Washington. In cursul vizitei sale, Brandt va asista, Ia lansarea spre Lună a navei spațiale „Apollo 13".renumemarelui

Cancelorul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a ple
cat în S.U.A.,intr o vizită ofIcl- cială de o săptămînă. El se va opri mai întîi la El Paso, în Texas, pen-
NOTE

Fostul premier al Yeme
nului de sud, Feisal Abdul 
Latif, și-a pierdut vineri 
Viața ln timP ce îpcerca să evadeze dintr-un lagăr, a anunțat postul de radio Aden. Fostul premier a fost rănit mortal, în timpul unui schimb de focuri cu gardienii care l-au împiedicat să evadeze. După ce în iunie anul trecut a fost înlăturat din funcția de prim-ministru și ministru de externe al Yemenului de sud, Abdul Latif s-a aflat mai întîi sub arest Ia domiciliu, după care a fost transferat într-un lagăr.

Petrolierul brazilian „So- 
temar 1" a explodatln timp ce se apropia de orașul Boca do Ancre, a anunțat vineri Ministerul Forțelor Aeriene al Braziliei. In urma acestui tragic accident, 40 de persoane și-au pierdut viața.

• „Feudalism modern"
Autoritățile poliție

nești din statul Per
nambuco (Brazilia) au 
arestat pe conducăto
rii unei rețele de „tra- 
ficanți de mină de lu
cru". Ei vindeau țărani 
din regiunile 
in nord-est, unde 
velul șomajului 
foarte ridicat, 
proprietari din 
și centrul țării, 
tru suma de numai 18 
dolari.

remarcabile cuceriri ale 
omului in cele mai di
verse domenii ale 
ții sociale — nu se

situate 
ni- 

este 
marilor 

sudul 
pen-

Traficanții promiteau 
țăranilor șomeri că pe 
plantațiile din sud vor 
obține ciștiguri rapide, 
avansindu-le in același sebește cu nimic 
timp și unele sume pen
tru drum. O dată a- 
junși in aceste locuri, 
ei deveneau proprie
tatea cultivatorului, iar 
traficantul primea cei 
18 dolari pentru fie
care om.

Faptul — deși se pe
trece in secolul unor

vie- 
deo- 

de 
o-

Me-
practicile feudale, 
bișnuite în Evul 
diu, punind, astfel, In
tr-o lumină crudă sis
temul anacronic și an
tiuman al rinduielilor 
de pe latifundiile con
tinentului ’atino-ame- 
rican.

• Sportivitatea e incompatibilă

cu rasismul
Un mare turneu internațional de cricket va avea loc in Anglia. Africa de Sud și-a anunțat participarea cu o e- chipă formată, ca și în alte dăți, exclusiv din... albi. Firește, pe baza considerentelor rasiale. Indignată, opinia^ publică din Marea " a dezlănțuit o de boicotare pării acestei turneu. Au fost inițiate demonstrații. Sînt prevăzute în continuare organizarea a numeroase acțiuni de protest, care vor culmina cu demon-

Britanie campanie a partici- echipe la

strația de masă hotărîtă pentru data de 6 iunie, împotriva politicii de a- partheid dusă în Africa de Sud și Rhodesia și care — cum se vede — include și sportul.In aceste împrejurări, a trezit iritare atitudinea unor persoane oficiale, cum ar fi Leonard Hutton, membru al Camerei lorzilor, care au susținut că participarea echipei este „motivată politic" de rindu- ielile existente în Africa de Sud și Rhodesia. Mulți englezi au replicat : oare și proclama-

rea republicii Ian Smith în de sud are

J

de către Rhodesia tot „o motivare politică" ? Peter Hain, unul dintre liderii mișcării sportive din Anglia, a arătat că este inacceptabilă orice încercare de a justifica discriminarea rasială în sport El se arată îngrijorat de toleranța față de astfel de fenomene și subliniază că acțiunile de protest îndreptate împotriva apartheidului găsesc sprijin nu numai în rîndul a tot mai numeroase grupări politice din Marea Britanie.
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