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LA SEMĂNATUL

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

de frigidere Găești

Dezvoltarea impetuoasă și modernizarea economiei naționale, schimbările esențiale intervenite în structura producției materiale ca urmare a introducerii cuceririlor progresului tehnic contemporan, participarea toi mai susținută a industriei noastre la dotarea tuturor ramurilor economiei ca și la echiparea unor importante obiective de investiții, creșterea susținută a activității de export sînt elementele care explică de ce, cu o frecvență și cu o stăruință tot mai mare, conducerea partidului a pus în ultimii ani în atenția generală a oamenilor muncii problema îmbunătățirii calității producției. Elocventă în acest sens este sublinierea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român : „Ridicarea calității produselor, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-economice superioare trebuie să constituie o preocupare de prim ordin, una din sarcinile de cea mai mare însemnătate ale ministerelor și centralelor industriale, ale organelor de stat și de partid, aie unităților economice, ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din industria noastră socialistă**.Aceste indicații, devenite, datorită importanței lor, hotărîri adoptate de Congres, le-a transpus In practică noua lege privind asigurarea și controlul calității produselor. Măsurile oare au fost luate prin recentul act normativ Se dovedesc cu atît mai necesare cu cît, alături de incontestabile succese în domeniul ridicării calității produselor, continuă să mai existe situații cînd calitatea materiilor prime, semifabricatelor și a produselor finite, a lucrărilor de investiții, precum și a prestărilor de servi-

nu se ridică la înălțimea eforturilor făcute de societatea noastră socialistă pentru dotarea întreprinderilor cu tehnică modernă, la nivelul normelor de competitivitate impuse de piața mondială.Asemenea anomalii au devenit de netolerat în actuala etapă de dezvoltare a economiei pe care o parcurgem, etapă în care creșterea eficienței economice constituie cheia de boltă a întregii noastre activități. Este un fapt pe deplin dovedit că produsele de calitate superioară răspund intr-un grad mai înalt nevoilor producției și consumului, că orice progres în ridicarea calității producției are efecte economice pozitive asupra întregii vieți economice. Iată doar cîteva din avantajele certe pe care le oferă, bunăoară, proiectarea la Uzina de motoare electrice din București a unei noi serii de motoare electrice asincrone. Avînd parametri tehnici superiori altor tipuri mai vechi, folosirea noilor motoare pentru echiparea benzilor transportoare care se fabrică la uzina „Unio“ din Satu Mare a permis reducerea cu 30 la sută a greutății agregatelor de antrenare și cu 50 la sută a volumului lor. Se înțelege că prin diminuarea greutății s-a realizat o economie corespunzătoare de metal care, implicit, permite lărgirea bazei de materii prime, valorificarea ei mai bună. Dacă avem în vedere că multe asemenea benzi

transportoare vor face parte din zestrea tehnică a unor noi obiective și capacități industriale, proporțiile lor mult mai restrînse acum vor permite proiectanților să dimensioneze mai rațional spațiile construite, ceea ce va însemna o ieftinire a costului investițiilor.O legătură directă există între înalta calitate și valorificarea superioară a resurselor țării. Realizînd mașini cu performanțe tehnico-economice tot mai ridicate, sortimente finite din lemn cu un grad sporit de prelucrare, produse petroliere cu caracteristici superioare, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de metal, țiței sau dintr-un metru cub de lemn a sporit considerabil in anii actualului cincinal. Acesta este supremul raționament care a impus dezvoltarea cu precădere în viitorii ani a acelor ramuri moderne, strîns legate de progresul tehnico-științific contemporan, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale și a capacității tehnice a forței de muncă, ridicarea productivității muncii sociale.Desigur, relația calitate-eficiență se impune atenției și într-o altă ipostază. îmbunătățind continuu, de pildă, recepturile de fabricație și profilele constructive ale anvelopelor fabrioate la uzina „Danubiana" din Capitală și uzina „Victoria" Florești, rulajul mediu al acestora a crescut cu 15 la sută. Evident, ridieîndu-se mult nivelul calitativ al acestor produse, a devenit posibilă, în primul rînd, majorarea simțitoare a cantităților destinate exportului, ceea ce, implicit, a determinat' majorarea fondurilor valutare încasate. Pe plan intern, creșterea durabilității anvelopelor oondi-

TÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scinteii"). — La Găești, pe șantierul noii fabrici de frigidere, munca se desfășoară din plin. Este și firesc. Capacitatea de 35 000 bucăți frigidere, din prima etapă, trebuie să fie pusă în funcțiune cu 30 de zile mai devreme decît termenul planificat, iar în trimestrul IV a.c. să fie livrate pieței primele 10 400 frigidere, din care 400 bucăți peste plan. Produsul fabricat aici rivalizează cu cele mai apreciate tipuri de acest fel existente pe piața mondială. Are o linie suplă și un consum redus de e- nergie electrică, o sporită a camerei de congelare. Nivelul temperaturii, reglată cu un termostat, atinge grade C. Conform planificării, în 1973 fabrica va realiza o producție anuală de 200 000 bucăți frigidere.Tov. Mihai Banciu, inginer-șef al fabricii, aprecia că lucrările de construcții-montaj se află în avans față de grafice. Bine se stă, in general, și in privința asigurării forței de muncă pentru noua fabrică. Unii muncitori au frecventat și frecventează cursurile de specializare în 4 meserii. Pentru a se familiariza cu procesul de producție, unii din ei au fost trimiși la uzinele din țară, iar alți muncitori, cu înaltă calificare, se specializează în străinătate.In componența noului frigider românesc cu compresor intră 214 repere, din care mai mult de jumătate se realizează în fabrică. 85 de repere se vor executa în cooperare cu alte întreprinderi. Pentru asigurarea *olabor rării s-au încheiat „minute" precontractuale, s-au perfectat contracte. Deci, sînt create condiții ca Fabrica de frigidere din Găești să intre în funcțiune, la capacitatea prevăzută, la termenul stabilit.

MOSCOVA 21 (Agerpres). Delegația 
Partidului Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

România, care participă la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin, a depus la 21 aprilie o coroană 
de flori la Mausoleul lui Lenin, din Piața 
Roșie.
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în Maramureș
Știam incă 

de școală că 
măvara 
târziu, 
tunci că oamenii aces
tor locuri așteaptă cu 
nerăbdare acea clipă 
de taină în care pri
măvara se instaurează 
în cugetul unui lung 
anotimp.

Astfel de clipe 
cunoscut și trăit 
aurind in Maramureș, 
pământ de vis și le
gendă, în care tropo
tul calului lui Pintea 
mai stăruie în memo
ria lui de neșters. 
Astfel de clipe 
trăit de curînd, iar 
fiul lor puternic 
timp contemporan 
urmărește pentru 
au avut darul să 
fere ochiului revelații 
unice, irepetabile.

Erau clipe în 
mistriile zidarilor 
tamorfozau subit 
fățișarea casei de 
tură din Baia Mare, 
aflată in plină con
strucție ; erau clipe in 
care stând de vorbă cu 
tinerii mineri de la 
Șuior am fost marto
rul febrei pe care o 
implică realizarea și 
aplicarea celor dinții 
inovații ; erau clipe 
in care am văzut cum 
mugurii puieților să
diți în terasele de la 
Teceul Mic plesneau 
pentru întâia oară în
tr-o intensă presim
țire a rodului.

...Și tot nu știam de 
unde vine primăvara : 
pentru că naivității 
anilor de școală nici 
un profesor de geo
grafie nu i-ar f i putut 
răspunde dacă in Ma
ramureș primăvara 
pătrunde pe Valea Vi- 
șeului ori prin salba 
satelor oșene. Aveam 
să aflu doar că ea este 
o componentă a inseși 
tinereții acestui ținut 
de baladă ; a acestui 
ținut în care istoria a 
lăsat urme străvechi, 
dar care continuă să 
fie tinăr, mai precis 
— ii este dat să cu
noască o nouă tine
rețe. Piatra cetăților 
de altădată a trecut 
adesea in literele cro
nicilor. O nouă cro-

am 
su- 
de 

mă 
că o-

care 
me

tri
cul-

nică se cere scrisă a- 
cum, în perimetrul 
noilor cetăți, al aces
tor cetăți din nord 
care m-au ajutat să 
înțeleg că anotimpul 
primăverii este anexat 
firesc și revendicat de 
însăși noua lor tine
rețe.

Cînd am sosit — o 
dată cu primăvara — 
Baia Mare, străvechea 
capitală maramure
șeană, botezată 
va cu semețele vorbe 
latine Rivulus

însemnări 
de Titus VÎJEU

norum, m-a întâmpinat 
sub veghea Gutinului 
cu o înfățișare proas
pătă și reconfortantă 
de urbe modernă. Și 
nu mi-a fost greu să 
sesizez pulsul econo
mic deosebit pe care i 
l-au imprimat anii din 
urmă.

Am avut aici revela
ția unei întreprinderi- 
gigant care poartă nu
mele de „Centrala mi
nelor și metalurgiei 
neferoase". O compar 
cu un gigant și sint si
gur că nu există 
mic emfatic în 
tă 
ce 
spune despre o 
prindere unde 
Iul cunoaște miracu
loase convertiri, înce- 
pind cu extracția și 
terminînd cu faza de 
lingou, o întreprindere 
care și-a propus anul 
acesta un plan de 
producție de patru mi
liarde și jumătate de 
lei ? Ce altceva se 
poate spune despre o 
întreprindere in 
douăzeci 
muncitori, 
tehnicieni 
eforturile 
țiune care 
angajare 
este vorba de realiza
rea unei jumătăți din 
producția de metale 
neferoase a țării ?

Despre oamenii aceș-

comparație, 
altceva se

ni- 
aceas- 

Căci 
poate 
între- 
meta-

care 
dede mii 

ingineri și 
își unesc 

într-o ac- 
reclamă o 

totală, căci

tia l-am rugat 
vorbească pe 
șui B. Holic, 
rul economic i 
tralei. Mi-a 
îndelung. Cînd l-am 
rugat să-mi 
însă citeva 
mi-am dat 
că l-am pus într-o oa
recare dilemă : „V-ăș 
cita mai degrbbă cite
va unități, cum ar fi 
cele de la Cavnic, Baia 
Sprie, Borșa. înțele
geți că nu-i ușor să 
te poți fixa asupra ci- 
torva nume din cite
va mii".

înțelegeam și 
că tovarășul Holic 
vea dreptate. „Difi
cultatea" constă in e- 
xistența unui puternic 
front al muncii, prin 
care oamenii sint des
tinați unei evidențieri 
colective. Acest ano
nimat eroic stă sub 
semnul unei munci 
rodnice in care desti
nul individual fuzio
nează cu cel colectiv 
într-o puternică sin
teză, așa cum tine
rețea anotimpului in 
care i-am cunoscut se 
identifica cu tinerețea, 
fizică ori spirituală, a 
oamenilor de pe a- 
ceste locuri. Iar eu mă 
bucuram- că i-am 
noscut in acest 
al afirmării 
Mă ' cur» 
dată

La 
juns 
mea. 
oraș 
nise 
mai 
adevărului conținut în 
versurile acelui cintec 
cunoscut pretutindeni : 
„Citu-i Maramureșu’ I 
Nu-i oraș ca Sighe- 
tu’“. Și e frumos Si- 
ghetul ! Neîndoielnic, 
e frumos cu înfățișa
rea lui curată și în
grijită. E frumos cu 
înfățișarea esențial- 
mente nouă, cu cele 7 
întreprinderi ale sale, 
din care aș aminti aici 
Complexul de indus
trializarea lemnului

cu- 
timp 

plenare, 
bucuram că par- 

Maramureșul o 
cu primăvara... 
Sighet, ea a a- 

insă înaintea 
In cel mai nordic 
din Nord, ea ve- 
parcă să dea o și 
mare pregnanță

\ 
\ 
\

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

*
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La cooperativa agricolă din comuna Ileana, județul Ilfov, se acordă atenție deosebită calității lucrărilor la semănatul porumbului

In ultimii ani s-au făcut numeroase observații și propuneri privind dezvoltarea producției de pește, unul din produsele care poate avea un rol însemnat în îmbunătățirea aprovizionării populației. Așa cum s-a precizat la recenta plenară a C.C. al P.C.R., in cadrul preocupărilor generale pentru buna gospodărire a a- pelor țării, pentru folosirea cît mai eficientă a acestora din punct de vedere economic este în vedere cu toată seriozitatea problema amenajărilor piscicole, crearea condițiilor pentru sporirea producțiilor de pește în țara noastră.Din discuțiile avute cu unii specialiști rezultă că posibilitățile de a mări producția de pește în actualele bunuri piscicole sînt foarte mari. De pe 43 300 hectare luciu de apă dulce — iazuri și eleștee — unde sint amenajate crescătorii de crap, se obțin producții cuprinse între 300 și 2 000 kg de pește la hectar, mite „largi" țialul de care ciabil.De mai mulți I.A.S. Salonta, în eleștee bine peste 2 300 kg Aici apele sînt crap selecționat crările recomandate de specialiști. De asemenea, Ia I.A.S. Zau de Cimpie, Jhdețul pe 350

necesar să se aibă

medie peste 2 000 kg pește Ia hectar. Producții asemănătoare se realizează șl la Sarinasuf, Stipoc, Calica etc. din Delta Dunării. Anul trecut, primul an de producție, în amenajările de la Ezerul-Călărași s-au realizat in medie peste 1 000 kg pește la hectar. O seamă de magazine din Capitală au fost aprovizionate cu pește viu în toată perioada de iarnă de la această crescătorie Venitul net de 600 000 lei realizat de pe cele 400 hec-

cu înfăptuirea programului de îndiguire și desecare a Luncii Dunării se impunea o strînsă colaborare între organele agricole și cele aparținând M.I.A., stabilirea unui program unitar de folosire cit mai judicioasă a terenurilor îndiguite. Organele agricole, nemaiavînd plan pentru producția de pește, s-au orientat spre folosirea terenului numai pentru culturi de cîmp. La rîndul său. Ministerul Industriei Alimentare nu

ORI NU ARE BALTA PEȘTE,
ORI PEȘTELE N-ARE BALTA...

măsuri operative în acest sens de către beneficiarii bunurilor piscicole și îndeosebi de M.I.A., coordonatorul principal în domeniul pisciculturii. In ultimii ani au fost amenajate stații de reproducere artificială a peștelui la Perișoru-Tulcea, Ovidiu-Constanța, Victoria-Bihor etc., care pot asigura anual 400 milioane de bucăți puiet, în afara acestora au fost create pepiniere piscicole. Dar amenajările de acest fel nu satisfac decît parțial cererile. Așa se ex- 
...........h L- plică de ce anul ~.................“ trecut dinsarul de 4 000 tone puiet de pește necesar numai pentru suprafețele amenajate s-au asigurat doar 2 700 ceea ce a ca o seamă eleștee, iazuri bălți să goale. Dacă pentru unele și eleștee M.I.A. și

nece- circa
tone, făcut de Și rămînă

care atestădispunem Sînt li- că poten- este apre-piscicolă aani ferma județul Bihor, obține amenajate pe 200 ha de pește la hectar, populate cu puiet de și se aplică toate lu-
Mureș, in ultimii 4 ani, de ha eleștee s-au obținut in

tare, cpre ani de zile nu au produs nimic, demonstrează că piscicultura este deosebit de rentabilă.Exemple de eleștee sau de amenajări piscicole de felul celor amintite sînt incă puține, suprafețele de pe care se realizează producții mari de pește menținîndu-se de mulți ani la același nivel. De ce nu crește producția pe sutele de mii de hectare de bălți și iazuri, de ce numeroasele studii întreprinse nu au fost aplicate ?După cum se știe, din 1954 piscicultura a trecut sub îndrumarea Ministerului Industriei Alimentare. O dată

măsuri adecvate pentru a or- activitatea piscicolă și de a o noilor condiții.discuțiile purtate cu o sea- specialiști și conducători din
a luat ganiza adaptaDin mă de . ,sectorul piscicol a reieșit că nu există o unitate de vederi între deținătorii de bunuri piscicole. De mulți ani se discută despre necesitatea creării de pepiniere piscicole, care să asigure integral cerințele de puiet selecționat pentru popularea bălților, iazurilor, eteșteelor și altor suprafețe cu luciu de apă. Era firesc ca o dată cu lucrările de hidroameliorații din Lunca Dunării să se ia

iazuri ale ale D apartamentului I.A.S. s-a asigurat o cantitate mai mare de puiet, pentru bunurile piscicole deținute de consiliile populare s-a asigurat doar 50 la sută din necesar, iar pentru cele ale cooperativelor agricole doar 10 la sută. Consecințele lipsei de puiet sînt evidente. Chiar în bălți cu resurse apreciabile producția de pește rămine la un nivel extrem de scăzut. Una din cauzele acestei situații o constituie suprafața redusă a pepinierelor piscicole.La aceasta se adaugă amplasarea pepinierelor de puiet după interese
Florea CEAUȘESCU(Continuare în pag. a II-a)

CONSTANȚA (corespondentul „Scinteii"). — în ultimele zile, întreprinderile agricole do stat și cooperativele agricole de producție din județul Constanța au intensificat ritmul semănatului la porumb. Viteza zilnică prevăzută a fost depășită în cooperativele agricole cu 900—1 000 ha. Pînă în seara zilei de 21 aprilie, în cooperativele agricole de producție și în întreprinderile agricole de stat, după cum ne-a relatat ing. Dan Șerbu, directorul direcției agricole județene, s-au însămînțat cu porumb peste 100 000 hectare. Peste 20 cooperative agricole, printre care cele din Lumina, Independența, Cas- telu, Limanu, Costinești, Tuzla și altele, au terminat semănatul porumbului. Se apreciază că, in condițiile menținerii timpului favorabil, semănatul pe întreaga suprafață de 135 000 hectare prevăzute se va termina în trei zile.
Județul 
VranceaFOCȘANI (corespondentul „Scinteii"). — Mecanizatorii din întreprinderile agricole de stat, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii și cooperatorii din județul Vrancea desfășoară lucrările în cîmp într-un ritm și mai intens pentru a recupera timpul pierdut. Toate cele 1400 tractoare din I.A.S. și I.M.A. sint concentrate acum la pregătirea terenului și însămînțarea porumbului. Pînă în ziua de 21 aprilie au fost pregătite 3 200 ha în I.A.S. și 17 500 ha în cooperativele agricole, ceea ce reprezintă 63 și, respectiv 43 la sută din suprafața planificată a fi însămînțată cu porumb. Concomitent, în toate unitățile agricole a început însămînțarea porumbului, realizîn- du-se, pînă la aceeași dată, a- proape 9 000 ha. Cooperatorii din Mihălceni au și terminat semănatul porumbului pe cele 1100 hectare planificate, iar cei din Cotești, Cindești, Gugești, Mir- cești, Bălești au mult de jumătate planificată. semănat mai din suprafața

Județul BrdilaBRĂILA (corespondentul „Scinteii"). — După cîteva zile în care timpul nefavorabil a ținut pc loc lucrările agricole, mecanizatorii din întreg județul Brăila au reînceput lucrul ln- tr-un ritm viguros. Pînă marți seara au fost însămînțate cu porumb aproape 56 000 ha, repre- zentînd 42 la sută din Întreaga suprafață repartizată acestei culturi. în multe cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat, pentru a se folosi Ia maximum timpul favorabil, s-a lucrat și duminică. Rezultate bune au obținut întreprinderile agricole de stat Insula Mare a Brăilei, însurăței, Orleasca, Surdila Greci și altele, care au insămințat bună parte din suprafețele planificate. La loc de frunte se situează și cooperativele agricole din Tichilesti, Gropeni, Traianu, Bărăganu, Mihai Bravu și altele.
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Documente 
inediteLa Arhivele Statului din Capitală au fost descoperite, recent, cîteva documente a căror prezență pe teritoriul țării noastre constituie un mister. Este vorba, In primul rînd, de două manuscrise japoneze din celebra cronică în versuri „Heike Mono- gatari", care cuprinde legende istorice din perioada Kamakura (1192—1333). Manuscrisele conțin capitolele I și al VII- lea din cronica menționată. Un alt document existent în aceleași arhive, care n-a putut fi încă descifrat (un dreptunghi de hîrtie neagră de 12 pe 4 cm), se presupune că ar fi de origine tibetană. El a fost găsit îngropat in pămînt, „împreună cu alte odoare", în ținutul Doroho- iului, în urmă cu aproape 150 de ani, de către maiorul Ioniță Iamandi. Intrat în fondul Arhivelor Statului, acesta a fost redescoperit de curînd de către cercetătorii de aici. Toate aceste documente trezesc un interes deosebit, formînd obiectul unor cercetări atente din partea specialiștilor.
Ultima cursă

Intr-una din serile trecute. Isip 
Anchidim, ajutor de șofer la 
Întreprinderea județeană de 
transporturi auto Bistrița, co
loana Rodna, a ajuns cu auto
camionul 21 BN 227 în comuna 
Maeru. Aici s-a gîndit să facă 
un popas. A tras pe dreapta și a 
pornit la plimbare. Cînd s-a în
tors — ia autocamionul de unde 
nu-i. tn absenta sa, un amator 
de curse auto pe cont propriu, 
Augustin Cărbune, s-a urcat la 
volan și a pornit cu toată viteza 
înspre stațiunea Singeorz Băi. 
Stăpinul de ocazie al autoca
mionului nu avea insă nici per
mis de conducere, nici pregăti
rea corespunzătoare pentru a 
porni la drum cu un astfel de 
vehicul. La o curbă, mașina a 
ieșit din șosea și a intrat in
tr-un copac. Conducătorul in
cognito a fost proiectat prin 
parbrizul cabinei și strivit sub 
roți. Un deznodămint care poate 
servi drept avertisment. Atit 
pentru amatorii de plimbări cu 
mașini ce nu le aparțin, cit și 
pentru cei ce lasă vehiculele la 
voia întimplării și, vrind-ne- 
vrind, devin buni de plată.

PastoralăCiobanii Vasile Cupea și Dumitru Baciu din comuna Vai- deeni (Vilcea) au ajuns cu o turmă de oi pe raza satului Dumbrăvicioara, comuna Ernei (Mureș). Aici au lăsat oile să pască, iar ei s-au dat „la umbră deasă" să tragă un puișor de somn. Oile s-au răspîndit pe terasamentul liniei ferate din a- propiere. Un șuierat de locomotivă î-a făcut pe păstori să sară imediat în picioare, dar era prea tîrziu : 173 de oi aparținînd consătenilor celor doi ciobani au fost călcate de tren. Sacrificîn- du-le pe altarul propriei lor neglijențe, ambii păstori acum n-au decît să tot fluiere a pagubă !
La 
temperaturi 
scăzute

Dumitru Potorancă, șef de e- 
chipă pe șantierul de construc
ții din Orăștie (Hunedoara), se 
întorcea intr-o seară recentă 
spre dormitoarele rezervate con
structorilor veniți în acest oraș 
din alte localități, tn acest timp 
el a fost atacat prin surprinde
re de doi indivizi. Cîteva lovi
turi puternice l-au adus în sta
re de inconștiență. Cei doi ne- 
cunoscuți i-au luat suma de 
8 600 lei, ceasul de la mină și 
alte obiecte personale, după 
care au aruncat victima in pi- 
riul Orăștioara. lntimplarea a 
făcut insă ca, aruncat in apa re
ce, Dumitru Potorancă să-și re
vină din starea de inconștiență și să se salveze de la înec. La 
scurt timp după aceea, autorii 
acestui act de tilhărie au fost 
identificați și arestați. Ei sint 
frații Traian și Ludovic Sava din 
Orăștie — unul in virstă de 17 
ani, iar celălalt de 23 ani — 
ambii fără ocupație. Acum vor 
face și ei cunoștință cu tem
peraturi scăzute : nu in apă re
ce, ci „la răcoare". Și pentru 
mult, mult timp I

I

Viața, experiența organizațiilor de partid evidențiază cu deosebită pregnanță că deplina, autentica măsură a eficienței activității educative este dată — pe lingă modul in care determină ridicarea nivelului politic, cul- tural-științific al membrilor de partid și al celorlalți oameni ai muncii— de contribuția sa la modelarea profilului lor etic. Acest adevăr este întrutotul valabil și pentru învățămîntul de partid, care nu poate fi conceput în afara obiectivului practic al cultivării perseverente, al înrădăcinării in conștiința și comportamentul oamenilor a normelor eticii noastre noi.Reliefăm, în însemnările de mai jos, cîteva aspecte privind modul concret în care u- nele organizații de partid din județele Bihor, Argeș, Satu-Mare. Maramureș, Cluj, Bistrița - Năsăud folosesc pîrghia învățămîntului de partid în scopul promovării în rîn- durile cursanților a valorilor morale socialiste.Din discuțiile purtate în aceste județe cu mai mulți activiști ca- re-și desfășoară activitatea în domeniul propagandei de partid am degajat, ca un e- lement demn de subliniat, accepția cuprinzătoare, vizibil mai bogată în conținut decît în trecut, pe care o acordă valențelor educative ale învățămîntului de partid. „Concepția exprimată de Congresul al X-lea al partidului asupra educației socialiste — ne spunea tovarășul Grigore Comartin, secretar al Comitetului județean de partid Argeș — este de natură să orienteze mai direct acțiunile educative pe care le întreprindem, inclusiv cele circumscrise în aria învățămîntului de partid, către o finalitate precisă : cultivarea convingerilor comuniste temeinice, a deprinderilor superioare de comportare a oamenilor în producție, în familie, in societate".Am avut prilejul să constatăm că această largă perspectivă luminează puternic preocuparea multor organizații de partid din județele amintite pentru realizarea țelurilor educative ale învățămîntului de partid. Ea se materializează, de exemplu, în faptul că în numeroase întreprinderi, instituții, organizații comerciale din aceste județe iși desfășoară activitatea cercuri și cursuri cu tematică specială de etică, de educație moral-ce- tățenească. Este, de asemenea, pozitiv că problematica educativă este prezentă și în programele celorlalte forme de studiu. Multe comitete de partid adaptează cu pricepere a- ceste programe cerințelor actuale ale vieții social-politice din țara noastră, problemelor cu largă semnificație etică ce se ridică acum în fața fiecărui colectiv de muncă. „în ce ne privește — ne spunea tovarășul Mihai Melnic, secretar al Comitetului orășenesc de partid Bistrița — am indicat, de pildă, la întreprinderea de industrie alimentară și la Cooperativa „Unirea" din orașul nostru — unități unde s-au semnalat mai multe abateri de la normele eticii profesionale, ale conviețuirii socialiste — ca trăsăturile fundamentale ale profilului moral al omului nou al societății noastre : atitudinea înaintată față de muncă și avutul obștesc, înalta responsabilitate socială, spiritul colectivist, să facă obiectul unor discuții aparte în cercurile de studiu".Remarcăm, totodată, că în numeroase organizații de partid — printre care cele de la Combinatul petrochimic Pitești, Fabrica „Armătura"- Cluj, „Solidaritatea“-Oradea, „1 Septembrie" și „Unio“-Satu-Mare, Autobaza 2-Baia Mare, Școala specială nr. 10-Bistrița — numitorul comun al multor expuneri și dezbateri purtate în ultimul timp pe teme educative l-a constituit ancorarea lor strînsă în viața colectivelor de muncă respective, pledoaria convingătoare, cu ajutorul unor exemple semnificative — pozitive și negative — din chiar aceste unități pentru un mod de viață socialist, pentru o comportare ireproșabilă în producție, în viața socială.Din păcate, obiectivul educativ al învățămintului, rolul său însemnat în promovarea valorilor elice socialiste, cu alte cuvinte însăși eficiența sa sint adeseori pierdute din vedere de către unele organizații de partid. La întreprinderea „Crișul“-Oradea, de pildă, unde numai în primele două luni ale acestui an s-au înregistrat aproape 19 000 om/ore neutilizate, această stare de lucruri nu a constituit obiectul 
(Urmare din pag. I)

Cite flori 
pe Iza-n | 
sus...Pe Valea Izei, în comuna Să- ' cel, funcționează un atelier de . artizanat al Inspectoratului sil- I vie județean Maramureș. Aici | lucrează 70 de meșteri iscusiți care, din coajă de molid, ză- I mislesc glastre cu flori — o- I biccte de decor de o frumusețe nebănuită. Faima lor a ajuns i departe, peste hotarele țării. De I curînd. reprezentanții unei fir- I me comerciale din Austria au comandat 1 250 000 glastre cu I flori de pe Iza. Și meșterii din | Săcel, deținători ai unui meșteșug original de executare a lor, | iși onorează obligațiile așa cum | le-o cer renumele si tradiția. '
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

strict departamentale, care ignoră rolul și cerințele întregii economii piscicole. Din cauza transportului de la distanțe mari se pierde în fiecare an o mare cantitate de puiet, și așa insuficient. Astfel, pentru bălțile de pe valea Moștiștea, situată in raza județelor Ilfov și Ialomița, se aduce puiet din județele Tulcea și Bihor de la pepinierele M.i.A. In același timp, la puțini kilometri este o pepinieră a I.A.S. care produce anual circa 200 tone de puiet de pește și este distribuit la distanțe mari, in unități din județele Constanța, Iași, Argeș etc. Situații similare se întil- nesc și în alte localități din țară. Iată de ce este nevoie de o studiere atentă a posibilităților existente în fiecare zonă pentru amplasarea și a- menajarea judicioasă a pepinierelor piscicole. Indiferent de deținătorul unui bun piscicol sau altul, principalul este ca fiecare iaz, eleșteu sau baltă să se amenajeze și să fie populate în mod corespunzător pentru a se obține cantități de pește cit mai mari.O altă problemă o constituie lipsa de decizie in ce privește destinația unor terenuri. Din cauza lipsei de, colaborare dintre organele agricole și ale M.I.A., de ani de zile stau neutilizate, sau se folosesc numai parțial, însemnate suprafețe de teren, care nu produc nici cereale, nici pește.în legătură cu problema utilizării terenurilor din zonele îndiguite și desecate, ținem să precizăm cu toată claritatea că nimeni nu pledează ca suprafețe bune pentru cereale, plante tehnice, furaje etc. să capete alte destinații. Este în interesul economiei naționale ca terenurile agricole scoase de sub apă, așa cum a indicat in numeroase rînduri conducerea de partid și de stat, să fie cultivate după toate regulile agrotehnice pentru a se obține recolte cît mai mari. Dar lipsa de decizie din partea organelor agricole privind modul de utilizare a acestor suprafețe poate provoca pagube economice. Este adevărat că unele pămînturi 

unor dezbateri aprofundate în cercul de educație moral-cetățenească existent aici. La fel, la Exploatarea minieră Herja, din județul Maramureș, unde s-au semnalat frecvente abateri de la disciplina de partid și de producție, între cele '40 de teme programate a fi dezbătute, în cele 5 cicluri de expuneri existente aci, doar una singură se referă la necesitatea respectării normelor eticii socialiste.Sînt frecvente situațiile cînd activitatea în cercurile de studiu se limitează la transmiterea și verificarea de cunoștințe teoretice abstracte. Chiar și discuția pe o temă cum este conștiința socialistă s-a redus în unele cercuri de studiu de la întreprinderea 

CULTIVAREA 
VALORILOR MORALE, 
A ETICII SOCIALISTE

sarcină de prim ordin 
a învățămîntului de partid

comunală Cluj și de la Fabrica de cherestea Bistrița-Bîrgăului, la explicarea unor teze și noțiuni generale, fără a se face referiri la comportarea oamenilor, la manifestările concrete pe care le implică o conștiință înaintată.Ce dovedesc asemenea exemple, dacă nu tocmai ignorarea obiectivului etic al învățămîntului de partid, a funcției sale, prin excelență, formative — aceea de a dezvolta Ia cursanți convingeri și atitudini înaintate, responsabile în muncă și in viață și, prin aceasta, a însăși eficienței lui practice ?Fără îndoială că stări de lucruri ca cele amintite mai sus constituie ipostaze ale unui mod formal de activitate. Astfel de situații se datoresc, a- desea, însuși modului în care concep și conduc învățămîntul de partid unele organe de partid care se ocupă în mod precumpănitor de laturile organizatorice, formale, cantitative ale studiului și mai puțin de conținutul acestuia. Chiar atunci cînd analizează învățămîntul de partid, unele comitete de partid, ca de exemplu cele de la IPROFIL-Satu-Mare, Flo- tația centrală și Autobaza 1 Baia Mare etc. — după cum am fost informați la comitetele municipale de partid Satu-Mare și Baia Mare — se mărginesc să consemneze numărul mai mare sau mai mic de cercuri de studiu pe care le-au organizat, situația frecvenței etc. Dar asemenea între-, băfi : în ce măsură expunerile, dezbaterile, simpozioanele organizate au contribuit Ia combaterea și înlăturarea unor deficiențe din producție, din domeniul disciplinei în muncă, al conștiinciozității, din comportamentul oamenilor, la cultivarea unor trăsături morale înaintate ; care sînt carențele ce împiedică realizarea unui asemenea țel ; pe ce căi pot fi ele înlăturate etc. — nu-și găsesc încă răspunsul în cadrul amintitelor analize.• Este știut că normele moralei socialiste nu se transformă „de la sine" în comportamente înaintate în muncă. Procesul de plămădire a profilului etic al constructorilor noii societăți presupune o luptă susținută cu mentalitățile și deprinderile moștenite do Ia vechea orinduire, cu influențele ideologice străine, iar învățămîntul de partid are în această luptă un rol de seamă, el poate face mult pentru dezvoltarea combativității comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii, pentru stimularea unei opinii publice ferme, intransigente față de orice încălcări ale normelor eticii noi.Nu putem însă să nu observăm că în multe cazuri el face totuși puțin în acest sens. La întreprinderea de materiale de construcții din Baia Mare — observa tovarășul Aurel Feștilă, secretar al comitetului municipal de partid — au fost aplicate în ultimul timp unor membri de partid sancțiuni administrative pentru diferite abateri. Era de așteptat ca aceste fapte să fie transfor
îndiguite nu pot fi cultivate imediat. Ceea ce se cere organelor agricole este să stabilească de la bun început destinația acestora pentru a fi puse în valoare în modul cel mai economic, aplicindu-se lucrări corespunzătoare, fără cheltuieli inutile. Se poate afirma că, în multe cazuri, tergiversarea unor hotărîri care trebuiau de mult luate a dăunat și pisciculturii. Specialiștii Ministerului Indus
Ori nu are balta pește,
ori peștele n-are baltă...

triei Alimentare susțin că din această cauză anumite inițiative au fost frînate. încă din 1963 s-a făcut un studiu pentru amenajarea piscicolă a 2 000 hectare în balta Murighiol din Deltă. După ce s-au cheltuit mari sume de bani s-a renunțat pe motivul că nu s-a obținut avizul pentru scoaterea terenului din circuitul agricol. De precizat însă că nici pînă la a- ceastă dată terenul nu a fost desecat și deci nu produce nimic. O situație asemănătoare se constată și în incinta Mahiru din județul Ilfov, îndiguită cu ani în urmă, pentru care M.I.A. a întocmit un proiect de organizare a unei crescătorii de pește pe 3 000 hectare teren impropriu agriculturii. Pe aceste suprafețe era prevăzută și o pepinieră pentru puiet pe 250 ha. După ce s-a cheltuit circa o jumătate de milion de lei cu proiectele s-a ajuns la concluzia că terenul poate fi folosit pentru agricultură, dar nici în prezent însemnate suprafețe din 

mate de organizația de partid din întreprindere în cazuri speciale de discuție și în învățămîntul de partid. Nu s-a întîmplat așa. Cred, oare, tovarășii din comitetul de partid al a- cestei întreprinderi că păstrarea tăcerii în jurul sancțiunilor amintite este de natură să contribuie la activizarea unei opinii publice intolerante față de lipsuri ? O asemenea opinie combativă poate fi creată numai prin stimularea largă a criticii, o critică care să nu se mărginească la a „descrie" abaterile de la disciplina muncii, de la normele moralei socialiste, ci să ia atitudine fermă împotriva lor, să ceară și să impună sancționarea promptă a tuturor celor ce 

aduc prejudicii avutului obștesc, intereselor generale ale colectivului de muncă, recuperarea pagubelor.Aportul învățămîntului de partid la dezvoltarea spiritului critic față de lipsuri este mult diminuat în unele cercuri și cursuri — ne spunea tovarășul Vasile Fechete, director-adjunct al cabinetului județean de partid Satu-Mare — de însăși atitudinea unor propagandiști care se mărginesc să aducă la cunoștința cursanților fenomene negative din municipiu sau județ aflate cu prilejul pregătirilor de la cabinetul de partid, dar nu caută să fie promotorii unei atitudini intransigente față de stările necorespunzătoare de lucruri din întreprinderea sau instituția respectivă. Or, este îndeobște cunoscut că valoarea cea mai mare de penetrație în conștiința oamenilor o au exemplele vii luate din zona cea mai apropiată a preocupărilor și intereselor lor, și aceasta o formează tocmai colectivul atelierului, secției, întreprinderii în care muncesc.Este știut că, în ultimul timp, au 

Noul hotel „Napoca" din Cluj Foto : M. Andreescu
QBQSBOBBHBBBBaceastă incintă nu produc nimic din cauza excesului de apă. In alte incinte — Ezeru — Boianu — Sticleanu din județul Ialomița, deși lucrările de îndiguire au fost terminate încă din 1965 s-a tărăgănat luarea unor hotărîri pentru folosirea cu o bună eficiență a terenului. Abia anul trecut, după ce s-au făcut cheltuieli inutile cu lucrările de desecare, s-a stabilit să se înfiripe o crescătorie de 

pește pe o suprafață de 400 hectare. Anul acesta se va extinde cu încă 200 ha crescătoria de pește și cu încă 350 ha pepiniera de puiet de la punctul Ciocănești.Și in alte incinte îndiguite din Lunca Dunării sint porțiuni de teren cu exces de umiditate care nu produc nimic. La Filciu, spre exemplu, sînt circa 1 000 ha teren impropriu agriculturii, iar la Valea Militinului alte 400 ha se află in aceeași situație.Indecizia și-a pus pecetea și pe alte bunuri agropiscicole care, după îndiguire., au rămas cum au fost și înainte. Balta Mîrleanu, județul Constanța, aie circa 800 ha îndiguite de circa 8 ani care nu au fost încă desecate pentru a fi date agriculturii și nici nu se dă aprobare spre a fi folosite pentru piscicultură. Sînt numeroase alte exemple de terenuri foste funduri de lacuri și bălți care stau nefolosite. Cum este posibil ca după ce s-au cheltuit însemnate sume 

fost adoptate un șir de legi și hotăriri de mare însemnătate, menite a fi veritabile instrumente de instituire a atitudinii înaintate față de muncă și față de avutul obștesc ca o trăsătură permanentă și proprie tuturor membrilor societății noastre. Apare ca o îndatorire stringentă a organizațiilor de partid folosirea intensivă a tuturor mijloacelor de care dispun, Inclusiv a învățămintului de partid, pentru a asigura cunoașterea aprofundată de către fiecare membru de partid, de către fiecare om al muncii a literei și spiritului noilor reglementări. Ni se pare, de aceea, binevenită preocuparea atentă a comitetelor județene de partid amintite, precum și a comitetelor municipale și orășenești Oradea, Ba'a Mare, Cluj, Satu- Mare, Bistrița, Negrești ș.a., de a axa pregătirea propagandiștilor din această lună pe evidențierea semnificațiilor multiple ale legilor privind a- sigurarea și controlul calității producției, organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, a decretului pentru sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială. ordinea și liniștea publică. Expunerile făcute cu acest prilej la Pitești și Cărei, de pildă, de către activiști de partid, cadre cu munci de răspundere în justiție, în administrația de stat au reliefat rațiunile a- doptării acestor legi de către Marea Adunare Națională. Am reținut, de exemplu, modul argumentat în care a fost explicată importanța atitudinii înaintate față de muncă și față de avutul obștesc ca o cerință decurgînd din însăși dubla calitate pe care o au oamenii muncii în condițiile socialismului — de producători și proprietari colectivi ai mijloacelor de producție — ca o necesitate obiectivă.Nădăjduim că asemenea explicații vor fi reluate în cercurile de studiu, în cadrul unor discuții aprofundate cu privire la modalitățile concrete^ de întronare în fiecare loc de muncă a unei ordini și discipline desăvîrșite. Concentrarea atenției, în lunile care au mai rămas pînă la închiderea a- nului de învățămînt, către realizarea obiectivelor majore puse de partid în fața fiecărui colectiv, desfășurarea unei susținute activități educative pentru cultivarea trăsăturilor morale înaintate, proprii constructorilor socialismului — iată o sarcină de onoare, deosebit de actuală pentru fiecare organizație de partid.
Gh. ZAMFIR 
Silviu ACHIM

de bani cu desecarea lor și cu lucrările agricole să nu producă nimic ?Considerăm că este timpul ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii să facă o analiză temeinică a fiecărei incinte îndiguite în parte, să asigure o folosință cît mai economică a terenurilor scoase de sub apă pentru a se recupera în cel mai scurt timp sumele cheltuite cu lucrările de hidroameliorații. Desigur, majoritatea 

terenurilor din Lunca Dunării sînt foarte bune pentru cultivarea cerealelor și plantelor tehnice și trebuie folosite ca atare. Dar acele terenuri joase, funduri de lacuri și bălți pe care cu toate investițiile făcute pentru desecare nu se poate face a- gricultură este avantajos să se practice piscicultura, așa cum s-a procedat în unele zone îndiguite. în incinta Brateșului de Jos, județul Galați, din cele circa 13 600 hectare scoase de sub apă, peste 2 400 ha terenuri joase, situate sub nivelul Dunării, au fost amenajate pentru piscicultură. Rezultatele sînt demne de remarcat. De pe cele 11 000 hectare ce se cultivă cu cereale și plante tehnice se obțin recolte bogate. La porumb se realizează 5 000 kg la ha, iar de pe suprafețele amenajate pentru piscicultură, anul trecut, s-au realizat 1 200 tone pește, față de numai 600— 700 tone cît se obținea în trecut de pe întreaga suprafață a fostului lac

UN MILIARD SI JUMĂTATE 
PENTRU PROTECȚIA MUNCII I 
Dar pentru a apăra sănătatea oamenilor 
este nevoie nu numai de mijloace ma
teriale, ci și de responsabilitatea fac

torilor de asistență socialăGrija pentru om, pentru condițiile lui de viață — coordonată centrală a politicii partidului și statului nostru — se manifestă, printre altele, și prin efortul de a asigura în mod corespunzător protecția muncii. Sume impresionante — 445 milioane de lei în 1960, 950 milioane în 1965, peste un miliard și jumătate în anul trecut — sînt cheltuite pentru echipament de protecție și de lucru, măsuri igienico- sanitare, tehnica securității, ventilație, materiale de popularizare etc. De asemenea, a fost mereu completat și perfecționat cadrul legal care reglementează aspectele de protecția muncii. S-a statuat, ca un principiu de la care nu poate exista abatere, că protecția muncii face parte integrantă din procesul de producție și are ca scop asigurarea celor mai bune condiții de desfășurare a activității creatorilor de bunuri, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.Dintr-o recentă analiză a cauzelor accidentelor de muncă făcută de Ministerul Muncii și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor reiese că, în anul trecut, numărul accidentelor de muncă s-a micșorat, pe ansamblul economiei, cu 5,6 la sută față de anul precedent, iar frecvența lor la mia de salariați a scăzut, în aceeași perioadă, cu 9 Ia sută. Această scădere a avut loc în condițiile în care economia națională a continuat să se dezvolte în ritm accelerat, iar numărul salariaților să sporească cu multe zeci de mii.Pe fondul scăderii de ansamblu a numărului accidentelor, se constată însă o înmulțire puțin liniștitoare a cazurilor grave. în spatele unor cifre statistice seci se ascund tragedii personale și familiale, dureri fizice și sufletești, pierderi ireparabile. Nu ne poate consola faptul că în multe alte țări gravitatea și frecvența accidentelor de muncă sînt mai mari. Pe lingă aspectele umanitare pe care le ridică, accidentul de muncă are repercusiuni economice profund negative. Fiecare dintre accidentele grave înseamnă, în medie, aproximativ 360 mii de lei cheltuiți de stat sub formă de pensii de invaliditate sau de urmaș, înseamnă, de asemenea, a lipsi economia națională de un aport în producție în valoare de 4,5—6 milioane lei (la o productivitate medie pe muncitor de 150—200 mii lei anual), mai înseamnă a pregăti alt cadru în loc, iar pregătirea costă și durează. Dacă adăugăm la aceasta cheltuielile provocate de incapacitățile temporare de muncă, prilejuite de accidente așa-zis minore — costul îngrijirii medicale, ajutorul de boală plătit, lipsa aportului în producție, distrugerile de bunuri ocazionate de unele avarii — ne putem da seama de proporțiile daunelor pe care le produce economiei naționale neglijarea activității de prevenire.Pentru a obține cele mai bune rezultate în prevenirea accidentelor este nevoie ca măsurile ce se iau în acest scop să fie aplicate în primul rînd acolo unde se produc cele mai numeroase accidente, pentru a se înlătura cauzele lor. Ce aflăm în a- ceastă privință la inspectoratele pentru protecția muncii ? Mai bine de două treimi din accidentele grave s-au datorat organizării defectuoase a proceselor tehnologice, supravegherii și instruirii necorespunzătoare a muncitorilor, indisciplinei în muncă —atit din partea celor ce organizează, controlează și conduc procesele de producție, cit și din partea muncitorilor — precum și defecțiunilor tehnice în timpul funcționării unor utilaje. Unde se înregistrează frecvența cea mai mare ? Pe primele locuri se situează unitățile consiliilor populare, unitățile agricole, șantierele de construcții. Este vorba de sectoare cu unități multe și dispersate, cu personal insuficient instruit.Respectarea cadrului legal privind securitatea muncii, a măsurilor elaborate în acest scop și folosirea judicioasă a mijloacelor materiale puse la dispoziție nu reprezintă acte facultative, ci obligații stricte atit pentru conducerile întreprinderilor, cît și pentru salariați. Subliniem acest lu-
B B E3 B B H BBrateș. Printr-o mai bună organizare a crescătoriei amintite se preconizează ca, în anul 1975, producția de pește să se dubleze. La fel s-a procedat și cu balta Suhaia din județul Teleorman, .undo concomitent cu îndiguirea și cu lucrările de hidroameliorații s-a amenajat și o crescătorie de pește pe 1 100 ha, care, în acest an, a intrat în producție-Este timpul ca fără alte amînări să se stabilească destinația precisă a fiecărei porțiuni de teren, modul de soluționare adecvat intereselor economiei naționale care are nevoie de cantități sporite atît de cereale și alte culturi, cit și de pește. In însemnările de față nu ne-am referit la măsurile care trebuie luate în vederea îmbunătățirii iazurilor aparținînd consiliilor populare și cooperativelor agricole — o importantă rezervă de sporire a producției piscicole — care necesită un studiu amănunțit în vederea utilizării lor raționale. De asemenea, nu ne-am ocupat de problema cadrelor, despre care ziarul nostru a mai scris. Asupra acestor aspecte vom mai reveni.Pentru punerea în valoare a tuturor bunurilor piscicole, la indicația conducerii de partid și de stat, Ministerul Industriei Alimentare a întocmit un studiu în care sînt prevăzute o seamă de măsuri referitoare la popu- larea cu puiet selecționat, extinderea amenajărilor piscicole și exploatarea lor judicioasă. Prin amenajarea și folosirea rațională a bunurilor piscicole existente, se preconizează ca producția de pește din apele interioare ale țării să ajungă, în anul 1975, la peste 110 000 tone. Totodată, se va extinde pescuitul oceanic. Aceasta va face să crească consumul de pește pe locuitor de la 3,5 kg cît este în prezent la 12 kg în 1975. Toți deținătorii de bunuri piscicole, specialiștii, cercetătorii din acest domeniu trebuie să-și aducă contribuția la înfăptuirea măsurilor de mare însemnătate pentru sporirea producției de pește. 

cru deoarece acolo unde măsurile se k aplică, rezultatele se cunosc. Se pot cita intreprinderi importante, din diferite ramuri ale economiei, cum sînt Laminorul de tablă subțire și întreprinderea de sirmă, cuie și lanțuri din Galați, Uzina de utilaje „6 Martie", „Electromotor" și „Azur" din Timișoara, Schela petrolieră Găești, întreprinderea de foraje Brăila, Uzina de îngrășăminte chimice Piatra Neamț, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii Chir- nogeni, Hirșova, Castelu din județul Constanța și altele, unde de mai mulți ani de zile nu s-a înregistrat nici un accident de muncă grav (in unele nici din cele mai ușoare). Există, de asemenea, județe întregi unde nu numai numărul total al accidentelor este în scădere, dar și al celor grave. în județul Timiș, de pildă, numărul total al accidentelor a scăzut cu 15 la sută, al celor mortale — cu 30 la sută, al celor soldate cu invalidități — cu 4 la sută, coeficientul de gravitate — cu 20 la sută. Toți acești indici sint in scădere și în anul curent. Fenomenul nu este întîmplă- tor, ci reprezintă rezultatul abordării cu seriozitate și răspundere, în mod complex, a problemelor de securitate a muncii de către toți factorii implicați — conduceri de unități, foruri tutelare, salariați, inspectorate de, stat pentru protecția muncii și alte inspecții de specialitate, inspectori obștești ai sindicatelor.Dar acestei abordări serioase și pline de răspundere i se opune în alte locuri — cu regret trebuie s-o subliniem — o doză mare și frecventă de neglijență și subestimare, surori bune ale iresponsabilității. La Uzina de vagoane Arad, întreprindere cu accidente frecvente în ultimii ani — ne relatează tov. Gh. Burdan, președintele sindicatului — mai bine de 2,5 milioane de lei au rămas nechel- tuiți în 1969, in condițiile în care ventila-ția rămîne deficitară, iar o serie de aspecte mai „mărunte" continuă să-și aștepte încă rezolvarea. La Timișoara, unde în majoritatea unităților economice frecvența și gravitatea accidentelor au scăzut, la U.M.T., cea mai mare întreprindere din oraș, conducerea a desființat cabinetul de protecția muncii, a res- trîns și „compartimentul ajutător de protecția muncii". încălcări grave ale obligațiilor în acest domeniu ni se sesizează de la întreprinderea de prefabricate Giurgiu, I.M.A. Holboca- lași, Uzina „Oțelul roșu" ș.a. Dacă cei vinovați ar fi obligați să suporte daunele — și nu întreaga societate — sîntem siguri că atenția acordată protecției muncii ar fi mult mai mare, în întronarea unui climat de disciplină și respect față de obligativitatea aplicării normelor legale, un rol foarte important joacă Inspecția de sțat pentru protecția muncii. Ea participă la cercetarea accidentelor grave, exercită periodic controale preventive în întreprinderi, în urma1 cărora aplică sancțiuni contravenționale și dispune măsuri obligatorii. Dar numărul inspectorilor este redus și ei nu reușesc să controleze unitățile mai des de două-trei ori pe an. Cine controlează, intre două controale ale inspectorilor, modul cum sînt respectate măsurile preconizate ? Cine cercetează accidentele de muncă mai mărunte ? Toate aceste sarcini sînt îndeplinite de „compartimentele ajutătoare de protecția muncii", ca organe ajutătoare ale directorului întreprinderii. Realitatea de pe teren arată insă că nu totdeauna aceste posturi se încadrează cu ingineri sau tehnicieni cu autoritate in materie, buni cunoscători ai problemelor de protecția muncii. De asemenea, nu sint stabilite și • delimitate drepturile și răspunderile pe care ar trebui să le aibă. Prea des incă rolul lor se rezumă la a sesiza direcțiunii diferitele aspecte, ceea ce este încă departe de a fi o chezășie pentru luarea operativă a măsurilor ce se impun. E necesară reglementarea unei mai strîn- se legături între aceste compartimente și inspectoratele de stat pentru protecția muncii.Interlocutorii noștri au subliniat importanța folosirii judicioase a unor pîrghii economice stimulatoare. Astfel, se știe că întreprinderile varsă anual o cotă fixă pentru fondul de asigurări sociale. Unele unități nu cheltuiesc decît în mică parte acest fond ; Ia altele insă — unde și accidentele sînt frecvente — se depășesc de două-trei ori sumele alocate. Am înregistrat numeroase propuneri în sensul că ar fi bine ca succesele în menținerea de cheltuieli reduse la capitolele accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale să fie recompensate prin bonificații, iar neglijențele în această materie să afecteze beneficiile întreprinderilor respective și nu bugetul statului.Prea des încă se neglijează măsurile cu caracter educativ, pentru crearea unui curent de opinie care să antreneze pretutindeni întregul colectiv la stricta respectare a prevederilor legale, in fond, o culegere de norme de autoapărare. Un rol important ar putea exercita in această privință controlorii obștești, in multe locuri doar prezențe scriptice în cadrul grupelor sindicale. Prin numărul lor, prin apropierea de locul de muncă, ei reprezintă o rezervă inepuizabilă de posibilități pentru a educa tinerii muncitori, pentru a veghea asupra aplicării și respectării măsurilor obligatorii și pentru a preveni astfel cu succes accidentele de muncă. Conducerile întreprinderilor, „compartimentele ajutătoare", inspectorii de stat pentru protecția muncii au tot interesul să le acorde mai multă a- tenție, să-i instruiască, să le sporească autoritatea și să oolaboreze cu ei.Am ridicat, în rindurile de mai sus, cîteva din problemele principale pe care le ridică activitatea de prevenire a accidentelor de muncă. întreprinderile noastre dispun de tot ce Ie trebuie pentru a realiza o reducere radicală a frecventei și gravității a- cestor accidente. Programul de măsuri elaborat de Ministerul Muncii și Consiliul Central al U.G.S.R. tinde tocmai spre atingerea unui asemenea obiectiv. Eficiența lui este condiționată de modul cum se va reuși să se instaureze o colaborare permanentă, efectivă a tuturor factorilor investiți cu răspunderi în problemele de protecția muncii.
Al. PLAIEȘU



SCINTEIA — miercuri 22 aprilie 1970 PAGINA

pagina economică
în fața constructorilor de mașini din țara noastră stau în acest an sarcini de o deosebită importanță, a căror rezolvare reclamă o amplă și fundamentată pregătire materială și organizatorică, fructificarea la maximum a gîndirii și concepției tehnice proprii. Creșterea competitivității produselor pe plan intern și mai a- les la export, recurgerea cu economie la importul de licențe și produse, reducerea consumului de materiale și în special de metal, diminuarea cheltuielilor materiale de producție șl a prețului de cost — iată cîteva din obiectivele majore ale activității actuale a întreprinderilor, centralelor industriale și grupurilor de u- zine din industria construcțiilor de mașini.Rezolvarea a- cestor probleme este strîns legată de nivelul muncii de concepție desfășurată în noile organisme cu statut de centrală și care dispun — direct sau prin intermediul uzinelor subordonate — de institute de cercetare și proiectare, servicii constructor -șef, tehnolog-șef și metalurg-șef, de laboratoare decercetări uzinale. Și trebuie spus că, în general, în momentul constituirii centralelor și grupurilor de uzfcțe, majoritatea subramurilor industriei construcțiilor de mașini dispuneau de compartimente de concepție bine organizate, a căror activitate a început să fie mai strîns legată de cerințele imediate și de perspectivă ale creșterii producției de mașini și utilaje cu performanțe tehnice și funcționale ridicate, promovării unor tehnologii și procedee avansate de prelucrare a metalului. Așa a fost posibil să se finalizeze în ultimele luni o serie de realizări de prestigiu ale tehnicii românești.în domeniul asimilării de noi produse, rezultate din valorificarea unor lucrări de cercetare încheiate, sînt de menționat : gama unificată de distribuitoare hidraulice realizată de colectivul Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini (I.C.T.C.M.), în scopul echipării mașinilor și utilajelor cu acționări moderne, de mare productivitate; gama de cuptoare pentru tratamente termice, din care s-a asimilat circa 60 la sută pe bază de cercetări și documentații proprii elaborate de r.C.T.C.M. și uzina „Independența" Sibiu ; gama de noi tipodimensiuni de sape cu role pentru foraj, care a- sigură performanțe de lucru superioare, la nivelul realizărilor pe plan mondial, concepute de Institutul de proiectări și cercetări pentru utilajul petrolier și Centrala industrială de utilaj petrolier din Ploiești; ruloul compactor vibrator de 6—8 tone, utilaj modern, de mare productivitate, pentru construcția de drumuri, realizat de colectivul uzinei „Progresul" Brăila ș.a. De asemenea, au fost promovate sau au căpătat o mai largă extindere anumite tehnologii noi, cum sînt turnarea unor piese foarte grele, cromarea dură a unor repere de dimensiuni mari, executarea prin laminare a țevilor cu aripioare pentru schimbătoare de căldură și elaborarea de fonte cu calități superioare.Cu toate aceste succese, trebuie să recunoaștem că mai sînt încă multe de făcut pentru dezvoltarea corespunzătoare a muncii de concepție în cadrul centralelor industriale și grupurilor de uzine. Este suficient să a- mintim că multe din cercetările efectuate în institutele și laboratoarele uzinale au o eficiență redusă, că fabricăm anumite produse cu perfor

manțe depășite și cu un consum ridicat de metal. De asemenea, importăm încă un volum mare de licențe, nivelul tehnic al tehnologiilor de fabricație este într-o serie de oazuri necorespunzător, iar unele produse nu sînt competitive la export. Să facem unele precizări. Din lucrările de cercetare încheiate în ultimii doi ani, numai circa 72 la sută sînt aplicate și valorificate în producție. Ciclul mediu de desfășurare a lucrărilor de cercetare, în anii 1966—1969, a fost de 3—4 ani, ceea ce înseamnă foarte mult.Se cuvine relevat și faptul că unele produse din programul actual de fa

ții și construcții de drumuri, cel pentru industria materialelor de construcții, pentru industria alimentară, echipamentul pentru industria ușoară. Utilajele pentru construcții și construcții de drumuri, bunăoară, sînt proiectate 30 la sută în cadrul Institutului de cercetări tehnologice al ministerului nostru, din cauza lipsei u- nui institut de specialitate, 30 la sută în serviciile constructor-șef ale uzinelor executante — „ProgresuT'-Brăi- la, „Steaua roșie“-București, „Inde- pendența“-Sibiu — și 40 la sută în institutele beneficiarului, adică ale Ministerului Construcțiilor Industriale.
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bricație al anumitor centrale și grupuri de întreprinderi nu se ridică la nivelul performanțelor tehnico-eco- nomice ale produselor similare din străinătate. Amintesc, spre exemplu, motoarele Diesel de 1 250 și 2 300 CP, executate de Uzina de construcții de mașini Reșița, care au o greutate specifică de aproximativ 9 kg/CP — față de 3,25—5 kg/CP — și un consum de combustibil de 170 gr/CPh, față de 152—160 gr/CPh cît se realizează pe plan mondial. Tot astfel, produsele Fabricii de ventilatoare București sînt sensibil mai grele decît cele similare construite în alte țări și necesită un consum ridicat de metal. In același timp, sînt insuficiente unificarea soluțiilor și tipizarea constructivă în proiectarea unor grupe de produse — cuptoare pentru forje și tratamente termice, instalații de turnătorie, utilaje pentru industria minieră, pentru industria construcțiilor, construcțiilor de drumuri și a materialelor de construcții ș.a.Cum se explică o atare stare de lucruri ? în primul rînd, centralele industriale și grupurile de uzine nu au reușit în toate cazurile să lege activitatea de cercetare și de proiectare din unitățile subordonate de problemele majore ale procesului de producție, ale planului de export și ale eficienței economice a întregii activități. Apoi, o serie de cercetări s-au efectuat și chiar se realizează, în continuare, în unități din afara centralelor industriale, grupurilor de uzine sau a ministerului. Așa se întîmplă cu cercetările privind fabricația pieselor din pulberi sinterizate.însăși proiectarea unor grupe de produse se execută încă în institutele ministerelor beneficiare, fapt care explică în mare măsură lipsa soluțiilor unitare și a tipizării, realizarea unor produse depășite din punct de vedere tehnic și cu consum ridicat de metal. în această situație se găsesc utilajul minier, utilajul de construc

In lumina indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, colegiul ministerului nostru a stabilit un program de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea muncii de concepție în centralele industriale și grupurile de uzine, la rezolvarea mai operativă a principalelor probleme pe care le ridică asimilarea de produse noi, la nivelul exigențelor actuale și promovarea cu mai mult curaj în producție a cuceririlor științei și tehnicii. Pe baza acestui program, activitatea Institutului de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini va trebui să se concentreze asupra problemelor de tehnologii specifice comune întregii ramuri — sudură, turnătorie, forjare, prelucrări mecanice etc. — precum și asupra cercetărilor aplicative de perspectivă pentru a- bordarea unor tehnologii sau domenii de producție cu totul noi, în afara profilului curent al uzinelor existente, cum ar fi prelucrări prin elec- troeroziune, electrochimie, deformarea la energii înalte, aliaje noi.O intervenție eficace s-a socotit necesară pentru îmbunătățirea rețelei unităților ae cercetare și proiectare și subordonarea lor directă eforturilor ce se depun în centralele industriale pentru înnoirea tehnică și modernizarea producției. în acest scop s-a preconizat crearea unor centre sau institute noi de cercetări și proiectări în domeniul fabricației de utilaje pentru construcții, construcții de drumuri și pentru industria materialelor de construcții — cu sediile la București, Brăila și Iași — al fabricației utilajelor miniere și al realizării de utilaje pentru industria alimentară, care vor fi subordonate direct centralelor industriale și grupurilor de întreprinderi. în acest fel vor fi eliminate situațiile actuale în care o mare parte din cercetări și proiecte se realizează în alte unități decît cele ale construcțiilor de ma

șini, centralelor industriale care coordonează fabricația produselor a- mintite punîndu-li-se la îndemînă toate pîrghiile de care au nevoie pentru ca concepția tehnică a mașinilor și utilajelor să se situeze la nivelul cel mai înalt.Pentru ca întreaga activitate de cercetare și proiectare, specifică centralelor industriale și grupurilor de uzine, să se desfășoare în strînsă legătură cu nevoile producției, institutele și centrele" de cercetare, specializate pe grupe de produse, se vor.ocupa de cercetarea, proiectarea și realizarea de modele experimentale pentru toate produsele prinfcipale din programul de fabricație propriu. Tot ele vor cerceta și dezvolta procedeele de fabricație specifice produselor din profil. In același timp, toate lucrările legate de a- daptarea unor documentații, relevarea de modele sau de modernizarea unor produse vor fi scoase din programele de lucru ale institutelor și trecute în activitatea serviciilor constructor- șef din uzine. Vor trebui dezvoltate însă și nucleele de cercetare uzinale pentru ca ele să preia în mod efectiv rezolvarea problemelor specifice fiecărei u- zine.Reglementările actuale privind o- bligativitatea contractării lucrărilor de cercetare vor facilita, după părerea noastră, îmbunătățirea valorificării soluțiilor tehnice puse în evidență, prin obligativitatea strîngerii legăturilor între cercetător și beneficiar și cointeresarea ambelor părți în ridicarea eficienței economice a cercetărilor. Pe această linie, colaborarea dintre unitățile de cercetare și întreprinderi va trebui să fie mult îmbunătățită, în special în următoarele domenii și faze : execuția de modele și prototipuri, încercări de produse, urmărirea comportării în exploatare a mașinilor și utilajelor, friabilitatea și cercetările operaționale. în această privință, o mare însemnătate prezintă dezvoltarea bazei materiale a institutelor și centralelor industriale, prin dotarea corespunzătoare cu ateliere de prototipuri, laboratoare și standuri de probe. Vor trebui create condiții și pentru o cît mai largă cooperare între centralele industriale, ca și între unitățile de cercetare, în scopul utilizării optime a bazei materiale existente în momentul de față într-o unitate sau alta. Consider că și sistemul circulator al informației tehnice se cere perfecționat, pentru ca noutățile tehnice, rezultatele obținute în anumite compartimente de cercetare și proiectare din uzine și organismele cu statut de centrală să devină larg cunoscute.De bună seamă, pentru ca centralele industriale să-și ducă la bun sfîrșit în cele mai bune condiții atribuțiile ce le revin în domeniul cercetării și proiectării, ele trebuie să cuprindă, să organizeze și să controleze îndeaproape toate aspectele activității de concepție din întreprinderi, să coreleze strict programele de cercetare-dezvoltare ale institutelor de profil și laboratoarelor uzinale cu sarcinile din planul de producție și export. Elaborarea planurilor de cercetare și proiectare și coordonarea înfăptuirii lor în întreprinderile și institutele subordonate sînt sarcini de mare răspundere, care nu pot, în nici un caz, să fie lăsate pe ultimul plan al preocupărilor membrilor consiliilor de administrație ale centralelor și grupurilor industriale.

Zona industrială a lașului Foto : Gh. Vințil

„Secretul" comprimării 
termenelor de execuție:

BUNA ORGANIZARE 
A MUNCII

Colectivul întreprinderii de con- strucții-montaj din Cluj și-a înscris pînă acum numele pe „actul de naștere" a 8 combinate industriale și a peste 120 alte obiective industriale. Numai anul trecut a construit și dat în funcțiune, la termen sau mai devreme chiar, 50 de obiective, dintre care unele de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale. Amintim între acestea rafinăria „Crișana", laminorul de sîrmă, fabrica de cabluri și trăgătoria de oțel tare de ia „Industria sîrmei"-Cîmpia Turzii, instalația de bicromat de sodiu de la Combinatul din Tîrnăveni, instalația de pigmenți de fier de la Orăștie etc. în trimestrul I al anului curent, constructorii de aici au îndeplinit și depășit sarcinile de plan, pu- nînd în funcțiune la termenul planificat fabrica de piese din pulberi sinterizate, instalația de răcire lentă a zgurii din cadrul Combinatului chi- mico-metalurgic Baia Mare și alte obiective.Succesele obținute an de an sînt fundamentate pe un complex de factori, între care primordial este gradul ridicat de dotare tehnică. Este revelatoriu faptul că, .dacă în 1959 reveneau doar 5,6 C.P. la un milion de lei producție, în acest an indicele înzestrării tehnice a atins 20,2 C.P. în prezent, principalele lucrări de construcții și montaje sînt mecanizate în proporție de 85—100 la sută. Pozitiv este și faptul că această zestre tehnică tot mai bogată este în același timp și tot mai bine folosită. Dacă în anul 1965 cu un excavator se dislocau și mișcau 129 000 mc. de pămînt pe an, a-celași utilaj a ridicat anul trecut mai bine de 150 000 mc. De asemenea, o seamă de utilaje au fost modernizate, în vederea ridicării randamentului lor. La șantierul de la Tg. Mureș, de

pildă, a fost realizată o stație automată de betoane cu o producție orară de 20—25 mc., deservită de doi oameni. Au mai fost confecționate instalații pentru transportul pneumatic al betoanelor și multe alte dispozitive care au înlocuit un mare volum de muncă manuală.Specialiștii întreprinderii sînt în permanență preocupați și de promovarea unor tehnologii noi, de modernizarea execuției lucrărilor de con-
DIN EXPERIENȚA 
ÎNTREPRINDERII 

DE CONSTRUCȚII - 
MONTAJ CLUJ

(Urmare din pag. I)ționează scăderea corespunzătoare a cheltuielilor de echipare a autovehiculelor. Este unul din numeroasele exemple care explică cum, printr-o calitate superioară a producției, într-o perioadă determinată de timp o parte mai mică din produsul social total este destinat înlocuirii fondurilor fixe uzate, creîndu-se astfel condiții pentru creșterea venitului național și, pe această cale, pentru lărgirea reproducției socialiste.Nu trebuie scăpat din vedere, totodată, aspectul că înalta calitate a produselor exercită o influență pozitivă asupra nivelului de trai al întregului popor. Bunurile de consum de calitate superioară au o valoare de întrebuințare mai ridicată, sînt mai rezistente. Achiziționînd produse durabile, cu funcții estetico-utilitare mai ridicate, oamenii muncii economisesc importante sume de bani, cu care își pot satisface o gamă mai largă de necesități. Nu-i de neglijat, sub aspectul eficienței economice, nici aspectul că un bun de consum de calitate superioară determină o solicitare prioritară din partea consumatorilor și, deci, o accelerare a vitezei de rotație a mijloacelor circulante, cu toate efectele pozitive oe decurg de aici.Legătura strînsă, directă, care există între nivelul calitativ al producției și cel al eficienței economice se manifestă, desigur, sub mai multe aspecte decît am prezentat în rin- durile de față. Cert este însă faptul că, fiind o latură inseparabilă a activității economice eficiente, îmbunătățirea continuă a calității produselor se impune liotărîtor ca o condiție sine qua non a progresului întregii economii, ca o sarcină de prim ordin, ca o cauză generală a oamenilor muncii. înțelegînd sensul adine al acestor idei promovate de partid, colectivele de întreprinderi acționează hotărît pentru a ridica la un nivel cât mai înalt calitatea produselor.Legea pentru asigurarea și controlul calității produselor, cit și noua lege a contractelor economice conțin prevederi care creează baza juridică a relațiilor dintre furnizor și beneficiar, stabilesc îndatoririle și răspunderea fiecăruia, de la muncitor pînă Ia ministru, in direcția creșterii calității producției. Acestea nu constituie însă decît cadrul în care trebuie să se desfășoare activitatea de producție ; pentru ridicarea permanentă

a calității produselor trebuie djisă o intensă activitate de organizare, precum și o largă muncă politică pentru a explica conținutul legilor și consecințele care decurg din nerespectarea acestora. Este de aceea necesar ca toate cadrele de conducere din ministere, centrale, întreprinderi, precum și organizațiile de partid, de sindicat și tineret să desfășoare o muncă susținută pentru asigurarea condițiilor de realizare a îndatoririlor pe care le stabilesc noile legi.între aceste condiții, un loc primordial trebuie să-1 dețină organizarea controlului tehnic de calitate pe întreg procesul de pregătire și realizare a producției, de la concepția și

important ca, pe lingă aplicarea unor măsuri organizatorice, întreprinderile și centralele să elaboreze programe anuale și de perspectivă în domeniul ridicării calității produselor. Sistemul utilizat pînă acum în acest domeniu de planificare nu era suficient de satisfăcător. Abordarea prin planul întreprinderilor a problemelor calității producției nu se poate rezuma doar la planificarea unor indicatori de calitate, ci ea trebuie să prevadă un întreg program de acțiuni tehnice, organizatorice și economice care să asigure în mod continuu creșterea calității produselor. Consiliile de administrație, comitetele de direcție trebuie să acționeze ferm pentru

și chimie, îndeosebi — despre importanța obținerii celei mai bune calități a produselor, lucrărilor și serviciilor.Realizarea producției de calitate trebuie să fie considerată ca prima îndatorire a salariaților ce rezultă din contractele încheiate cu întreprinderea in care lucrează. în orînduirea noastră socialistă, în care mijloacele de producție sînt proprietatea întregului popor, realizarea unei producții de calitate nu numai că este pe deplin posibilă, dar și absolut necesară. A realiza o producție de calitate este o îndatorire cetățenească, o sarcină de onoare a fiecărui om al muncii, este o contribuție de seamă la pro

Calitatea inaltă a produselor
omologarea produselor, la alegerea și recepția materiilor prime și materialelor ce urmează a fi utilizate pînă la ambalarea, depozitarea, transportul, prezentarea și desfacerea produselor. Trebuie luate asemenea măsuri incit să se asigure beneficiarilor integritatea calității producției pe o perioadă cît mai îndelungată de timp. Introducerea unor sisteme automatizate de funcționare a instalațiilor, folosirea calculatoarelor electronice în conducerea și controlul fabricației. în organizarea întregului flux al procesului de producție, precum și folosirea unei game foarte variate de a- parate de măsură și control permit realizarea unui control riguros al proceselor de producție și asigurarea calității produselor. Dar oricît de desăvîrșită ar fi tehnica, oamenii care o manipulează joacă rolul hotărî- tor in obținerea unor rezultate superioare în realizarea unei producții de calitate. în această acțiune, încadrarea serviciilor de control tehnic de calitate cu personal de înaltă calificare constituie o condiție obligatorie pentru obținerea unei producții de calitate superioară.Evident, ținînd seama că îmbunătățirea calității constituie un proces amplu și permanent, este deosebit de

elaborarea programelor în care să fie cuprinse sarcini concrete și de perspectivă pentru formarea de cadre, pentru ridicarea permanentă a calificării în domeniul activității de control. Este știut că prevederile recentei legi dau dreptul celor care execută controlul de calitate să ceară oprirea fabricației în caz că se constată abateri de la normele de calitate. Aceasta incumbă o mare răspundere a controlorilor și, deci, o temeinică pregătire profesională, o înaltă educație în spiritul îndeplinirii cu strictețe a îndatoririlor lor.O atenție deosebită trebuie acordată introducerii în sistemul de în- vățămînt profesional, general și superior a cursurilor cu privire la calitatea producției. Pentru ucenicii care sînt pregătiți în uzine și elevii școlilor profesionale trebuie să se facă expuneri și demonstrații practice ; în liceele de specialitate, în invățămîn- tul superior tehnic și economic problema calității produselor trebuie să formeze o preocupare la fiecare curs în care se tratează probleme de tehnologie. Este necesar ca și în învă- țămîntul general să se găsească formele adecvate pentru a vorbi elevilor, la obiectele de studiu care au legătură cu această problemă — fizică

gresul continuu și multilateral al societății noastre socialiste. Muncitorii trebuie să desfășoare larg autocontrolul activității în producție, să urmărească cu atenție respectarea întocmai a prescripțiilor tehnologice. In același timp, acolo unde activitatea de producție se desfășoară în echipă sau în brigadă, este necesar să se dezvolte spiritul colectiv de răspundere pentru obținerea unei producții de înaltă calitate, obligînd pe fiecare membru al colectivului să-și facă pe deplin datoria.Maiștrii și inginerii, conducătorii proceselor de fabricație, cei care răspund de exploatarea instalațiilor, de activitatea atelierelor, a secțiilor, trebuie să realizeze autoinspecția calității produselor. Să nu se considere că prezența permanentă a controlorilor de calitate scutește conducătorii proceselor de producție de a organiza propria inspecție, de a supraveghea neîntrerupt și cu răspundere întregul proces de fabricație, de a a- corda continuu o asistență tehnică corespunzătoare tuturor muncitorilor. Cu deosebire, este necesar să existe o strînsă legătură între cercetare și proiectare în vederea realizării unor sortimente noi, cu calități superioare, elaborării de noi procedee tehno-
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logice, de înaltă eficiență economică și introducerii sistemelor cibernetice de conducere a proceselor de producție, a activității economice și organizatorice din marile întreprinderi. Numai în acest fel este posibil să realizăm produse la un asemenea nivel care să răspundă posibilităților create de marile cuceriri ale științei și tehnicii moderne.Un rol important în asigurarea linei calități superioare a producției îl are îmbunătățirea permanentă a normelor și standardelor. Situarea permanentă a acestora la nivelul tehnicii moderne cu care au fost dotate toate ramurile industriale este o datorie a tuturor celor care participă la elaborarea standardelor și a normelor. Este cu totul anormal să se mai mențină ca valabile norme și standarde elaborate cu mulți ani în urmă, pe baza tehnicii din perioada respectivă. Cu fiecare nouă dotare tehnică, este necesar să se facă și un pas înainte în ridicarea calității produselor. „Pietrificarea" normelor de calitate și a standardelor este potrivnică progresului, asigurării unei înalte eficiente economice și satisfacerii cerințelor din ce în ce mai exigente, pe bună dreptate, ale populației.Orînduirea socialistă din țara noastră creează cadrul necesar pentru ca întreaga activitate de producție să decurgă în condiții superioare. Proprietatea obștească asupra t lor de producție face din producător stăpînul mijloacelor cu care lucrează, repartiția fondului de consum al societății făcîndu-se după cantitatea și calitatea muncii depuse. Relațiile socialiste de producție reflectă principii de organizare a producției și a muncii din care a dispărut exploatarea, în care echitatea socială se realizează atît prin retribuția muncii, cît și prin posibilitățile nelimitate de cunoaștere, informare și de afirmare, pe baza < a devotamentului cialismului. Etica comunistă face din producători oameni conștienți care își desfășoară activitatea într-o societate care le asigură existența la un nivel din ce în ce mai înalt și, in același timp, obligă la o nouă atitudine față de muncă. Aceste condiții o- biective, ca și experiența acumulată de oamenii muncii sint de natură să asigure obținerea de noi succese in activitatea de traducere in viață a sarcinilor puse de partid în îmbunătățirii continue a < duselor.

strucții. Ei conlucrează strîns in a- cest sens cu proiectanții și beneficiarii de investiții. în a- cest an, peste 65 la sută din structurile de rezistență au fost concepute din elemente prefabricate. In cazurile cînd asemenea elemente nu au putut fi obținute de la întreprinderile specializate, au fost găsite soluții avantajoase de realizare a acestora direct pe șantier. Astfel, la construirea cuptoarelor de topire de la Fabrica de sticlărie Turda stîlpii au fost obținuți prin metoda glisării, economisindu-se mai bine de 12 tone de oțel și o însemnată cantitate de material lemnos.Preocupările specialiștilor întreprinderii clujene au vizat în egală măsură și asimilarea unor tehnologii noi, de mare randament. Cu deosebite rezultate au fost utilizate betoanele posteomprimate din beton armat, pi- loții forați cu jet cu apă pentru fundație, ecranele impermeabile de beton cu argilă la regularizarea unor rîuri și izolarea zonelor de infiltrație.Pentru o întreprindere cu o rază de activitate mare, întinsă pe 9 județe, buna organizare a producției a constituit un alt element care a permis ascensiunea economică și accelerarea ritmului de execuție. Cîteva măsuri luate în această direcție în ultimul an au început să-și arate roadele. în cadrul întreprinderii a fost organizat un sector tehnolog-pre- gătire cu servicii similare pe șantiere, încadrat cu specialiști dintre cei mai buni ; aceștia, împreună cu proiectanții și titularii de investiții, verifică amănunțit întreaga documentație, operînd modificările ce se impun. înainte de a- se începe lucrările de construcții. Tot aici se întocmesc graficele de execuție, se stabilește necesarul de mijloace tehnice și materiale. Pentru a întări spiritul gospodăresc a fost introdus pe șantiere un nou sistem de evidență a consumurilor de materiale ; urmă- rindu-se mișcarea acestora, se asigură un control mai riguros asupra respectării consumurilor specifice normate. De asemenea, s-a extins mult metoda de programare a lucrărilor pe baza graficelor-rețea. Această metodă se aplică, de exemplu, cu bune

rezultate pe șantierul Fabricii de por țelan din Alba Iulia, la stația d< centralizare de la combinatul dii Baia Mare și pe alte șantiere.Nu de mult, forța acestui harnic co lectiv a sporit prin comasarea cu în treprinderea de construcții-montaj nr. 9 din aceeași localitate. în 1971 acest mare colectiv de constructori rezultat din comasarea celor doui întreprinderi, va trebui să realizez* un volum de construcții de peste 1, miliarde lei, ce se vor concretiza îi mai bine de 100 obiective și capacităț de producție noi. Muncitorii, ingi nerii și tehnicienii întreprinderii s-au angajat să îndeplinească și să depășească acest plan, să dea în funcțiune în termen sau înaintea lui obiectivele prevăzute, să reducă consumurile de materii prime și materiale cu cel puțin 30 tone metal, 50 mc. material lemnos și 120 tone ciment, să diminueze suplimentar nivelul cheltuielilor de producție cu 1,8 milioanc- lei. „Nu pot spune că nu avem forțe, mijloace tehnice pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate — ne-a spus ing. Mircea Popovici, directorul general al întreprinderii. Ne îngrijorează însă faptul că o seamă de obiective prevăzute în planul pentru acest an încă nu au asigurate condiții de începere a lucrărilor. Este vorba de etapa a Il-a a Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej, lucrare la care lipsește documentația de execuție pentru obiectivele de bază. Pentru serele de la Oradea și lucrările de la uzina „Carbochim“-Cluj nu au fost aprobate la timp studiile tehnico-economice. în aceeași situație se găsesc fabrica de cazane mici și arzătoare, Fabrica de obiecte sanitare din porțelan și placaje pentru finisaje în construcții din Cluj. Pentru rezolvarea acestor probleme a- vem neapărat nevoie de sprijinul forului nostru tutelar și al beneficiarilor.Am vizitat cîteva șantiere ale întreprinderii. La Fabrica de sticlă din Turda se zidesc ultimele cărămizi la cuptorul nr. 6 de topire, urmînd ca începerea temperării, prevăzută pentru luna mai, să aibă loc în aprilie. Se lucrează, de asemenea, la montajul mașinilor automate pentru borcane. Constructorii și montorii de pe șantierul de dezvoltare a fabricii „Elec- troceramica“-Turda erau pe terminate cu lucrările la cele două cup toare-tunel unde urmează să înceapă temperarea lor. Se scontează pe reducerea termenului de execuție și la acest obiectiv. Aceleași preocupări majore au însă și constructorii fabricii de cărămizi „Arie- șul“ din Cîmpia Turzii. Aici, la hala de preparare și omogenizare — cel mai important obiectiv din procesul tehnologic al fabricii — a început înzidirea cuptorului-tunel d 150 m prin turnarea în ritm susținut a betonului refractar. Peste tot se muncește cu seriozitate și răspundere. Colectivul întreprinderii de construcții-montaj dorește să păstreze și pe mai departe Steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură, distincție primită recent pentru rezultatele dobîndite anul trecut.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*
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O nouă capacitate
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a industriei ușoareTÎRGOVIȘTE (corespondentul „Scînteii") : La fabrica textilă „Bucegi"—Pucioasa a intrat în probe tehnologice și a început să producă o nouă secție de țesăto- rie, dotată cu 80 de războaie automate, care vor realiza turi extralate. țesă-Prin

intrarea in funcțiune a acestei importante capacități industriale, cu 4 luni mai devreme față de termenul planificat, fabrica din Pucioasa va obține în plus anual 200 000 mp țesături tip bumbac. Utilajele de mare productivitate

din dotarea noii secții sînt prevăzute cu „controlori de urzeală", care evită apariția defectelor în țesături și permit ca un țesător să deservească simultan 6 războaie, să realizeze o înaltă productivitate a muncii.
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MESAJUL UMAN,

POLITIC Șl CUL TU RAL 
AL CĂRȚII PENTRU TINERET

Cartea exercită o influență continuă in planuri multiple asupra formării omului. Grija pentru conservarea valențelor înalt-umane ale cuvîntului tipărit determină ca editurile să devină un factor activ de influențare a dezvoltării unei culturi participînd nemijlocit la difuzarea cărții în pături tot mai largi. Ampla acțiune de editare a cărții a impus în ultimul timp reorganizarea sistemului editorial, astfel ca acesta să-și valorifice superior potențialul și să răspundă mai eficient, prompt și variat unor solicitări multiple. In legătură cu inițiativele editoriale, cu măsurile luate pentru a spori ecoul cărții tipărite în rîndul cititorilor am purtat convorbirea de față cu directorul recent înființatei edituri „Albatros", scriitorul Mircea Sîntim- breanu.
Pornind de la mobilurile care au 

determinat o mai judicioasă profilare 
a editurilor noastre, de la necesitatea 
de a se perfecționa activitatea de 
editare a cărții ce se adresează ado
lescenților, cum vă gîndiți să conce- 
peți activitatea editorială 1— Așa cum există idealul, aspirațiile, întrebările oricărei generații, determinate istoric de evoluția socială, așa cum fiecare vîrstă trăiește într-un anumit fel, sau își făurește propriul univers spiritual, așa cum există veșminte, gusturi, distracții pentru tineret, considerăm că trebuie să existe și cartea care, consecventă rolului său în configurarea și creșterea personalității umane, fără a se indepărta de la rigorile științifice sau artistice, să se adreseze cu mijloace specifice acestei largi categorii de cititori, caracterizați prin- tr-o extraordinară sete de lectură, însă mai puțin avizați asupra a ceea ce trebuie citit. Tocmai specializarea activității editoriale ne permite să contractăm cărți anume dedicate a- dolescenței și tinereții. Editura „Albatros" selectează și oferă acele cărți care fac trecerea treptată, firească, de la cărțile copilăriei la cele de maturitate, vine în întîmpinarea solicitărilor majore ale formării intelectuale, morale șl estetice ; participă — acesta e sensul obligațiilor noastre — la înnobilarea umană a tinerei generații. Cărțile tipărite aici dorim să pătrundă nu numai în interiorul domestic al oricărui adolescent, indiferent de ocupație, dar mai mult, aspirăm să ocupe o parte din locul intim de interferență al adolescentului cu valorile durabile ale creației spirituale.

— Avînd in vedere misiunea edu
cativă. pe care o are de îndeplinit 
editura „Albatros", datoria de a sti
mula creația autohtonă, de a sprijini 
activitatea educativă desfășurată de 
școală, de organizațiile U.T.C., care 
vor fi principalele modalități la care 
veți apela ?— Nu ne propunem să devenim unicul furnizor de carte pentru tineret, la aceasta contribuind, în chip firesc, și alte edituri, ci dorim să oferim unele lecturi specifice, din domenii variate, care să contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere și Ia formarea lor ca oameni. Esențial pentru activitatea editurii este de a găsi aceste forme în stare să cuprindă gama variată a lecturilor solicitate de tineri. Aria de cuprindere tematică a editurii este deosebit de largă. Tipărirea după un plan bine chibzuit și echilibrat a unor cărți de popularizare a științei, literaturii de aventuri, de umor și divertisment, poezie și proză românească sau universală, clasică ori contemporană, lucrări de istorie, geografie, de călătorie sau senzațional, cum și o serie întinsă de tipărituri cu caracter etic, cetățenesc și de îndrumare profesională, de relații în societate și folosire utilă a timpului liber. Folosim în acest sens lucrări românești, inedite sau retipărite, ca si traduceri în al

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Romfin): Con
cert festiv dat cu prilejul cente
narului nașterii lui Lenin — 20.

• Opera Română: Spectacol oma
gial Lenln — 19,30.

• Teatrul de operetă: My fair 
lady — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Coana Chi- 
rița — 19; (sala Studio): Moartea 
ultimului golan — 20.

• Teatrul de Comedie: Opinia pu
blică — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu): Puricele In ureche — 20.

• Teatrul Mic: Primarul lunii și 
iubita sa — 20.

teatre

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.

• Teatrul' Ciulești: Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

• Teatrul central pentru copii șl 
tineret „Freundschaft" — R. D. 
Germană — (în sala teatrului „Ion 
Creangă"): Regele Drosselbart — 
16.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei): O poveste cu 

cintec — 10.

• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): La grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
— 19,30.

• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 19,30. 

cătuiri foarte diverse, de la reportaje și anchete sociale, la eseuri, plachete de versuri, proză, monografii, antologii, compendii etc. Colecțiile constituie modalitatea editorială cea mai des folosită. Existența lor cit mai de durată depinde de caracterul interesant, bogat în substanță, nuanțat, echilibrat alcătuit, de întindere acceptabilă și într-o prezentare grafică vie, atrăgătoare. Continuăm în acest sens o prețioasă experiență dobîndită de fosta „Editură a tineretului" ale cărei colecții cum sînt: „Lyceum", „Aventura", „Cutezătorii", „Cele mai frumoase poezii" și „științifico-fantastice" au dobîndit, în ultimii ani, aprecierile publicului larg.Acestor colecții devenite tradiționale li se adaugă altele noi. Dintre acestea amintim colecțiile de beletristică „Lectura", cuprinzînd nuvele, „De la 5 la 9“, colecție de schițe și povestiri într-un evantai tematic foarte larg, și „Vitrina literară a secolului 20", adevărate cărți de vizită ale unor scriitori de mare prestigiu.O altă colecție care tinde să devi-
interviu cu directorul editurii 

„Albatros", scriitorul 
Mircea SÎNTIMBREANU

nă un „pașaport" de intrare în facultate este „Preuniversitaria". Ea va cuprinde lucrări de sinteză, superioare prin bogăția informațională și mod de prezentare manualelor școlare, în tiraje de masă, pentru toate materiile de admitere. împreună cu extinderea colecției „Lyceum" la alte obiecte ca : matematică, fizică, chimie, geografie, genetică etc. ca și prin alcătuirea unor prefețe accesibile și instructive — înlăturînd studiile fastidioase, complicate, adevărate hățișuri de date — intenționăm să răspundem în condiții mai bune sarcinilor noastre de a sprijini școala și procesul de instruire a elevilor.— Tipărirea unui larg nomenclator 
de lucrări urmărește, după cum ați 
subliniat, asigurarea unor lecturi a- 
tractive, iar in multe domenii, in spe
cial pentru elevi, ele constituie in
strumente indispensabile pe masa lor 
de lucru. Complexitatea și dimensiu
nile inriuririi cărții asupra dezvoltă
rii lor intelectuale se conjugă la a- 
ceastă vîrstă cu un proces intens de 
cristalizare a personalității, de for
mare a trăsăturilor morale, de voință 
și cetățenești. Ce întreprindeți pentru 
a sprijini acest proces polivalent de 
educație a tineretului ?— Cultivarea intelectuală este un element de seamă în marele creuzet al devenirii umane. Prin numeroasele cărți tipărite noi cuprindem programatic aspecte numeroase ale formării tinerilor ca oameni utili societății. Culegerea ds orientare profesională „A fi sau a nu fi", adevărate monografii ale unor profesii, cîntă- rind cinstit solicitările și satisfacțiile, asigură tinerilor indicii practice în alegerea viitoarei ocupații. Alte lucrări au un caracter evident educativ. Colecția „Colocviile adolescenței" constituie un veritabil ghid de morală în acțiune. Aceste eseuri de etică militantă, nuanțate, curajoase, culte, scrise de filozofi, psihologi și pedagogi români de seamă, intenționăm să cuprindă probleme ale formării caracterului și personalității, să discute despre prietenie, dragoste, ideal moral, curaj, eșec, modă, gingășie, angoasă etc. pentru a contribui la îmbogățirea spirituală a tineretului și a veni în sprijinul școlii, al organizațiilor de tineret și pionieri. Pentru aceasta am încheiat contracte cu autorii, însă doresc să subliniez că

!

Programul de scurt- metraje românești prezentat săptămîna a- ceasta la cinematograful „Timpuri Noi" se deschide cu două filme- anchetă consacrate u- nor probleme de evidentă actualitate : pasiunea pentru meserie, condițiile afirmării tineretului în producție (filmul De ce ?) și alegerea drumului în viață, a viitoarei profesiuni (Vîrstă opțiu
nilor). Realizate de a- celași regizor — Octav Ioniță — și înrudite între ele ca sferă de preocupări, ambele filme demonstrează posibilitățile anchetei cinematografice ca instrument de investigație socială ; ele impun prin spontaneitatea reacțiilor și a răspunsurilor unora dintre participanți, — constituindu-se în cele mai reușite momente ca o pledoarie pentru seriozitate, pentru o a- titudine responsabilă față de viață, față de societate. „Materialul uman" al celor două anchete este interesant, generos, dar experiența și poziția eroilor reali ai acestor filme, elanurile, gîndurile tinerei generații ar fi putut fi mai pregnant valorificate dacă realizatorul ar fi fost prezent în discuție prin întrebări capabile să orienteze consecvent investigația — fără a-i știrbi, desigur, autenticitatea — spre aspecte de profunzime ale problemelor dezbătute. Este o condiție a filmelor de această factură, a rezonanței lor educative.în pofida unor calități certe (ele exprimă un punct de vedere matur și invită la me- 

ele nu vor vedea lumina tiparului dacă nu vor fi gîndite ca dialoguri vii, tonice, atractive, în stare să comunice cu cititorii. Prin activitatea editorială ce o vom desfășura ne propunem să răspundem cît mai bine setei de cunoaștere a tinerilor, să a- jutăm la pregătirea lor pentru muncă și viață, la educarea lor în spiritul unei înalte conștiințe socialiste, al tradițiilor revoluționare.O deosebită atenție acordăm prezentării existenței, luptei și spiritualității poporului român. Colecții de mare tiraj ca „Dacia felix 20", „Ocolul României în 80 de... ipostaze" în care intenționăm o prezentare expresivă a tradițiilor poporului român, a realităților patriei socialiste ; „Vatra" (prezentarea unor ținuturi, lupte, acțiuni revoluționare etc.), „Precursorii", volume și antologii de lirică patriotică, vor contribui la mai buna cunoaștere și prețuire a trecutului de luptă al poporului, împlinind unul din dezideratele majore ale educării patriotice a tineretului. Evident, pe lîngă cartea de beletristică, pe lîngă literatura informațională, un loc deosebit îl vom destina cărții politice, ideologice, răspunzînd astfel interesului a- dolescenților, necesității pregătirii lor multilaterale. în această direcție sper că vom reuși să realizăm o bună colaborare cu organizațiile U.T.C., cu Ministerul învățămîntului, cu Institutul de științe pedagogice, sincronizîndu-ne, la specificul nostru, eforturile destinate aceluiași scop.
— Editura va participa și la culti

varea tinerelor talente scriitoricești. 
In ce mod ?— Creația originală este intrinsecă tineretului. Vom publica literatură originală : poezie, proză, reportaj, eseu, monografii și alte lucrări. Colecția „Albatros" 1-ămîne în continuare deschisă selecțiilor antologice din poezia contemporană. în ceea ce privește debuturile, deși s-a renunțat la colecția „Luceafărul", vom publica anual cinci volume și vom acorda celor mai reușite premii. Deschidem porțile editurii pentru tot ceea ce este suflu contemporan, pentru toți acei care au ceva de comunicat tinerilor. Vom veghea însă la calitatea umană și artistică a lucrărilor tipărite pentru a contribui la promovarea literaturii autentice și a înlătura confuzia valorilor.

— Se știe că la succesul unei cărți 
contribuie intr-o măsură apreciabilă 
editorul, ate cărui „însemne" pot 
spori cu coeficientul prestigiului nu
mărul lucrărilor valoroase. Cum in
tenționați să formați „blazonul" edi
turii „Albatros" ?— Prestigiul unei edituri se obține prin calitatea lucrărilor oferite cititorului. Pentru orice editură cunoașterea solicitărilor reale și întîmpinarea lor este piatra unghiulară a succesului. Noi nu putem fi un element pasiv de multiplicare a creației. Pentru ca editura să se situeze în miezul incandescent al culturii, să vină în întîmpinarea imperativelor educative ale societății noastre, se impune o schimbare de optică chiar în cadrul redacției. Munca de redactor nu poate fi o profesie de așteptare ci una de întîmpinare. Prin- tr-o colaborare activă cu autorii putem influența pozitiv elaborarea unor lucrări bogate în idei, de mare valoare științifică și artistică. Ținuta grafică aleasă, mijloacele variate de popularizare au partea lor în buna răspîndire a unei cărți. Acestea sînt singurele posibilități de a influența scrisul, singurul răspuns valabil cu care orice editură își dobîndește și își apără blazonul în fața oricărui public. Prestigiul unei edituri se obține printr-o muncă asiduă, lipsită de spectaculos, dar, în timp, plină de semnificații.

Emil VASILESCU

• Bănuiala: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare:
REPUBLICA — 10; 12,45; 15,30;

• 18,15; 21.
• Picioare lungi, <egete lungi: 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, MO
DERN — 9,30; 11,30; 13,45;. 16; 18,15; 
20,30.
• 6 iulie: CAPITOL — 10; 12,15; 
17,15; 19,45.
• Străzile au amintiri: CENTRAL
— 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
18,45; 20,45.
• Iubita lui Graminia: FESTI
VAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FAVORIT — 15,30; 18; 20,30.
• Colonia Lantieri: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul; LUMINA
— 9,31—16 în continuare; 18,15;
20.30.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 10.
• Asterix și Cleopatra: DOINA
— 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 15; 17,30; 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• De ce 7; Vîrstă opțiunilor; Re
generarea; Cum s-a născut harta; 
Dialog cu sculptura; Ciocîrlia: 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Parada comediei: CINEMA
TECA (sala Union) — 10; 12- 14.
• Splendoare în iarbă: FERO
VIAR — 8; 10,45; 13,30; 16,15; 19,15, 
EXCELSIOR — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20.30, MELODIA — 9; 12; 15,15; 
18; 20,45, GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
• Elvira Madigan: GRIVIȚA — 
16; 18,15; 20,30.
• Fecioara care-mi place: ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16,30; 19.
• Ultima dragoste: BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Domnișoara doctor: DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Moll Flanders: BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30, VOLGA — 16; 18,15; 
20,30, MIORIȚA — 15; 17,30; 20.
• Visul domnului Gentil: LIRA
— 15,30; 18; 20,30.
• Winnetou în Valea Morțli: FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• In fiecare seară la ora 11: CO- 
TROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici, cine vine la cină?: VII
TORUL — 17; 19,30.
• Prieteni fără grai: MUNCA — 
16; 18.
• Jocul care ucide: TOMIS — 
9,30—15,30 în continuare; 18; 20,15, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Sherlock Holmes: VITAN — 
15,30: 18; 20,30.
• Explozie în munți: UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Vă place Brahms?: PACEA — 
16,45; 19,15.
• Cind se aud clopotele: CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Stăpîn pe situație: POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Sezon mort: COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.

18,00 Deschiderea emisiunii. „Li
nia dublă a curajului" — e- 
misiune pentru tineret.

18.30 Desene animate : „Animalele 
șl focul".

18,40 Actualitatea muzicală.
18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Legumicultura. Din experien

ța plantării legumelor în so
larii.

19.50 Omagiu lui Lenln — emisiu
ne literar-muzlcalfi.

20,20 „Sînt inginer constructor" — 
un film de Gh. Vitanidis.

20.50 Telecinemateca : „Roma, oraș 
deschis". Prezintă Florian 
Potra.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Serenade și canțonete.
23,10 închiderea emisiunii.

I

ditație), peliculele la care ne referim par a plăti un anume tribut improvizației. Este o impresie determinată în parte poate tocmai de faptul că realizatorul mizează prea mult pe spontaneitatea interlocutorilor și pe efecte de „cină-vări- te“ (de pildă, fetele care vor să devină cîn- tărețe. dar sînt lipsite 
ECRAN

Program de scurt-metraje
la un cinematograf... inexistent

de orice har), în detrimentul efortului de finalizare a ideilor enunțate în discuție. Această impresie este accentuată, în mod paradoxal, de prezentarea anchetelor în succesiune, în cadrul aceluiași program. într-adevăr, ciți- va dintre în prima și în cea îmbrăcați tinuîndu-și țiile ; am fost convins că operatorul proiec- ționist a încurcat bobinele, și abia după

vizionare am aflat că, de fapt, necesitatea unei disocieri tematice a ■ făcut ca oparte din materialul anchetei „De ce ?“ să fie folosit in cea de-a doua anchetă. Nu ne-am fi oprit aspect, studioul Sahia", cran —fi pur și simplu decon-
asupra acestui care privește „Alexandru dacă — pe e- alăturarea n-ar

de artă („Dialog cu 
sculptura", regizat de Const. Budișteanu) și două desene animate (legenda „Ciocîrliei", de Laurențiu Sîrbu) și 
(„Desen pentru o pasă
re" de Letiția Popa). O selecție eclectică, cu două anchete apropiate, cum am văzut, ca temă, urmate de alte filme care — chiar fără a fi lipsite de interes — nu

certantă. Este, incontestabil, o inabilitate de programare — din păcate nu singura și nu o excepție în cazul cinematografului „Timpuri Noi".Programul acestei săptămîni mai cuprinde un film științific 
(„Regenerarea", în regia 
lui Stelian Penu — despre capacitatea de regenerare a celulelor vii), altul a cărui temă e sugerată în titlu 
(„Cum s-a născut har
ta", in regia lui Petre 
Lovin) un scurt-metraj

asi- lor, ca- al
ca-

sînt de natură să gure, în alăturarea relieful, interesul, racterul captivant unui program de scurt-metraje. De altminteri, sala cinematografului era aproape goală...Credem că este zul ca destinul cinematografului „Timpuri Noi" să facă obiectul unei preocupări mai a- tente din partea forurilor de resort. Fapt este că acest cinematograf „specializat" funcționează doar în virtutea inerției. începînd cu

cei investigați anchetă apar de-a doua — la fel și con- interven-

cinema DUNĂREA
chemată la ordine!

IN JUDEȚELE TULCEA Șl DOLJ ACȚIUNI 
HOTĂRlTE pentru prevenirea inundațiilor

CURIER
JUDEȚEAN*

Pe zidul gării fluviale din Tulcea există un semn dăltuit acolo în anul 1871, care marchează nivelul cel mai ridicat atins vreodată de apele Dunării.Au trecut de atunci aproape 100 de ani, peste semnul încrustat în zid s-au așternut straturi peste straturi tencuielile, dind uitării acea minusculă mărturie lăsată de înaintași. Și iată că oamenii de astăzi au fost siliți, deodată, să-și aducă aminte de ea. Apele Dunării, umflate, au ajuns la cote maxime.Luni seară, Dunărea ajunsese la coronamentul betonat al falezei, în- cepînd să-l deverseze. Pentru cine a fost în Tulcea și a văzut de la înălțimea falezei apele fluviului rostogo- lindu-se cuminți la picioarele orașului, ceea ce poate vedea acum i se pare de necrezut. Pontoanele de a- costare par ridicate deasupra cheiului. Vasele maritime circulă de-a lungul Dunării nu încorsetate în albia fluviului, ci parcă alunecînd în vecinătatea hotelului Delta, sfidîndu-i înălțimea etajelor cu catargele lor....S-a dat alarmă generală. Consemnul — unul singur : apa nu trebuie să intre în oraș ! Porțiunea falezei amenințată a fost precis delimitată în planul de bătaie. Fiecare întreprindere, fiecare instituție a luat în seama colectivului ei construirea unei porțiuni de dig, pe toată distanța de aproape un kilometru care trebuie apărată de furiile apei. încă în cursul nopții de luni spre marți au intrat în acțiune autobasculantele : ciment, balast, granit — se adună stivă lingă stivă pe faleză. S-a trasat firul zidului de apărare, a început prepararea betonului, a început construirea febrilă a „pieptului" de granit peste care Dunărea nu va trece !Marți la prînz cotele apelor Dunării indicau : 406 cm, în creștere 3 cm. Apele ar putea crește în continuare. Dar oamenii au pornit sistematic să le înfrîngă cerbicia. Pe toată porțiunea amenințată, digul se înalță mai re’pede decît cresc apele. S-a lucrat intens marți ziua, se lucrează în această noapte, pentru ca azi, miercuri, zidul de apărare să fie gata.Dar nu numai în Tulcea s-a acționat prompt și hotărît. Dunărea e limitrofă teritoriului județului pe o distanță de mulți kilometri. Pe o lungime totală de peste 9 000 de metri s-au executat consolidări de diguri. S-a stabilit necesarul de vase și șalupe fluviale care stau la dispoziția comandamentului județean și pot interveni în orice moment pentru evacuarea oamenilor și bunurilor din zonele periculoase, cît și pentru executarea u-

t V Sesiune de comunicări 
și referateSATU MARE (corespondentul „Scînteii"). In zilele de 17 și 18 apribe s-au desfășurat la Salu Mare lucrările primei sesiuni județene de comunicări și referate cu tema „Cercetarea științifică, factor determinant în modernizarea și perfecționarea învățămîntului", organizată de inspectoratul școlar județean și sindicatul învățămîntului din Satu Mare. La sesiune au luat parte numeroase cadre didactice din școlile județului, reprezentanți ai Ministerului Învățămîntului, comitetului Uniunii sindicatelor din învățămînt și cultură, cadre didactice universitare, inspectori din cadrul in

amintește aici despre

afișajul stereotip de la intrare, cu holul mo- horit, lipsit de orice e- lement decorativ ori de publicitate adecvat specificului acestei săli, și terminînd cu aspectul ei, cu calitatea proiecției (inclusiv graba o- peratorului, care sare uneori începutul sau sfîrșitul de act) — nimic nu că este vorba un lăcaș de cultură, ci dimpotrivă. Cu mai multă grijă gospodărească n-ar fi greu să se pună capăt a- cestei stări anacronice (și, culmea, sala se intitulează „Timpuri Noi" !), în așa fel în- cîț publicul Capitalei să cîștige un cinematograf în momentul de față inexistent. Și a- bia atunci va fi oportun de discutat despre structura programului unei săli consacrate filmelor de scurt-metraj, despre criteriile de selecție și mijloacele de popularizare, despre acțiunile care ar putea fi organizate aici pentru promovarea realizărilor reprezentative ale documentariștilor noștri, ale creatorilor din domeniul filmelor de animație. Este firesc ca producția de scurt-metraje — ale cărei virtuți educative, instructive sau de divertisment sînt bine cunoscute — să se poată confrunta cu marele public, beneficiind de un cinematograf cu profil special. Rămîne doar ca acest cinematograf să fie creat, adaptindu-se sala existentă și ambianța ei la rigorile e- lementare, de civilizație, ale unei instituții de spectacol. 
D. COSTIN

nor lucrări de apărare în funcție de nevoie. S-au luat măsuri de asigurare a hranei necesare animalelor e- vacuate din Deltă.Aceleași intervenții energice le-am constatat și în județul Dolj. Luni dimineața, la Bechet, apele Dunării au atins nivelul de 766 cm, ceea ce înseamnă că ele depășeau cu 62 cm cea mai ridicată cotă atinsă in ultimii ani. Instalațiile stației de pompare din cadrul sistemului de irigații Calafat-Băilești, semănăturile de pe mai bine de 50 000 hectare, cît și numeroase localități așezate de-a lungul Dunării, între Calafat și Corabia, erau în pericol.Comitetul județean de partid Dolj a lansat un puternic apel pentru a se acționa cu maximum de operativitate în vederea preîntâmpinării inundațiilor. în locurile cele mai critice din cadrul sistemului de desecări Ghidici-Rast, Nedeia-Dăbuleni au fost transferate zeci de gredere și screpere, menite să efectueze lucrări de consolidare a digurilor protectoare. Coloane de autobasculante transportă fără întrerupere mii de tone de piatră, pămînt, nuiele și alte materiale. La semnalele radio, transmise de la Nedeia — unde apele începuseră să se infiltreze prin dig — peste 1000 de țărani cooperatori din comunele vecine au venit în ajutorul celor din localitatea amintită, în numai cîteva ore, la punctele critice au fost transportați și așezați pe dig 480 saci cu piatră, 5 000 metri steri fascine (snopi de nuiele și crengi). în comunele Rast și Negoiu, pe o distanță de 12 km, mai mult de 600 de țărani lucrează fără întrerupere la întărirea digurilor de apărare. Valurile mari ale apelor amenințau să rupă și digul ce protejează stația de pompare de pe malul Dunării, de la Basarabi. Toți specialiștii, tehnicienii, mecanicii de utilaje, agenții hidro au lucrat fără preget la înălțarea și mărirea secțiunii digului, în vederea întăririi rezistenței acestuia. în mai puțin de o jumătate de zi, cei 200 metri de dig au fost înălțați cu 1,20 metri.Un ajutor prețios au primit unitățile de stat și cooperatiste din zona supusă inundațiilor din partea întreprinderilor de construcții pentru îmbunătățiri funciare. Conducătorii auto și de utilaje grele, inginerii și tehnicienii nu au cunoscut odihna. Munca lor a fost însă încununată de succes. Ei sînt pregătiți să acționeze în continuare cu maximum de operativitate și perseverență pînă ce a- pele Dunării vor începe să se retragă în albia lor obișnuită.
Stelian SAVIN 
Nistor ȚUICU 
corespondenții „Scînteii"

spectoratelor școlare din alte județe. La deschiderea lucrărilor sesiunii, tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Satu Mare, a rostit un cuvînt de salut.Referatele și comunicările prezentate în plenul sesiunii au fost dezbătute în cadrul secțiilor care s-au constituit: limba și literatâna română, limba și literatura maghiară, limbi străine, istorie—filozofie, geografie, biologie—agricultură, matematică, fizică—chimie, educație fizică și sport etc.

Locuri pentru 
odihnă 

și excursii 
prin 0. N. T.

Agențiile și filialele Oficiului Național de Turism pun la dispoziția celor interesați, în condiții avantajoase, locuri pentru odihnă în stațiuni bal- neo-climaterice. Pînă la 15 iunie, tarifele de cazare și masă sînt reduse la Bușteni, Sinaia, Predeal, Borsec, Sovata, Tuș- nad și Lacul Roșu. De asemenea, copiii pînă la 7 ani sînt cazați în mod gratuit, dacă nu se solicită pat separat, iar prețul mesei pentru ce li se cuvine este redus cu 50 la sută.Prin agențiile O.N.T. se pot procura și bilete pentru litoral, în luna mai și începutul lunii iunie. Tarifele de cazare și masă sînt reduse : 30 sau 40 lei pe zi pensiune completă la Mamaia, Eforie-Nord, Efo- rie-Siid și la Mangalia — în oraș — la „Jupiter", ca și la „Venus".Posesorii de bilete pentru odihnă beneficiază și de o reducere de 50 la sută la transportul cu mijloacele C.F.R. și D.R.T.A.La agențiile O.N.T. din întreaga țară se fac, totodată, înscrieri pentru excursii speciale în stațiunile de pe litoral, ce vor avea Ioc în zilele de 1—l mai, cu 40 lei pe zi pensiune completă.Amănunte se pot obține la toate agențiile O.N.T.

CONSTANȚA

Nava „România"
In portul maritim Constan

ța, la dana nr. 24, a acostat, 
pentru prima dată, nava de li
nie „România", sub pavilion 
grec — aparținînd companiei 
„Hellenic Line" din Pireu — cu 
o încărcătură de bumbac și piei 
din S.U.A. pentru țara noastră. 
După acostare, comandantul na
vei, Dimitrios Koukoulis, a de
clarat autorităților portuare : 
Nava pe care o comand, cea 
mai nouă achiziție a societății 
noastre, are un deplasament de 268 000 picioare cubice (circa 
5 000 tone n.n.) și va fi utiliza
tă în Marea Neagră și Marea 
Mediterană. tn semn de oma
giu pentru admirabila dv. țară, 
conducerea companiei a hotă- 
rit să o denumească „Româ
nia". Nava își inaugurează cu 
acest prilej cursele regulate in 
portul Constanța.

_ SIBIU

Amorfizoare 
hidraulice

O nouă „premieră" indus
trială a fost consemnată recent 
la Uzina de piese auto Sibiu. 
Aici a intrat in funcțiune, cu 
întreaga capacitate prevăzută 
pentru acest an, o nouă și mo
dernă secție care produce a- 
mortizoare după licența Arms
trong. Se realizează amortizoare 
hidraulice telescopice pentru 
toate tipurile de autovehicule 
construite în țară : „Dacia 
1100“ (in curind și pentru „Da
cia 1300“), autocamioane S. R., 
autobuze, autoutilitare, I.M.S. 
Performanțele tehnice ale amor- 
tizoarelor de acest tip sînt com
petitive cu cele ale produselor 
similare de pe plan mondial.

HARGHITA

Material didactic
ln sălile liceului din Mier

curea Ciuc s-a deschis o ex
poziție la care participă siite 
de cadre didactice din 82 uni
tăți școlâre, cu peste 1000 de 
exponate. Sînt prezentate nu
meroase piese ingenioase, în
cepînd de la mașina de calcu
lat simplă, cu întrebuințări în 
învățămîntul preșcolar și pînă 
la aparatul electronic audio
vizual, toate fiind elaborate și 
realizate de cadrele didactice 
din județ. Se preconizează că, 
în urma trierii exponatelor, se 
vor face propuneri către în
treprinderea pentru confecțio
narea materialelor didactice în 
vederea lansării acestora în 
producția de serie.

NEAMȚ

Amenajări 
comerciale

Un magazin universal, cu o 
suprafață utilă de 3 000 mp, se 
află în plină construcție în cen
trul orașului Roman. In cartie
rul Precista, din Piatra Neamț, 
se construiește un mare com
plex comercial. In noul, cartier 
de locuințe Dărmănești, ce va 
începe in curind să se înalte la 
Piatra Neamț, se prevede, de a- 
semenea, construirea, simultană 
cu blocurile, a unui mare com
plex comercial. Tot în reședin
ța județului se realizează două 
mari depozite comerciale moder
ne. Alte numeroase unități co
merciale vor fi reamenajate și 
modernizate, printre care res
taurantul „Moldova" din Roman. 
La Piatra Neamț se amena
jează un bar de zi, o terasă 
de vară la restaurantul „Cire- 
șica" și se înființează un restau
rant familial, mult așteptat de 
consumatorii locali și de turiști.

SATU MARE

„Aurul" rubiniuAnul trecut, județul Satu- Mare, cel mai mare bazin producător de căpșuni din țară, a livrat statului 14 000 tone de căpșuni, de pe o suprafață de circa 1 300 ha. Pentru a amplifica producția la aceste apreciate fructe, în această primăvară, în cooperativele agricole de producție din Halmeu și Tu- rulung a început, pentru prima oară în țară, amenajarea de solarii experimentale, în regim de irigare, necesare culturii forțate a căpșunului, de pe care se vor putea obține fructe timpurii cu circa 18 zile mai devreme decît în condiții obișnuite. Organele agricole județene elaborează, in prezent, măsuri pentru înființarea pînă la începutul anului viitor a cel puțin 4 ferme specializate în cultura căpșunului (una din acestea va fi destinată și producerii stolonilor — materialul de înmulțire). Sistemul fermelor se va extinde o dată cu regularizarea apelor rîului Tur, în zona căruia căpșuneriile vor lua o amplă dezvoltare. Pînă în anul 1975, cultura căpșunului — acest „aur" rubiniu al ținutului sătmarului — se va extinde la 2 000 ha, din care circa 600 ha în condiții de irigare.
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OMUL FA TĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUSf...
nu este de zece ori mai firesc ca P. T. să fie obligat să muncească și să-și întrețină copiii ? Ba da ; iar una dintre consecințele cele mai firești ale Decretului este obligarea acestor para- ziți de profesie, care refuză să presteze o muncă social utilă, să se încadreze

te ori folosirea de expresii indecente, jignitoare, obscene, de natură să provoace indignarea cetățenilor"). Constantin Popa, 47 de ani (aceeași încadrare juridică), Maria Cucereanu, 20 de ani („atragerea de persoane, sub orice formă, să- virșită in localuri, parcuri,

pe pantofi ; ei sînt cei care transformă restaurantele în taverne, care trec lălăind cîntece obscene la miezul nopții pe sub fereastra mea sau a dumitale. Nu sînt, poate, prea mulți ; dar, cum spunea un martor la judecătorie, „cîți trebuie să te-njure așa, netam-nesam,
vreoadustăcut

înainte de începerea ședinței, stau de vorbă cu Paraschiv Traiciuc. Ședința este o ședință de judecată, iar P. T. se află în boxă, cu un milițian în spatele său. Adus aici de două minute. E neras de vreo două săptămîni, nespălat poate și de mai mult, îmbrăcat cu un fost palton ; degetele, galbene de nicotină, tremură mereu. Pare să aibă 52—55 de ani.— De ce ai fost aici ?— Nu știu. N-am nimic.(N-a muncit niciodată în viața lui. Cerșește, face probabil mici servicii recompensate cu 2—3 lei, poate că mai are și grijă de cite un obiect... nepăzit).— Ai avut vreodată serviciu ?— Da, în 1964.(Citeva luni de muncă într-o viață de om).— Cîți ani ai ?— 38.(Și eu, și alți martori ai dialogului, tresărlm. Brusc, îl privim altfel. Așa arată un om de 38 de ani 1 „Munca îl înnobilează pe om" — știu și copiii. Iată însă, în fața ochilor, mai elocventă că trîndăvia îl degradează. P. T. — nu este nici o exagerare în ceea ce spun — a început să-și piardă trăsăturile de om).— De ce nu muncești ?Tace. Intervine subofițerul de miliție, care l-a adus :— Nouă ne spunea ieri că marca e bună doar... pentru tractoare — omul trebuie numai să le dirijeze.„Precursorul ciberneticii" mă privește cu aceeași tulburare absentă.— Bei ?— Da. Și mîinile — minate probabil de un reflex condiționat — încep să tremure și mai tare.— Ce?— Votcă, drojdie, spirt...— Spirt medicinal, dat prin piine ?— Ce să-1 mai dau... Plinea o măninc.— Ia-ntrebați-1, altceva ce mai bea ?— Diana, răspunde P.T.Da, „Diana", loțiunea a- ceea pentru frecții 1...Acesta este Traiciuc, u- nul dintre primii judecați sub imperiul Decretului privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică. Parazit tipic, fugind de muncă, element asocial, P. T. trăiește de o viață pe spinarea altora. De cînd este el apt pentru muncă, milioane de oameni au învățat o meserie, s-au înălțat Bicazul, Hunedoara și Galații, au răsărit pe harta țării Orașul Victoria și Săvineștii, au apărut televizoarele și automobilele „Dacia" — de atunci și pînă azi oamenii au descoperit zeci de participe elementare și au zburat în Lună. P. T. bea ; bea, cerșea și... filozofa. „Munca e pentru tractoare..."— Ești căsătorit ?— Am fost. Am trei copii.— Unde sînt ?— îi ține statul......Bun e statul ăsta I Noroc de el. Adică din munca mea, a dumitale, stimate cititor, a noastră, a tuturor, merge, o părticică, și pentru întreținerea copiilor aduși pe lume de către un P. T. E firesc, desigur ; dar

dovada cea a faptului

In numele

LEGII RESPECTULUI
FA ȚĂ DE OM,
MUNCĂ

Șl SOCIETA TE!

„...este oprit și obligat să mediteze :CE FAC CU VIAȚA MEA (Instantaneu din sala de 
judecată a Judecătoriei sectorului 7)

într-un fel de viață normal. în felul acesta, prin muncă și numai prin muncă, se pun bazele procesului lor de reeducare.Fiindcă în alcătuirea „portretului-tip“ al celor care au trecut pînă acum, în Capitală, prin fața judecătorilor și au fost sancționați cu închisoare contravențională pentru o faptă sau alta, o trăsătură a- proape generală este modul de viață parazitar. Chiar dacă — așa cum este cazul femeii Angela Postelnicu, 44 de ani („săvîrșirea... in public, de acte, gesturi, fap-

VACANȚĂ 
LA BAR

Deși (ori tocmai pentru că...) meteorologii vestiseră 
in munți o vreme de coșmar, la Predeal s-a înscăunat 
o primăvară de basm, sub o copertină de un albastru 
fără prihană, drept care mă îndoiesc că era chiar cerul 
de aprilie, cu o respirație fierbinte și parfumată, în 
fața căreia giruetele stăteau în cumpănă dacă să o 
treacă la obișnuita rubrică vînt sau să deschidă una 
nouă, specială pentru miracole...

Să tot urci Cioplea și Clăbucetul, să te tot pierzi, 
navigator fără busolă și sextant, printre insulele de 
viorele și brebenei ale Susaiului, să tot privești, pînă 
amețești și simți joc de stele în fața ochilor, cum pe 
Postăvarul se retrag spre văioage turmele de zăpadă.

Și nenumărați elevi, aflați aici în vacanță, se bucură 
din plin de... eroarea meteorologilor ; vilele se golesc 
în zori, telefericul și cărările suind spre înălțimi sînt 
asaltate de la orele cele mai matinale, citeva sandvișuri 
în buzunarul bluzei și un termos cu ceai taie din pro
gram pînă și ora rezervată mesei, căci și ea ar putea fi 
furată soarelui de cei patru pereți ai sufrageriei.

Probabil că după această introducere ați fi gata să 
jurați că cele citeva cafenele și baruri ale Predealului, 
cu lumina lor specifică, cu fumul țigărilor plutind in 
nori groși, cu mirosul de tutun îmbibat în covoare și 
perdele, au rămas pustii in aceste zile incomparabile.

Nu vă pripiți, totuși !
Erau pline. Pline cu băieți și fete, elevi și eleve, ve- 

niți în „vacanță" la Predeal, la aer de munte !
Mi-au venit atunci în minte trei întrebări. Prima 

mi-am pus-o mie însumi și a sunat cam așa :
— De ce au mai venit acești adolescenți pînă aici, că, 

slavă domnului, cafenele și baruri, aburi de coniac și 
fum de țigări găseau și la București !

N-am izbutit să-mi răspund. Toate eforturile mele de 
a încropi un răspuns cit de cit logic au rămas zadarnice.

A doua întrebare am pus-o unui barman :
— De ce îi primești, omule ? De ce nu-i trimiți la aer, 

la soare ? Dacă te gindești bine, au venit aici să se re
facă, nu să se intoxice.

Barmanul mi-a răspuns prompt, profesional :
— Eu n-am treabă cu ei. Am treabă cu planul.
A treia întrebare am pus-o unui profesor. Evident, 

nu aceluia care în fruntea grupei sale de elevi urca spre 
Trei Brazi. Evident, nu aceluia care, în trening, făcea o 
..miuță" cu elevii săi pe micuțul stadion de lingă gară. 
Evident, nu aceluia care se fotografia pe Veștea in 
mijlocul a zeci de fete și băieți, rizînd spre soare, așa 
cum se ride soarelui, sincer și din toată inima. L-am 
întrebat pe dascălul care își sorbea berea la o masă 
de la restaurantul „Carmen"

Nu mai țin minte ce mi-a răspuns. Sau mai exact nu 
mai vreau să țin minte ce mi-a răspuns. Știu doar că 
pe urmă, peste o zi sau două, s-a înnorat. A căzut 
lapovița. S-a lăsat ger.

Și eu, în marea mea naivitate, am crezut că vremea 
s-a stricat pentru ca, un pic, să mai facă și pe placul 
meteorologilor. Nu, altul era motivul : se sfirșea va
canța...

Octav PANCU-IAȘI

pe străzi sau în alte locuri publice, in vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea, pentru a obține foloase materiale"), Marian Moroșan, 20 de ani („portul, fără drept, al cuțitului, pumnalului, șișului, boxului, castetului..."), Stan Marin, 36 de ani („urmărirea sau acostarea unei persoane, dacă fapta este însoțită de cuvinte sau gesturi necuviincioase") — chiar dacă faptele nu reprezintă, în mod expres, contravenția de „parazitism clasic", incriminată de lege, constatăm că nici unul dintre ei — și nici alții, pe care nu i-am mai enumerat — nu muncește. Sau n-a muncit niciodată sau, „tocmai își caută servici" sau „are o promisiune pentru săptămî- na viitoare"... Fiecare este un conglomerat de lene, se- miinfracțiuni și absență, a- proape totală, a oricăror norme morale.Dintre ei, din rîndulcestei pegre refractare ia muncă și ordine, se recrutează indivizii pe care îi cunoaștem, din nefericire, cu toții : insul care înjură în autobuz ca la ușa cortului, cel de răul căruia nu poate o fată să treacă pe bulevard, insul care îți insultă soția și o bruschează fiindcă... tot el a călcat-o

a-

ca să nu-ți tihnească o săp- tămînă ? Sau cîți trebuie să-ți abordeze fiica cu trivialități pentru ca să-i întunece un anotimp ? E de-ajuns unul 1“împotriva — scuzați duritatea expresiei, dar e necesară — acestui jeg social se întreprinde, în aceste zile, cu sprijinul susținut al opiniei publice, acțiunea de asanare a mediului înconjurător, de curățire a străzii. Este mai mult decît firesc să fie așa și sînt edificatoare cuvintele unui martor care dă o declarație în dosarul lui Stan Marin. (Dar, mai întîi, faptele : într-o avansată stare de ebrietate, S. M. a acostat duminică seara o cetățean- că adresîndu-i expresii triviale și încercînd chiar s-o rețină cu forța. Femeia a cerut ajutorul unui trecător care, natural, cavalerește, i l-a dat. S. M. i-a bruscat pe amîndoi ; a încercat să-1 bruscheze și pe lucrătorul de miliție care a intervenit). La declarația sa de martor ocular, cel care a intervenit în favoarea femeii ultragiate, a- daugă : „Mă bucură severitatea noilor legi împotriva huliganismului. Sper că și în acest caz se vor lua măsurile corespunzătoare", (îl înștiințăm, pe această

cale, că s-au luat, după cum și în toate celelalte cazuri contravenient!! și-au primit sancțiunea).Cîteodată, „cazurile" care trec prin fața judecătorului sînt adevărate concentrate de dramă umană, semne e- vidente ale unei dureri umane care devine, cîteodată, chiar greu de privit. C. M. are 20 de ani ; ne- jmpiiniți. De cînd se știe, n-a muncit. E o ființă firavă. bălaie, neajutorată ; Ia flash-ul unui coleg fotoreporter începe să tremure. A început viața sexuală la vîrsta cînd prietenele ei se mai jucau cu păpușile. Pe la 17 ani a avut și un copil, o fetiță. Pînă ieri își acorda favorurile pentru cinci lei.— Ai părinți ?Privesc formularul-tip. Este fiica lui „Natural" și Margareta. Tot natural și tatăl fetiței ei !— Mai ai frați ?— Mai am patru ; sînt dați de suflet.— Cită școală ai ?— Trei clase.— De ce n-ai mai urmat?— Nu m-a lăsat mama. A zis că...Mai departe nu mai putem vorbi. Plînge. O privesc. Măcinată de boli venerice, C. M. va fi tratată, va munci. Dar pe urmă ? Prima seară de foame și- caruselul va reîncepe ? Ce e de făcut ? - • ••principiu se conturează într-o discuție cu tovarășul Nicolae Lăzărescu, președintele Judecătoriei sectorului 7, judecătorie care soluționează aceste pricini în cuprinsul municipiului București :— Este nevoie de acțiunea concertată a tuturor factorilor responsabili — consilii populare, miliție, organe ale Ministerului Muncii — pentru a face ca închisoarea contravențională să dea cele mai bune roade în sensul recuperării umane a celor ce s-au făcut vinovați de săvîrșirea uneia sau alteia din faptele care cad sub incidența Decretului. Pentru cei care au un loc de muncă este nevoie ca, o dată reîntorși acolo, să sufere înrîurirea binefăcătoare a colectivului. a opiniei celor ce muncesc alături de ei. Pentru ceilalți, este necesar ca, o dată sancțiunea executată, să fie îndrumați spre locuri de muncă pe marile șantiere, acolo unde oricînd este nevoie de brațele lor, unde li se oferă cazare, condiții omenești de trai, a- colo unde pot învăța în scurt timp o meserie. Și poate că, peste timp, petrecuți semi-infracțiune li se părea un vis urît.Subscriem întru totul la aceste cuvinte. Pentru căin fața celor sancționați prin prevederile Decretului se deschid două doar două : unul al muncii — este infracțiunea.ceastă zonă tulbure se recrutează tîlharii, torii —cu legea, cu societatea. In drumul spre închisoarea co- recțională. spre condamnările la ani și ani, viitorul infractor este oprit și obligat să mediteze : ce fac cu viața mea ? Pentru cei multi dintre ei va fi o ditație fertilă.Ceea ce se cuvine subliniat este și faptul că apărînd liniștea și igiena morală publică, prevederile Decretului îi apără. în a- ceeași măsură, pe înșiși contravenient! să alunece pe toboganul descompunerii sociale. Ei învață că parazitismul nu mod de viață, că și ordinea publică doar niște cuvinte conținut palpabil ; să fie cuviincioși, respectul — respectul față de om, respectul față de societate. Iată de ce opinia publică aprobă cu satisfacție apariția Decretului și așteaptă cu încredere efectele sale salutare.

Soluția de

aniiîn trîndăvie și vor
drumuri, este cel celălalt Din a-hoți calificați, escrocii, viola- elementele certate

este un liniștea nu sînt fără un învață învață

Gaorge-Radu CHIROVICI

Cine este proprietare
CĂSUȚE

t

NOASTRE" ?Un imobil ca atîtea altele : Blocul B p. 5 — Aurora, din Iași. Apartamente — proprietate personală — confortabile, cu trei și patru camere. Locatarii s-au mutat încă de anul trecut ; excepție face unul singur. De luni de zile apartamentul e gol.De ce întîrzie proprietarul ? Oare s-a răzgîndit, nu-și mai dorește casa ? Ne gîndim la numărul celor care merg aproape zilnic pe șantierele viitoarei lor locuințe, din dorința de a-și apropia momentul de bucurie firească al intrării în casă nouă, construită cu ajutorul statului...Nu ! Altceva trebuie să fie la mijloc. Aflăm că cele patru camere, zăvorite, aparțin lui Valerian Beda, șeful serviciului contabilității la întreprinderea de gospodărire a locuințelor și localurilor. Și mai aflăm că, in timp ce locuința sa stă goală, nu de o zi, două, ci de atita vreme, respectivul ocupă liniștit un apartament cu trei camere, pe Bd. Dimitrie Can- temir nr. 11, proprietatea statului. Cele trei camere trebuiau de mult să fie puse la dispoziția organelor de spațiu locativ. La Iași, ca de altfel și în alte centre urbane ale țării, sint destule nevoi urgente ; sînt destule familii îndreptățite să aibă — și ele — o locuință confortabilă pentru dobîndirea căreia muncesc și așteaptă cu răbdare. Zestrea noastră locativă se dezvoltă vertiginos, în consonanță cu ritmurile generale ale economiei, dar și cerințele de locuințe sînt mari și gospodărirea cu maximum de grijă a fondului locativ se impune cu deosebire.Cum se face atunci că Valerian Beda deține, practic, două apartamente ? Motivul ? Ne consternează. Judecați și dumneavoastră :— Lipsa de înțelegere a organelor locative m-a determinat la acest gest extrem. Da. mi-am construit casă beneficiind de împrumut de la stat. Dar în asta, pe care o am acum, vreau să-i aduc pe părinți. Spațiul nu-mi aprobă însă, și, iată, nici eu nu mă mut 1Stranii condiții 1 Și stranie optică. Ea este cu atît mai reprobabilă cu cît aparține unui șef de serviciu la I.G.L.L., care știe — nu din auzite 1 — cîtă energie se depune pentru soluționarea în modul cel mai just și urgent posibil a solicitărilor de locuințe. El însă pune condiții, își îngăduie tranzacții, se consideră îndreptățit să decidă asupra unui bun care nu este al lui, ci al altuia : al statului !

Dar, înainte de a înfățișa pînă la capăt mentalitatea acaparatorilor de spațiu, să ne oprim în citeva rinduri asupra unui alt caz, în măsură să arunce o lumină și mai clară asupra vicierii raporturilor dintre stat și beneficiarii locuințelor puse la dispoziție.Ani de zile Alexandru Barth, tot din Iași, a locuit cu soția și fiica sa pe str. 23 August nr. 8. Zona fiind supusă demolării, li se oferă un apartament cu trei camere într-un bloc al statului, pe str. Rozelor nr. 15. Alexandru Barth cere ca repartiția noii locuințe să fie eliberată pe numele fiicei sale, Adriana Barth. Cît de calculat și premeditat a fost acest act, lăsăm pe cititori să aprecieze. Noi le mai supunem judecății doar următorul fapt : La numai șapte luni de zile. Alexandru Barth se mută intr-un apartament proprietate personală, fără a fi obligai să facă dovada că a predat spațiul de pe strada Rozelor 15, deoarece nu EL era titularul de contract ! Astfel, Adriana Barth, fiica, rămîne singură, în apartamentul de trei camere. în sfîrșit, se află de schimbările intervenite prin plecarea părinților din locuință (potrivit normelor contractuale, fiica era obligată să anunțe în termen de 15 aceste schimbări. Nu s-a grăbit și vom vedea îndată de ce).Solitarei locatare i se explică cei în drept că spațiul pe care-1 ține e totuși prea mare pentru ogură persoană ! Adriana Barth se dovedește însă... incapabilă să înțeleagă aceste explicații. Se trece peste faptul că legea îngăduie un număr limitat de metri pătrați de suprafață locuibilă la care are dreptul fiecare persoană și i se oferă o locuință confortabilă, tot la bloc, de 18 metri pă- trați. Doctorița refuză totuși categoric, invocînd un motiv... zdrobitor:— Știți că vărul meu nu are casă!? Pînă nu i se rezolvă și lui problema, nu accept nimic. (Aceeași optică ca în cazul precedent : statului i se pun condiții cu privire la bunurile lui 1).Rezultatul : și această familie — care Ia demolare locuia intr-o singură casă — are acum in stăpînire două locuințe 1 Cazurile se aseamănă prin același raționament hrăpăreț, prin spirit de căpătuială : vrei să ai două apartamente ? Foarte simplu : îți faci locuință personală. N-o predai pe cea în care ai locuit pînă atunci, deși e a statului 1 Și așa, cu 70—80 de mii de lei, te alegi cu două case. Limpede, nu ?

zile însăde de- sin-

nu-1 dat
Am auzit epitetul pe coridorul instituției. Cartea poreclelor încă înregistrase. Mi-am seama că nu poate fi vorba despre prăjitura înaltă, umplută cu frișcă, încărcată cu ornamente și siropuri de ciocolată scursă. Am devenit atent — probabil că epitetul nu se născuse din senin...— Profiterol e în toane rele ! spunea un bărbat.— într-adevăr ! Cred că nu e bine să intrăm azi la el. A refuzat să semneze. își dă iarăși demisia. Nu vor renunța la el. Este un om cu suprafață...Am șovăit întrebîndu- mă dacă eu însumi ar mai trebui să intru sau nu. Nu-mi plac oamenii în toane rele, cei ce nu se pot concentra și, obsedați de mînie, devin subiectivi și pătimași. E drept, instituția era cam anacronică. Se știa că vor veni măsuri de reorganizare. El, Profiterol, se temea de aceste măsuri, voia ca totul să ră- mînă neclintit. Am intrat totuși și am avut impresia că mă aștepta, văzînd în mine o poartă spre izbăvire. A început să mi se plîngă :— Tocmai acum cînd părăsesc cîrma acestei corăbii... N-am să vă fiu de prea mare folos. Niciodată n-am crezut că sînt un om de neînlocuit, dar în

condițiile care mi se pregătesc nu voi putea să mă desfășor. Mă simt cu mîinile legate. Au trimis pe capul meu o echipă de control. Este pentru prima dată cînd... Am făcut destule. Reputația mea mică, mare, atîta cită există. a făcut ca oame-

convorbiri și dispoziții directe. De cite ori se trezea în fața unui fluviu de scrisori și adrese, cuia totul în birou tr-un seif. Rezolva adresele care știau 
pe. Cum ? Se ocupa numai de scrisorile și adresele care veneau însoțite

Contrapunct social

și spun : cum sint.funcțio- să mi se făcea cu

o-venit de la credeți că re-vreau să im-

el încă în- numai 
să ți-

rea unor mașini etc. Pagubele le suporta instituția, iar dacă era nevoie se găseau vinovați. Birocrația era invocată ca o scuză supremă.11 priveam. Avea înfățișare de star de cinema, își netezea tîmplele gri- zonate. Potrivea foto-

PROFITEROL
nii să acționeze la rice impuls mine. Să nu curg la un șantaj sentimental și că presionez pe cineva. Dar nu se poate să nu țin la demnitatea mea ori mă vreți așa ori dacă nu...„Importantul" nar era dispus confeseze. O I multă pricepere, constru- indu-și treptat un adevărat monument. Era împotriva birocrației. Ura orice fel de hîrtii. Munca lui se concentra în

de telefoane, de emisari speciali, de grupuri în audiență. Restul considera maculatură inutilă.Cîteodată se întîmpla ca adresa pe care o punea la păstrare să fie urgentă, importantă, să „ardă" cum se mai spune. El știa aceasta, o punea totuși din obișnuință în sertar, cu gîndul de a o recupera a doua zi. Apoi pleca pe teren, o „uita", și atunci instituția înregistra mari pierderi prin blocarea unor vagoane, prin dezorganizarea unui transport, prin neutiliza-

pe birou în ca- lui prinsese o melancolică de al romantismu-grafia de re chipul expresie exponent lui tardiv.— Nu e simplu într-un post de conducere I am convenit. Ai nevoie de multă stăpînire de sine, de un stil.— Da, și tocmai de a- ceea voi pleca... Vor vedea ei după aceea ce se va ' " _' ’ mii de fire pe care trebuie să le ții într-o singură mînă. Eu am știut să le țin. Instituția aceasta este opera mea. Eu
întîmpla 1 Sînt aici

gindit arhitectura ei, am organizat servici- eu am făcut bufetul, am făcut anexele, eu mers cu memorii în dinți și am obținut aprobarea pentru covoarele și lustrele care dau prestigiu instituției, eu am adus aici comisii pentru dimensionarea pardoselilor și am condus ciclul de simpozioane despre evoluția patrulaterului. Toate a- cestea sînt azi uitate. Mi se spune că trăiesc cu un picior în trecut și că m-am culcat pe lauri. Da, m-am culcat, dar nu pe lauri, ci pe spini...Profiterol are forță de convingere, știe să-și pună în valoare aptitudinile, recunoaște că încă din tinerețe a fost lipsit de spirit practic și nu s-a orientat spre valorile materiale, dar că acum, la vîrsta de argint, a trebuit să accepte recompense și daruri care, într-un fel, plăteau ceea ce nu se vedea din munca lui sensibilă. Treptat am înțeles : el joacă pe omul șifonat, jignit, iar acest fel de a fi pretinde în cele din urmă reparații morale, un plus de atenție, o concesie pentru lipsuri și chiar omagii. Profiterol părea să se bată pentru interesele colectivului, făcînd-o pe omul în absența căruia s-ar nărui zidurile întreprinderii.încurajînd inovațiile, el

alăturat" adesea foarte... „dezinteresat" autorilor ca specialist și colaborator. înlesnind vîn- zarea diferitelor mașini cu un oarecare grad de uzură, el a făcut ca o parte din sumă să treacă drept beneficiu în buzunarul său. Mînuind cu îndemî- nare fondurile ajutorului reciproc, el a primit indirect recompense substanțiale. Toate acestea au făcut ca în jurul lui să roiască un cerc de adulatori pe măsură, certați cu munca și cu disciplina, care i-au cîntat în strună și l-au luat drept model. E drept că un tip a devenit rar. dar tocmai apariția lui mi de-are.
asemenea destul de de aceea s-a părut dreptul respingătoa-Am observat că v-ați notițe ! mi-a spus el. într-adevăr.Sper că veți scrie despre această anomalie și mă veți sprijini să-mi clarific situația. Aș vrea să scap odată, să ies basma curată și să-mi trăiesc liniștit anii mei de pensie.L-am privit lung. Zîm- betul lui s-a stins. Nu i-a fost greu să priceapă că efortul lui de a profita și de pe urma inopinatei mele vizite era inutil. S-a fleșcăit Profiterol-ul 1

luat

Traion FILIP

Era firesc ca aceste mentalități să fie aduse de către organele locale în fața justiției. Spiritul de dreptate, de echitate care stă la temelia orîn- duirii noastre nu poate îngădui proliferarea instinctelor de îmbogățire pe „spezele" societății. în vreme ce o locuință stă goală iar in alta două camere stau și ele neocupate, în același oraș, Iași, alte familii locuiesc încă în condiții necorespunzătoare. Cele două apartamente, reintrate in circuitul legal, ar putea satisface cerințe urgente de spațiu.Dar... să punem punctul pe L La urma urmei, ce anume „manevrează" asemenea inși puși pe trai bun, care încalcă sfruntat, nesancționați, legiuirile noastre ? Niște bunuri care nu Ie aparțin. Niște bunuri ce le-au fost date in folosință și al căror act de proprietate se află în mîna statului, a societății. Societatea singură este în măsură să dispună, să hotărască asupra acestor valori create nu pentru câștiguri ilicite, ci pentru satisfacerea unor nevoi e- fective ! Răsturnarea acestor raporturi limpezi naște situații cînd unii se consideră nici mai mult, nici mai puțin decit proprietari ai unui capital de un fel deosebit — spațiul locativ — pe care-I investesc in afaceri personale, ii antrenează in fel și fel de combinații rentabile.Cît de rentabile ? într-atît, lncît unii nu se mai mulțumesc numai cu „aranjarea" verilor, a cumetrilor, a lui tata mare și mama mare, ci întreprind adevărate afaceri speculative, transformînd * ■’tului în surse de cite. Este exact ce cu locuința lui Ion Hristea (consilier juridic !) din Iași, Piața Unirii nr. 3, etaj 1, apart. 5. împreună cu soția, I. Hristea ocupă trei camere. (De ce nu s-a procedat încă la res- trîngerea legală, o dată cu plecarea unei persoane din această familie, nu înțelegem). Avînd spațiu disponibil, ce s-a gindit „întreprinzătorul" locatar : ia să-mi aranjez eu un sistem hotelier aducător de venituri 1 Foarte convenabilă i s-a părut a fi „colaborarea" cu O.N.T. închei, acolo, un contract pentru o cameră. Și așa, în fața autorităților, ești în regulă, „firma" te scapă de grija spațiului în plus etc. Ba, mai ai și de cîștigat. Cum ? Prin cazări, fără știrea agenției O.N.T. (deci printr-o flagrantă încălcare a contractului), la prețuri de „mică înțelegere", așa cum s-au petrecut lucrurile de curînd. (In ziua aceea, hotelul „Unirea", aflat la doi pași de „hotelul" Iui I. Hristea, avea 107 locuri disponibile ! In schimb, DINCOLO se desfășurau afaceri prospere...).La fel de sfidătoare se înfățișează o altă „combinație", patronată tot de un consilier juridic, pe nume Gh. Su- sanu. Mulți ani, Gh. S. a locuit în Iași, pe strada Primăverii nr. 17 A, într-un imobil al statului, unde deținea un apartament cu trei camere. In urmă cu aproape trei ani — probabil pentru că nu se mai găseau juriști în Capitală... — el este adus_ cu mari sacrificii de la Iași, de către întreprinderea de legume, și fructe București. De aici încolo începe „serialul" unor aranjamente tenebroase. Soția consilierului juridic solicită audiențe și, cu lacrimi de femeie „părăsită", cere aprobarea schimbului de locuință cu tratele ei, „singurul sprijin care i-a mai rămas după o căsnicie distrusă (Fratele, și el jurist, locuia tot în Iași. în două camere însă 1). Operația, pusă la cale cu abilitate, reușește. Odată căpătuit fra- ■ tele, „abandonata" se mută la soț, la București, iar apartamentul compus din două camere este subînchiriat și mai bine de șase luni aduce venituri de aproximativ 1 000 de lei pe lună (după cum au probat organele financiare ce au sancționat evaziunea fiscală). Practic, cîștiguri ilegale, de aproape zece ori mai mari decit chiria plătită statului de soții Susanu.— Adevărul este că — se justifică Gh. Susanu, în prezent salariat al Consiliului popular al sectorului 5 din Capitală — lucrurile s-au precipitat astfel, Incit, vrînd-nevrînd, am acceptat această situație.— V-ațî dat totuși consimțămîntul la schimb... Știați de riașilor...- ? !...In toate aceste cazuri semnalat, privirea ne izbită de citeva caracteristici, comune tuturora. Prima este disprețul față de normele legale, concepția e- goistă că fondul locativ proprietate de stat ar aparține, de fapt și de drept, cutărui ins care ar fi investit cu dreptul de a dispune de el după voința lui.Este important de relevat apoi frustrarea avutului obștesc care caracterizează toate aceste manopere necinstite. Toate „învîrtelile", toate „a- ranjamentele" în materie de spațiu locativ sînt, în fond, acte de sustragere temporară din avutul nostru al tuturor, sînt scurt-circuitări ale seului legal, echitabil, pe care poate obține un bun sau altul.E timpul ca asemenea practici, trivnice legilor ca și normelor etice ale societății noastre, să-și găsească soluționarea. E de datoria organelor de stat, a tuturor celor însărcinați cu conservarea și apărarea avutului obștesc să lupte cu fermitate împotriva tendinței de a specula fondul imobiliar de stat, mergînd pînă la a aplica sancțiunile pe care Codul penal le prevede la articolul ce incriminează specula.

bunul sta- venituri ili- se întîmplă

la Iași, de către
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pe care le-am este neplăcut

tra- sepo-
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Știința prospectează

viitorul... științei

Convorbire cu acad.

Prognoza, „știința pros- pectivării" sau viitorologia — iată trei dintre termenii intrați relativ recent în limbajul cotidian, definind același nou tărîm de cercetare : investigarea perspectivelor științei. Printre manifestările cu caracter internațional consacrate a- cestei preocupări se numără și simpozionul „Problemele metodologice ale prognozării dezvoltării științei și tehnicii", găzduit la Moscova, între 23—27 martie a.c. La lucrările Iui au participat peste 350 de oameni de știință și specialiști în prognoză din țările socialiste membre ale C.A.E.R. și din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Delegația țării noastre a fost condusă de acad. Aurel Avramescu, directorul Centrului de documentare științifică al A- cademiei.L-am rugat pe interlocutorul nostru să răspundă la cîteva întrebări privind actualitatea și importanța a- cestui domeniu.— Care sînt, după părerea dv., factorii ce fac indispensabil în momentul de față studiul aprofundat și operativ al perspectivei ? Mă refer, evident, la domeniile vizate de simpozionul la care ați luat parte — cele ale evoluției științei și tehnicii.— Societății contemporane îi este caracteristic un dinamism accentuat, sesizabil în majoritatea compartimentelor ei. Se apreciază, totodată, că unul dintre factorii care determină în principal acest ritm de dezvoltare susținut este proliferarea vertiginoasă a științei și tehnicii. Este normal ca încercarea de a „descoperi" din timp și cît mai fidel perspectiva să aibă loc, în primul rînd, în zona factorilor care determină în esență acest ritm. Dimensiunile revoluției științifice și tehnice mondiale, posibilitățile de progres practic nelimitat, pe care le oferă, fac să devină indispensabil un „control" cît mai riguros al perspectivelor.Pe de altă parte, înseși știința și tehnica contemporană oferă de pe acum mijloacele necesare unei a- semenea întreprinderi, de ce n-am spune-o, complicată și ambițioasă. Așa se face că, într-un interval de timp destul de scurt, prognoza s-a conturat ca o disciplină științifică distinctă, independentă, cu un teren de aplicație dintre cele mai largi. Fără a avea pretenția unei definiții, o putem caracteriza drept știința perspectivei, a celei iminente și a celei mai îndepărtate, cuprinzînd, deopotrivă, un ansamblu de idei și teorii care o fundamentează și — ceea ce mi se pare mai important pentru epoca noastră — o sumă întreagă de metode și procedee, de mijloace tehnice puse la dispoziție de diferitele compartimente ale științei și tehnicii contemporane, ca matematica, informatica, cibernetica etc. Cele mai multe din rezultatele obținute pînă acum de prognosticare — incluse fie în planurile așa-numi- telor „schițe de dezvoltare" consacrate anului 2000, fie în planurile de dezvoltare tehnico-economică curente — s-au obținut pe două căi : pornind, inductiv, de la realitățile și tendințele reale ale momentului, sau deductiv de la legi și extin- zindu-le acțiunea și valabilitatea și în ceea ce privește viitorul.— Vă rugăm să ne vorbiți despre cîteva din realizările și tendințele mai importante, evidențiate și în dezbaterile din cadrul simpozionului. Pe ce pune accentul în de față ? Ce se concret ?— Caracteristic te 60 de comunicări ținute în cadrul simpozionului, implicit și discuțiilor ce s-au purtat, este faptul că s-a pornit de la interesul organelor centrale de conducere ale economiei și științei 'din țările socialiste participante la simpozion de a orienta în așa fel progresul tehnico-științific, încît beneficiile economiei naționale și ale cetățenilor să fie cît mai mari. De a- ceea, concomitent cu preocuparea de a fundamenta 1 teoretic prognoza s-a a- cordat o atenție deosebită inventarierii și mai bunei exploatări a mijloacelor e- fective de prognosticare.Personal, apreciez ca deosebit de importantă tendința de a se considera că scopul final al prognozei trebuie să aibă și un caracter economic, ea trebuind să sprijine. între altele, o- rientarea și planificarea e- conomiei naționale, dezvoltarea armonioasă a ramurilor și unităților acesteia. Acesta este terenul din care trebuie să se depisteze obiectivele științifice și tehnice viitoare, cu o contribuție esențială la progresul economiei (realizarea în timp mai scurt a unor sarcini prin depășirea ritmului proiectat ; obținerea unui avantaj științific, tehnic și economic deosebit: asigurarea unei competitivități superioare etc.). Mi se

anume se momentul urmăreștecelor pes-

Aurel AVRAMESCU

pare utilă și tendința de a realiza prognoze cît mai riguroase și mai complete. în acest scop, recomandarea expresă de a se contura a- celași obiectiv viitor în mai multe variante posibile mi se pare prețioasă. S-ar asigura astfel alegerea acelei soluții optime care să corespundă nivelului și posibilităților tqhnico-economice proprii. Prezintă importanță, pe această linie, introducerea tot mai masivă în ultimii ani a matematicii în activitatea de prognozare. în viitor se prevede înregistrarea unor progrese deosebite și prin combinarea metodelor de prospectare în știința și tehnica informării.— în ce a constat aportul delegației române Ia această manifestare ? Ce ne puteți spune în legătură cu stadiul atins de aceste cercetări și preocupări la noi ?— Delegația noastră a subliniat fundamentul științific solid al prognosticii contemporane, accentuînd pe cît mai riguroasa cunoaștere și clasificare a metodelor existente, în vederea unor utilizări eficace. Astfel, comunicările noastre au menționat rigoarea diferențiată a diferitelor categorii de metode folosite în prezent : a celor explorative, ce se bazează pe datele disponibile ; a celor normative — mai dinamice și temerare, după opinia noastră — care, plecînd de la obiective globale importante, elaborează acțiuni și măsuri convergente. Asemenea contribuții au avut la bază nu numai investigarea metodică a gamei largi de mijloace folosite azi în lume, dar și experiența dobîndită în țara noastră în aplicarea metodelor de prognoză la domeniile tehnic și științific. De remarcat că eficacitatea a- cestora a fost verificată prin aplicații diferite la ramura energeticii tru care s-au făcut luări ale consumului nergie în viitor) sau lecomunicațiilor (pentru e- valuarea dezvoltării traficului și rețelei), pînă la studii de metodologie privind prognozele pe termen lung; nivelul tot mai înalt de preocupare este vădit și de tentativele, izbutite, ale cercetării noastre din sfera prognosticii, de a utiliza mijloace dintre cele mai moderne. în studiul evoluției consumului de energie, de exemplu, s-au aplicat metoda matematică a extrapolării seriilor de timp și cea a intercorelării grupelor de consumatori ; iar în planificarea economică, evaluarea efectelor și interacțiunilor viitoare dintre ramurile economice — s-au aplicat metode cu reacție, elaborîndu-se și metode e- lectronice pentru unele probleme de ramură (procese economice de bază).— Folosind cîștigurile prognosticii, ce credeți că ar trebui întreprins în viitor, la noi, pentru a asigura un nivel tot mai înalt acestor preocupări ?

: de (pen- eva- de e- a te-

Spre o satisfacere

complexă a valențelor

petrochimiei

Orașul .,Gh. Gheorghiu- Dej“ a devenit, in anii din urmă, unul dintre cei mai importanți furnizori de produse petrochimice din țara noastră. Cartea de vizită a principalei sale „cetăți industriale" poartă o nouă denumire : Grupul petrochimic Borzești. Rezultat în urma unificării celor trei mari întreprinderi din localitate — combinatul de cauciuc sintetic, rafinăria și combinatul chimic.Din cei peste 11000 de salariați, circa două sute — cercetători, grupați acum în două mari servicii — au ca obiectiv primordial prospectarea viitorului imediat și de mai largă perspectivă al producției, găsirea de noi procedee tehnologice în vederea îmbunătățirii continue a calității produselor și diversificării gamei acestora, creșterea productivității instalațiilor etc.Primele informații referitoare la activitatea științifică ce se desfășoară în a- cest nou context organizatoric, la rolul și sarcinile ei actuale, ni le furnizează in- ginerul-șef Nicolae Băișan, care răspunde de activitatea de cercetare în cadrul conducerii grupului :— Apreciez actuala ganizare ca extrem de u- tilă și din punctul de vedere al posibilităților de o- rientare mai eficace a activității de cercetare uzinală. S-a realizat o concentrare bine venită a forțelor
or-

— în primul rînd, trebuie rezolvată nevoia de a forma, cu ajutorul prestigioasei noastre școli matematice, un număr sporit de specialiști în acest domeniu. In același timp, nucleele de specialiști existente trebuie să fie folosite mai bine, în sensul coordonării eforturilor lor. în prezent, aceste nuclee sînt dispersate și acționează fărîmițat, pe probleme de mică anvergură. Orientarea lor spre a- bordarea cu forțe unite a unor prognoze de ansamblu, pe obiective majore ale economiei noastre naționale ar fi o măsură de bun augur. Pentru aceasta, colectivele de care vorbesc trebuie să înceapă încă de acum să comunice sistematic între ele, eventual să organizeze în comun o manifestare de specialitate pentru a dezbate aspecte ale prognozei care ne interesează direct, ca țară. Comunicării continue i-ar urma atingerea celeilalte e- tape, inerente și ea : conlucrarea efectivă, eficientă.Remarc, de asemenea, numărul încă redus de lucrări pe asemenea teme care apar la noi. înmulțirea lor ar determina și o creștere a interesului unităților științifice, tehnice, economice față de cunoașterea și asigurarea activității în perspectivă. Sînt aspecte 

Eficiența economică
a relației Rezervele

CERCETARE
care trebuie să ne preocupe, pentru a ne situa și în a- cest domeniu Ia nivelul a- tins pe plan mondial.

Teodor CAZACU

existente și s-au creat condițiile pentru o mai bună orientare și coordonare a eforturilor cercetătorilor. Conform cerințelor practicii, activitatea de cercetare se desfășoară acum în două direcții principale : tehnologia produșilor macromo- leculari și a produselor petroliere, iar a doua — produsele clorosodice, solvenții, insecticidele etc., în general cercetări cu specific chimic. în acest fel, tindem spre desfășurarea unor lucrări de cercetare care să contribuie la îmbunătățirea calității unor produse aflate în fabricație, la reducerea consumurilor specifice de materiale, în special la cele aduse din import, la asimilarea unor noi produse etc.Pentru a cunoaște preocupările concrete ale serviciilor de cercetare, ne-am adresat celor care le conduc :— în ce privește reducerea consumurilor specifice deing. Vasile serviciului am reușit rețeta de fabricarea rom“, prin gătorului (săpun de colofo- niu), care se aduce din import — realizînd o economie anuală de circa 6 milioane lei. O altă cercetare definitivată, în colaborare cu ICECHIM : înlocuirea u- nei părți din săpunul de colofoniu (pînă la 40 la 

materiale, ne-a spusCrișan, șeful de cercetare I. să îmbunătățim polimerizare la cauciucului „Ca- reducerea emul-

sută) cu naftenați de potasiu produși în țară, cu realizarea de economii estimate la circa 10 milioane lei anual. Acordăm, de asemenea, o deosebită atenție a- similării de noi produse chimice. Printre rezultatele mai importante : sortimentul de cauciuc pentru com- pondare cu polistiren și po- listirenul antișoc (sort. 1 509 și 1508) — prin care se contribuie la reducerea importului de cauciuc pentru polistiren ; noul sortiment de rășină (85) cu conținut înalt de stiren, aflat în lucru, destinat industriei ușoare (care în prezent se importă). A fost elaborat, în fază pilot, cauciucul ni- trilic rezistent la uleiuri și benzină, mult solicitat tot de industria ușoară, electrotehnică etc.— Ce vă propuneți pentru activitatea de viitor ?— Vom pune accentul și mai mult pe creșterea indicilor calitativi ai produselor noastre, în scopul extinderii utilizării lor. Am și început să acționăm) prin elaborarea de latexuri sintetice, folosite la impregnarea cadrului în fabricația anvelopelor, sau prin realizarea latexului polibutadie- nic pentru fabricarea poli- stirenului tip ABS, rezistent la șoc și mult solicitat de industria electrotehnică, de cea ușoară și de produc

de largPopa, șe- cercetare la rîndulbază ră- economi-
ția unor bunuri consum.Ing. Constantin ful serviciului de II, ne-a declarat său :— Criteriul de mînînd eficiența că, am căutat să realizăm — potrivit specificului nostru — o „eficiență complexă". Pentru ilustrare, mă voi referi'la cercetările privind stabilirea unei noi recepturi de polimerizare a clorurei de vinilin în suspensie și avînd ca efect îmbunătățirea calității și sporirea substanțială a productivității instalației (pînă la 40 la sută). Acest al doilea aspect este cu atît mai îmbucurător, cu cît printre sarcinile importante ale grupului nostru figurează și extinderea, în viitor, a producției de clorură de vinilin.— Vă preocupă, deci, îmbunătățirea unor tehnologii existente...— Sau înlocuirea completă a unora mai învechite, cum este instalația de fabricație a clorurii de aluminiu. Noua tehnologie se și află în fază pilot — și noutatea constă în simplificarea procesului, ridicarea calității, reducerea practic la zero a problemelor de protecția muncii, diminuarea la jumătate a personalului, eliminarea importului de materii prime, micșorarea spațiului ocupat de circa cinci ori etc. Vom continua să utilizăm instalația rămasă disponibilă, dar la fabricarea altui produs, asigurîndu-se o eficiență economică de circa 7 milioane lei pe an. Un alt exemplu de acest fel se referă la noua tehnologie — în curs de cercetare — pentru fabricarea tricloretile- nei. Față de cea veche, ea prezintă avantajul reducerii consumului de materie primă, dar mai ales al obținerii simultane a unui alt produs, percloretilena, mai solicitat decît primul. De a- semenea. împreună cu ICECHIM, am definitivat o tehnologie de fabricație a unui insecticid cerul insistent de agricultură, care oferă și avantajul că este lipsit de nocivitate fată de albine, putînd astfel să fie utilizat în timpul înfloririi plantelor.Din discuțiile purtate, au ieșit la iveală și unele aspecte care împiedică desfășurarea cu maximum de

ar reprezenta o în realizarea și depă- unor indicatori de cum ar fi productivi- muncii. De aici, ten- ca serviciile de cerce-

randament a muncii de cercetare.— La noi există ideea că cercetarea științifică nu participă direct la realizarea producției planificate, ne-a spus ing. șef Nicolae Băișan. Se consideră deci că personalul serviciilor de cercetare frînă șirea plan, ta tea dința tare să fie lăsate pe planul al doilea. în privința dotării cu personal. Or, personalul este insuficient. O dovedește și faptul că la ora actuală avem contracte cu institute de cercetări pentru lucrări pe care am putea să le executăm noi. costîndu-ne mult mai puțin.— V-ați gîndit la „ieșire" tie ?- De torii nu realizarea producției lunare sau trimestriale, analizarea aportului lor la îndeplinirea altor indicatori, cum ar fi reducerea prețului de cost sau creșterea beneficiului realizat, le justifică pe deplin activitatea. Ar trebui deci ca personalul de cercetare să nu fie inclus in calculul indicatorului de productivitate, ci să fie luat în considerație — dat fiind specificul muncii 

vreo din această situa-fapt, dacă cercetă- participă direct la

*

sale — la calculul productivității generale sau al beneficiilor obținute.Iată și o altă contradicție aparentă. Există interesul justificat de a se realiza, la capacitatea existentă. o producție-marfă cît mai mare, pentru care o parte din materiile prime (în special produsele de mic tonaj) se aduc din import. Pe de altă parte, cercetătorii trebuie să asimileze rețete și tehnologii tocmai pentru a elimina importul lor. Aceasta implică, însă, folosirea unei părți din capacitatea existentă și afectează deci indicatorul pro- ducțiel-marfă, luat separat. Din acest motiv, asimilarea unui produs durează exagerat de mult, pînă ce el ajunge să fie folosit în cadrul aceleiași unități.In concluzie, cred că forurile de resort, conducerea grupului industrial ar trebui să analizeze modalitățile de utilizare a prescripțiilor legislației actuale, astfel încît să se evite asemenea „contradicții" generate de luarea în considerație separat a diferiți- lor indicatori de plan, prin ignorarea interdependenței lor.— In ultimul timp — a adăugat ing. Constantin Popa — se procedează la o reducere a fondurilor destinate dotării cu aparatură de cercetare, achiziționării diverselor materiale etc. Unele utilaje din laboratoare trebuie totuși înlocuite, recondiționate, căci majoritatea produselor grupului nostru este destinată exportului, trebuind să facă față rigorilor concurenței firmelor străine. Soluția ? Să se producă în țară măcar o parte a aparaturii științifice indispensabile acestui sector (agitatoare și etuve de laborator, termostate, aparatură de sticlă termo- rezistentă etc.). I.F.A., Centrul de producție a aparaturii științifice al Academiei au o asemenea producție de serie mică, nereușind să satisfacă nici pe departe necesitățile. De a- semenea, aplicarea prevederii potrivit căreia atunci cînd un sector de cercetare reușește să contribuie la mărirea exportului, prin cercetări proprii, un anumit procent din valoarea obținută să-1 revină, pen-

cu aparatură. (restrîns, bineînțeles) penii deosebit de util și tru scopuri de cercetare, grupul să aibă dreptul a folosi un fond valutar
tru dotare Arca de

Laboratorul uzinal ca

avanpost al progresului

tehnic in siderurgie

Nicolae CHINDLER
chimist, șeful serviciului

siderurgic

Rezultatele obținute în anul 1969 de Combinatul siderurgic Hunedoara s-au datorat deopotrivă eforturilor depuse în sectoarele

de producție și în serviciul laboratoare. Preocuparea de a intensifica munca de cercetare propriu-zisă s-a concretizat mai ales în continua activitate de modernizare și ridicare a nivelului analizelor și controalelor de calitate. în ultimii trei ani numărul de analize s-a dublat. Se poate spune că, în prezent, întregul proces de producție este controlat de rețeaua de laboratoare.Dotarea serviciului laboratoare cu aparatură modernă, spectrometrică și punerea în funcțiune a unui sistem modern de vehiculare a probelor între oțelării și Laboratorul central, unde sînt instalate aparatele, a făcut posibil ca după 5—7 minute de la prelevarea probei de oțel din baia lichidă să se cunoască compoziția completă a băii metalice, inclusiv elementele reziduale. E un fapt cu consecințe extrem de favo- , rabile asupra calității, productivității și chiar a prețului de cost. Cele două aparate spectrometrice cu lectură directă — de tip cuantovac — care execută anteprobele de oțel în timpul elaborării șarjei la toate cuptoarele oțelăriilor Martin și electrice efectuează circa 160 de probe pe schimb, există încă rezerve de folosire a lor și mai intensă. Printre altele, prin analizarea probelor finale de oțel, s-ar cunoaște mult mai operativ decît în prezent compoziția chimică a oțelului din oala de turnare, atribuirea mărcii șarjei făcîndu-se înainte de plecarea trenului cu lingouri la laminoare. Revine însă oțelarilor sarcina de a pune la punct o metodă de prelevare a oțelului timpul turnării, care să a- sigure o probă perfect o- mogenă, lipsită de sufluri și incluziuni, care să se preteze analizei pe căi spectrometrice. Se va putea trece, de asemenea, la analizarea cu aceste aparate a probelor de fontă. Ia executarea, eventual, a nui număr sporit de analize de zgură (cînd conducerea șarjei pretinde cunoașterea operativă a compoziției acesteia).Dar, introducînd tehnici moderne de analiză, noi efectuăm și intense cercetări în direcția îmbunătățirii permanente a randa-

în

u-

Ing. Traian SAVA

laboratoare, Combinatul 
Hunedoara

mentului acestora, asimilării de noi metode. Prin utilizarea tot mai intensă a spectrografului existent în laborator, o serie de ana

lize nu se mai execută pe calea metodelor chimice, mai puțin operative și mai costisitoare. în general, a- bandonarea unui număr însemnat de metode clasice și înlocuirea lor cu metode moderne — spectrofoto- metrice, de fotometrie a flăcării și polarografice — a adus un plus de precizie, o dată cu reducerea simțitoare a timpilor de analiză. Recent, s-a dat în folosință o metodă de analiză a zgurilor la spectrograf și este în curs de finalizare o metodă de analiză a minereurilor. Au început și lucrările privind utilizarea schimbătorilor de ioni în a- nalizele siderurgice, extinderea analizelor cromato- grafice în cadrul laboratorului. Menționez îndeosebi intrarea în funcțiune a cro- matografului „PYE" de la laboratorul fabricii noi de oxigen, capabil să determine cu mare precizie conținutul de hidrocarburi din aerul și oxigenul lichid, componenți care — depășind anumite limite — periclitează securitatea instalațiilor. Tot pe cale cro- matografică este în curs de punere la punct o metodă originală de determinare rapidă a conținutului de hidrogen din oțeluri.în anii ce urmează, siderurgia românească, potrivit obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea, îșl va mări mult volumul producției, combinatul nostru ur- mînd să se profileze în special pe producția de o- țeluri de calitate, carbon și aliate. E necesar deci, ca. pe linia progresului tehnic, laboratorul să fie capabil în permanentă să execute toate analizele cerute de side- rurgiști, în timpi care să permită valorificarea cu e- ficiență maximă telor analitice.în perspectivă ne preocupă 
a rezulta-

a în dinsînt

imediată. accelerarea timpilor de dozare, determinarea mai rapidă a unor elemente și efectuarea analizei unor elemente aflate în urme, cu influență asupra proprietăților fizico- mecanice ale oțelurilor. Accelerarea analizelor la aparatura spectrală cu lectură directă presupune dotarea laboratorului cu un calculator electronic adecvat (capabil să convertească valorile electrice în procen-

accelera- cuptoa- Insu fiare din ce în cunoaște-

te, să medieze valorile a trei scînteieri succesive, să elimine interinfluența dintre elementele de dozat și să transmită, prin telex, rezultatele analitice la secția beneficiară). Intr-un viitor nu prea îndepărtat, vom fi dotați cu un astfel de calculator — cu consecințe favorabile directe și imediate asupra producției de metal a combinatului.Dar, chiar în aceste condiții, acum eînd rea proceselor în rele Martin prin de oxigen devine ce mai intensă, rea conținutului de carbon după 5—7 minute de la prelevarea probei este tardivă și, cu timpul, va deveni o frînă în conducerea rațională a proceselor metalurgice. Se pune deci problema dotării oțelăriilor fie cu aparate „Teo-Tip", care determină temperatura de solidificare a oțelului, în funcție directă de conținutul de carbon, în 30—40 de secunde, fie cu aparate de tip „Leco", care indică conținutul do carbon al probei în circa 70 de secunde, după topirea în cuptor cu curenți de înaltă frecvență și finalizarea analizei pe bază de conductivitate termică. La fel de necesare sînt determinarea rapidă a conținutului de oxigen în ±>aia metalică, apoi calculul adausului de dezoxidanți în funcție de gradul de oxidare al băii metalice și obținerea în final, în oțelul elaborat a unui conținut de oxigen compatibil din punct de vedere tehnic și

construcțiilor încep

de la proiectare

Dr. ing. C. MIHĂILESCU

directorul D.S.A.P.C. lași

legăturii proiecta- științifi- sistemati- și pro-

timp, cola- de ști-

în județul Iași, în care se realizează un amplu volum de investiții vizînd dezvoltarea industrială și extinderea urbană, un sector de real interes pentru aplicarea rezultatelor cercetării îl constituie sectorul de construcții. In această privință trebuie a- rătat că, acordînd o deosebită importanță organice dintre re și cercetarea că, Direcția de zare, arhitectură . iedtarea construcțiilor (D.S.A.P.C.) Iași a inițiat unele acțiuni pentru împletirea acestor activități înrudite. Ele s-au soldat, în decursul anilor, cu economii de fonduri pentru investiții și realizarea de lucrări cu performanțe tehnice notabile. Iată cîteva exemple mai concludente : silicatizarea loessului de fundație, care a permis supraetajarea hotelului „Continental" ; elucidarea unei serii de probleme privind comportarea la umezire a terenurilor loessoide din municipiul Iași.în același D.S.A.P.C. a lărgit borarea cu oamenii ință și cercetătorii din municipiul Iași, în special cu cadrele de specialiști de la Institutul politehnic și filiala I.N.C.E.R.C., în cadrul unor acțiuni comune pe linie de cercetare științifică aplicativă. Conti- nuînd această colaborare, proiectanții ieșeni au formulat, încă de la începutul acestui an, o serie de propuneri privind temele de cercetare științifică ce urmează a fi soluționate de specialiștii Facultății de construcții Iași. Aceste teme vizează rezolvarea unor probleme acute ale activității de proiectare, ca de pildă elaborarea unor metode de calcul pentru structuri de rezistență pe cadre de beton armat la parter și etajul I și diafragme de beton armat la următoarele nivele (pentru blocuri cu 8 etaje și mai mult), din care să rezulte structuri eficiente în ceea ce privește consumurile de materiale deficitare — lemn și metal — precum și costul acestora.Creșterea continuă, de la an la an, a volumului de lucrări de construcții- montaj face să se accentueze necesitatea unei folosiri raționale a cantităților de metal afectate a- cestei ramuri. In prezent, ne străduim să răspundem indicației date de conducerea superioară de partid și de stat de a reduce consumul de oțel cu cel puțin 15 Ia sută, față realizările din 1969. specificul activității concepție a lucrărilor construcții și ferente acestora, tanții au un rol tant în găsirea 

dePrin de de instalații a- proiec- impor- soluțiilor

economlc cu utilizarea lui finală. Există aparate capabile să determine conținutul de oxigen în circa 2 minute de la intrarea probei în laborator. Investiția s-ar amortiza foarte repede, ținînd cont de toate avantajele amintite și de posibilitatea de a economisi fe- romangan.O conducere rațională a producției furnalelor presupune cunoașterea compoziției materiilor prime pe măsură ce intră în procesul de producție. In acest scop, s-a prevăzut dotarea laboratorului cu un spec- trometru prin fluorescenta razelor X, capabil să execute în circa 10 minute analiza completă a minereurilor brute și aglomerate, a zgurilor, fondanților, cărămizilor refractare, feroaliajelor ș. a. Se preconizează, de asemenea, legarea secțiilor furnale și aglomerare cu laboratorul central, prin poșta pneumatică. A- chiziționarea unui spectro- metru prin absorbție atomică va face posibilă determinarea unor elemente în urme din oțel, dar mai ales în incluziunile nemetalice care, în mod normal, nu se pot doza prin metode chimice sau se dozează cu mare dificultate.Pentru ca produsele Combinatului siderurgic-Hune- doara să fie la nivelul cerințelor și competitivității pe piața mondială, personalul laboratoarelor noastre va fi și în continuare receptiv la tot ce este nou în domeniul nostru de muncă.
-

de rezis- investiții- la ela-mai

i repeta- în cadrul cercetări unui bre- românesc. că per- re- i va- în- îmbu-

de folosire rațională a metalului, urmărind prin proiectare o serie de factori ca : amplasarea judicioasă a clădirilor, alcătuirea rațională a structurilor, regimul optim de înălțime, utilizarea oțelurilor superioare la elementele de beton armat, pozarea instalațiilor pe tra- \ see de lungimi cît mai re- duse ș.a. Această sarcină trebuie realizată atît la proiectele elaborate în faza de execuție, pentru diferitele structuri tență, necesare lor anului 1970, cît și proiectele în curs de borare.Pentru cunoașterea aprofundată a preocupărilor specialiștilor din în- vățămîntul superior, se folosește și metoda expunerilor diferitelor teme, a rezultatelor acestora, în fața proiectanților. Astfel, prin catedra de drumuri a Facultății de construcții s-a organizat prezentarea instalației pentru încercări la sarcini te, construită stației pilot de rutiere, pe baza vet de invenție Concluzia a fost formanțele instalației prezintă o garanție a lorificării cercetărilor treprinse în scopul i nătățirii metodelor de dimensionare a sistemelor rutiere. în baza contractului de cercetare științifică încheiat între Facultatea de construcții din Iași și D.S.A.P.C. se urmărește, într-o primă etapă, îmbunătățirea metodelor de determinare a caracteristicilor de deformabilitate și capacitate portantă pămînturilor folosite platforma drumurilor județul nostru.De un real folos și comunicările prezentate de cadre didactice ale Facultății de construcții în fața proiectanților. De pildă, comunicarea „Posibilități de utilizare eficientă a metodelor moderne radiometrice în proiectarea și executarea lucrărilor de construcții" s-a transformat într-o pasionantă dezbatere în legătură cu studiile întreprinse în anii precedenți, cu metode radiometrice, asupra comportării și stabilizării zonelor de ver- sanți ai Dealului Copou. pe care sînt amplasate căminele studențești și Grădina Botanică.Pe linia unei colaborări fructuoase cu cadrele de specialitate din învăță- mîntul superior și din institutele de cercetare, putem afirma că posibilitățile de cooperare rămîn larg deschise. în scopul valorificărilor prin proiectarea tuturor rezultatelor cercetării științifice cu eficiență economică ridicată.
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Cronica zilei
între 21 și 26 aprilie se desfășoară la Tunis „Zilele filmului românesc", organizate de Ministerul Afacerilor Culturale și Informațiilor din Tunisia, în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în cadoul acordului cultural pe anii 1970— 1971 dintre cele două țări.

★în cadrul planului de colaborare culturală dintre țara noastră și R.D. Germană, marți dimineața a sosit în Capitală colectivul Teatrului central pentru copii și tineret „Freundschaft" din Berlin. Ca răspuns la această vizită, Teatrul pentru copii și tineret „Ion Creangă" urmează să întreprin- , dă un turneu în R.D. Germană, în luna octombrie.în țara noastră, teatrul berlinez va prezenta spectacole la București, Timișoara, Arad și Oradea cu piesele „Regele Drosselbart", după Frații Grimm, și „A 12-a noapte" de Shakespeare.
★Marți a plecat la Poitiers o delegație a Consiliului popular municipal Iași, condusă de loan Manciuc, președintele comitetului executiv al consiliului, care, la invitația primăriei orașului Poitiers, va face o vizită în acest oraș în cadrul relațiilor de înfrățire intre cele două orașe.
★întreprinderea cehoslovacă de comerț exterior „Stroj-export" din Fraga a deschis marți dimineața o expoziție în pavilionul E al Complexului din Piața Scînteii.Expoziția, care rămîne desch’să pînă în ziua de 3 mai, cuprinde instalații de condiționare a aerului și de betonat galerii în mină, stații de fabricat beton, descărcătoare de vagoane, mașini pentru marcajul căilor rutiere, diferite pompe, excavatoare. autoîncărcătoare și autosti- vuitoare.'tagregate frigorifice și altele.

★în cadrul marilor aniversări recomandate de U.N.E.S.C.O., marți după- amiază a avut loc, la sala Dalles din Capitală, o manifestare consacrată împlinirii a 450 de ani de la moartea marelui pictor al Renașterii, Raf- faello Sanzio. Despre personalitatea artistului au vorbit Ion Frunzetti, președintele Secției de teoria și istoria artei și literaturii din cadrul Academiei de științe sociale și politice, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici, Petru Comarnescu, secretarul Secției de critică a Uniunii Artiștilor plastici, președintele secției române a Asociației internaționale a criticilor de artă, și criticul de artă Lucia Dracopol-Ispir.Au participat reprezentanți ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, ai Comisiei naționale române pentru U.N.E.S.C.O., Asociației internaționale a criticilor de artă (AICA), oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public. (Agerpres)
•„SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

ANGELO NICULESCU-antrenor emerit; DAN COE

și VASILE GHERGHELI-maeștri emeriți ai sportuluiIeri la prînz, în cadrul unei festivități care a avut loc la sediul C.N.E.F.S., antrenorul Angelo Nicu- lescu — pe baza propunerii Biroului F. R, Fotbal — a fost distins cu titlul de antrenor emerit, pentru îndelungată și rodnică activitate, atît
INTRARE GRATUITĂ PENTRU ELEVI

LA MECIUL DE JUNIORI
ROMĂNIA-POLONIADupă cum se știe, joi după-amiază, pe stadionul „Republicii", se va desfășura întîlnirea de fotbal România— Polonia, contînd pentru preliminariile turneului U.E.F.A. (juniori;. F.R. Fotbal și componenții reprezentativei naționale de juniori au luat 

PRIMAVARA IN MARAMUREȘ(Urmare din pag. I)
fabrica de tricotaje. 
Aici — mi-a declarat 
mindru un localnic — 
se produce un pulover 
pentru fiecare al zece
lea locuitor din țara 
noastră. Ceea ce in 
limbajul atit de con
cret al cifrelor ar 
însemna o producție 
anuală de 2 000 000 de 
tricotaje... Cit despre 
salariații C.I.L.-ului, 
ei sint urmașii anoni
milor meșteri populari, 
autori ai incrustături- 
lor făcute in carnea 
albă a molizilor ori in 
trupul dur al stejari
lor. Doborit undeva, 
sus, în inima munți
lor, pe văile de o săl
batică poezie a Vi- 
șeului și Vaserului, 
lemnul adus aici la 
Sighet cunoaște diver
se metamorfoze, tre
cut prin neasemuita 
iscusință a miinilor. 
Am mers prin citeva 
fabrici ale complexu
lui, am văzut fabrica 
de placaj și de mo
bilă corp, am văzut 
noua secție de produ
cere a plăcilor aglo
merate (PAL).

Aș vrea să amintesc 
numele citorva dintre 
cei care muncind cu 
abnegație și dăruire 
se bucură de respectul 
tovarășilor lor de mun
că, dar mă găsesc in 
aceeași dificultate ca

și interlocutorul meu 
băimărean mai sus a- 
mintit. Pentru că nu
mai la fabrica de pla
caj există 80 de mun
citori care au obținut 
rezultate remarcabile, 
ceea ce înseamnă un 
sfert din efectivul fa
bricii.

Dacă voi cita nu
mele lui Ardeleanu 
Ion, Negrea Vasile sau 
Ledo Viorica, de la 
fabrica de placaj, ori 
pe cel al maistrului 
Băltoiu sau al așchie- 
torului Deleanu Vasile, 
de la PAL, nu în
cerc altceva decit să 
dau relief eroismului 
colectiv care caracte
rizează munca oame
nilor de aici. $i mai 
aveam să aflu la Si
ghet că sub scoarța 
copacilor de la Codu, 
de la Vaser ori din 
Groșii Țibleșului se 
rotesc cercuri nenu
mărate, intr-un fan
tastic dans, intr-o in
terminabilă fugă a a- 
nilor. Si că pentru 
mulți dintre ei ulti
mul cerc, cel al aces
tei primăveri — devine 
esențial, semnificind 
adevărata intilnire cu 
oamenii, cu mîinile 
lor care iscă din tru
purile copacilor artă 
și confort...

Acestei primăveri 
din Nord ii mai dato
rez cunoștinfa cu un 
om deosebit intil-

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis, marți după-amiază, expoziția documentară permanentă „Momente din istoria mișcării muncitorești internaționale, a luptei de eliberare națională a popoarelor", organizată pe baza hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind aniversarea în România a centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.La festivitate au participat Ion Po- pescu-Puțuri, director al Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, cadre didactice din învățămîntul superior, oerce- tători științifici.Cuvintul de deschidere a fost rostit de dr. Gheorghe Zaharia, director adjunct al Institutului de studii istorice si social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.Expoziția evocă principalele etape ale dezvoltării mișcării muncitorești, revoluționare și comuniste interna-

★Cu prilejul centenarului nașterii lui V. I. Lenin, în sala Dalles din Capitală au fost deschise marți expoziția de grafică militantă, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici, și expoziția foto-documentară „Lenin și dezvoltarea electrificării U.R.S.S.".Prima expoziție cuprinde peste 200 de lucrări de grafică de șevalet și afișe ilustrînd chipul lui Lenin, momente evocatoare din luptele revoluționare ale clasei muncitoare din țara noastră, realizările obținute de poporul român în anii socialismului sub conducerea Partidului Comunist Român. în afara lucrărilor realizate în ultimii ani de artiștii noștri plastici, este prezentată și o retrospectivă Tonitza și Jiquidi de grafică militantă.Expoziția a fost deschisă de Ovidiu Maitec, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici.Cea de-a doua expoziție oglindește, prin fotografii și grafice, evoluția energeticii în U.R.S.S., ca urmare a înfăptuirii ideii leniniste de electrificare a țăriiAu vorbit cu prilejul vernisajului prof. dr. Edmond Nicolau, membru al Consiliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, și N. S. Babaev, candidat în științe tehnice, reprezentant al Asociației unionale „Znania" din U.R.S.S.La cele două festivități au luat parte Vasile Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., reprezentanți ai I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de cultură și artă bucureșteni.Au fost de față V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.O altă expoziție consacrată aceluiași eveniment a fost deschisă mafți 

la’ echipele de club la care a funcționat, cit și la conducerea echipei naționale. Cu același prilej, au fost distinși cu titlul de maestru emerit al sportului jucătorii : Dan Coe (Rapid București) și Vasile Gher- gheli (Dinamo București).

lăudabila inițiativă de a invita la această partidă pe toți elevii- amatori de fotbal din Capitală. Singura obligație a invitaților constă în a veni la stadion în mod organizat, sub conducerea unui reprezentant ai conducerii școlii respective.

nit la Vadu-lzei, lea
găn de datini stră
vechi. Vasile Apau — 
căci acesta e numele 
său — este asistent 
medical. Ziua poate fi 
găsit la dispensar, ori 
il poți intilni prin co
mună, fiind in vizită 
la casele nou-născuți- 
lor. După-amiaza il 
afli la sediul căminu
lui cultural, al cărui 
director este — pre
ocupat de posibilită
țile de sporire a ca
pacității sălii de spec
tacole, pentru ca sea
ra, tirziu, să-l desco
peri la masa de scris, 
alături de alți doi ti
neri inimoși din co
mună, Maria Sabados 
și Filimon Mihai, lu- 
crind la o dramatizare 
a „Luceafărului" emi
nescian, pe care coo
peratorii din Vadu- 
lzei il vor putea ve
dea primind viată pe 
scenă. Iată motive 
pentru care Vasile 
Apau se bucură de 
prețuirea consătenilor 
săi. Lucrul este cit 
se poate de firesc. Sub 
ochii mei un copil i-a 
întins pe străzile co
munei un buchet de 
brindușe. Era primă
vară in Nord, și inima 
mea se bucura că mă 
aflam acolo... Și au
zeam cum in viitoa
rele mele poezii pă
trundeau nemijlocit 
aceste semne de pri
măvară. 

ționale, ale luptei de eliberare națională a popoarelor, solidaritatea activă a forțelor progresului și păcii cu lupta clasei muncitoare, a forțelor democratice de pretutindeni, creșterea forțelor care se ridică împotriva imperialismului, pentru democrație, socialism, pentru pace.Expoziția reflectă, de asemenea, relațiile de solidaritate internaționalistă care s-au dezvoltat de-a lungul vremii între Partidul Comunist Român și celelalte partide comuniste și muncitorești, între clasa muncitoare din România și proletariatul din celelalte țări, între poporul român și popoarele care luptă pentru eliberare socială și națională, pentru pace și progres.Numeroase mărturii — documente, fotografii și diferite alte exponate — oglindesc activitatea internaționalistă a Partidului Comunist Român ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, legăturile sale cu forțele progresiste anti- imperialiste din lume. (Agerpres)
★la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, în prezența acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al A- cademiei, și a altor personalități ale vieții noastre științifice și culturale. Directorul general al Bibliotecii, prof, dr. docent Șerban Cioculescu a prezentat expoziția care cuprinde o serie de exponate valoroase din patrimoniul bibliotecii, rarități bibliofile din vasta operă a lui Lenin, primele bancnote și monede pur- tînd efigia sa, lucrări publicate în țara noastră, de la primele traduceri și pînă Ia cele apărute în aceste zile.

★Delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A. P. Koșulnikov care se află în țară pentru a participa la manifestările prilejuite de centenarul nașterii lui V. I. Lenin, și-a continuat marți vizita în Brașov. în cursul dimineții, membrii delegației au fost oaspeții Uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu".în cursul după-amiezii, a avut loc la Casa prieteniei româno-sovietice un simpozion omagial consacrat aniversării lui V. I. Lenin, la care au luat parte și oaspeții sovietici. Conducătorul delegației, A. P. Koșulnikov, a evocat cu acest prilej personalitatea întemeietorului primului stat socialist din lume.
★La Teatrul „Lucia Sturdza Bu- landra" a avut loc marți după-amiază un spectacol omagial „Lenin".La reușita spectacolului, constituit dintr-un-montaj de versuri ale poeților români și străini dedicate lui Lenin, și-au dat concursul actorii Ștefan Ciubotărașu, Fory Etterle, Gina Petrini, George Oancea și alții.Recitalul a fost însoțit, pe parcurs, de proiecții din documentarul sovietic „Lenin cel viu". (Agerpres)

Au început „naționalele" individuale 
de lupte libere ; cele trei saltele din 
sala Floreasca găzduiesc dispute 
dîrze și spectaculoase. La „libere" 
s-au înscris aproape 300 de concu- 

renji Foto : M. Cioc
Campionatul mondial 

feminin de sah

A început turneul 
zonal de la Vrnjacka 

BanjaLa Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a început cel de-al treilea turneu zonal de calificare pentru campionatul mondial feminin de șah, la care participă și maestrele românce Elisabeta Polihroniade și Gertrude Baumstark.în prima rundă, Baumstark (cu piesele albe) a învins-o pe Dobson (Anglia) Ivanka (Ungaria) a ciștigat la Heemskerk (Olanda), iar Troian- ska (Bulgaria) a învins-o pe Tuk (O- landa). S-au încheiat remiză partidele Katia Jovanovici (Iugoslavia) — Ru- jița Jovanovici (Iugoslavia) și Rinder (R. F. a Germaniei) — Konarkowska Sokolov (Iugoslavia). Partida dintre Polihroniade și Wasnetsky (R. F. a Germaniei) s-a întrerupt.

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MOSCOVA
MOSCOVA 21 — Corespondență de la Laurențiu Duță și Silviu Podină : în sala Congreselor din Kremlin s-a deschis la 21 aprilie adunarea festivă comună a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrată sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin.Au participat conducători de partid și de stat sovietici, veterani ai P.C.U.S., oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai oamenilor muncii din Moscova și din Republicile unionale.în Prezidiul adunării au luat loc Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Alexei Kosîghin, alți conducători ai P.C.U.S. și ai statului sovietic.De asemenea, împreună cu condu

în raportul prezentat la ședința solemnă. L. Brejnev, evocînd personalitatea lui V. I. Lenin, a subliniat că acesta a urmat neabătut apelul lui Marx, și anume, nu numai de a explica lumea, ci și de a o schimba. A rezolva problemele teoretice în legătură indisolubilă cu practica, cu lupta de clasă — această însușire a geniului leninist corespundea cerinței fundamentale a mișcării revoluționare din secolul al XX-lea, cînd revoluția proletară a ajuns la ordinea zilei.Lui Lenin îi erau inerente atît un avint înalt al gîndirii revoluționare cît și măiestria de neîntrecut ca organizator al luptei de clasă a proletariatului. El înțelegea mai bine ca oricine că pentru victoria revoluției, pentru construirea societății noi este necesar un partid combativ al clasei muncitoare, înarmat cu teoria marxismului...Crearea și călirea unui asemenea partid — partidul bolșevicilor — au devenit cauza vieții sale. Era vorba de un partid capabil să preia conducerea maselor și să le ducă la lupta împotriva țarismului, partid gata nu numai să cucerească Rusia de la moșieri și burghezie, ci și să conducă Rusia, să asigure triumful dictaturii proletariatului.Legătura dintre teorie și practică, dintre filozofie și politică era considerată de Lenin drept o lege a activității întregului partid. în descoperirile științifice ale epocii sale, Lenin a văzut inceputul unei profunde revoluții în științele naturii, care a cunoscut o dezvoltare atît de impetuoasă în zilele noastre. Ideile și concluziile formulate în cartea „Materialism și empiriocriticism" au fost confirmate în mod strălucit de întreaga dezvoltare ulterioară a științei. Pînă la sfîrșitul vieții sale, Lenin a acordat o atenție neslăbită fundamentării teoretice a activității partidului, îmbogățind și dezvoltind în permanență filozofia marxistă. Stă- pinind la perfecție întregul arsenal al teoriei marxiste, strateg și tactician strălucit, liber de orice fel de dogmatism, Lenin era pregătit pentru orice întorsătură a evenimentelor istorice.în continuarea raportului, vorbitorul a relevat că victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, repurtată sub conducerea partidului bolșevicilor în frunte cu Lenin, a constituit un eveniment de însemnătate istorică mondială. Ea a constituit începutul transformării revoluționare a lumii. Totodată, ea a constituit punctul culminant al întregii activități precedente, teoretice și practice, a lui Lenin. Marele Octombrie constituie un adevărat triumf al strategiei și tacticii leniniste a luptei de clasă, al teoriei leniniste a revoluției.Omenirea progresistă respectă profund pe Lenin ca teoretician genial, măreț făuritor al socialismului. Totodată, V. I. Lenin ne este scump și apropiat nouă tuturor, va fi scump și apropiat multor generații după noi, ca un om care s-a caracterizat prin cele mai înalte calități de luptător revoluționar, ca un om de o puritate de cristal, care a exercitat o excepțională atracție personală.Lenin a luptat cu hotărîre împotriva subestimării teoriei revoluționare, a sărăcirii caracterului ei creator, împotriva reducerii ei la o sumă de rețete servite de-a gata. întreaga viață a lui Lenin a fost o neîntreruptă activitate creatoare, în teorie, în politică, în organizarea luptei de clasă, în construcția de partid și de stat. Calitățile de om creator el le-a educat și în marele partid, care a continuat să poarte cu cinste drapelul leninist, drapelul comunismului.Ca nimeni altul, Lenin știa să creeze un adevărat spirit colectiv de muncă. Pătimaș, cu convingere, apă- rîndu-și cu perseverență punctul său de vedere, Lenin prețuia părerea tovarășilor săi, îi asculta cu atenție. El a educat și unit în jurul său o întreagă pleiadă de remarcabili revoluționari, de conducători politici și de stat, proveniți din popor. Sub conducerea lui Lenin, congresele partidului, ședințele C.C. și ale Biroului Politic al C.C., ale Consiliului Comisarilor Poporului au constituit modele de elaborare în colectiv a unei politici exprimînd interesele clasei muncitoare, ale întregului popor muncitor.Uneori pare aproape imposibil, pare să depășească limita posibilităților umane, că un singur om, fie el și genial, a putut să desfășoare o asemenea activitate gigantică cum a fost cea pe care a desfășurat-o Lenin. A fost un om deosebit de muncitor, neobosit, un om cu o capacitate de muncă uimitoare. Pentru a deveni comunist, spunea Lenin, trebuie să-ți însușești ceea ce a acumulat cunoașterea umană. Și Lenin a respectat această normă întreaga sa viață. în satul Sușenskoe, din Siberia, și la British Museum, în închisoarea țaristă, la Miinchen și la Poronino, în bibliotecile Parisului și ale Genevei, el studia, studia lucrările de filozofie și estetică, economie și sociologie, de istorie, lucrări privind probleme militare și relații internaționale.Lenin a trăit pentru oameni și printre oameni. El a fost indisolubil legat de mișcarea muncitorească revoluționară din Petrograd, Moscova și din alte centre ale proletariatului din Rusia. Oriunde l-a aruncat soarta pe Lenin. oriunde a fost și orice a făcut, mii de legături l-au legat de popor. întîlnirile și convorbirile cu muncitorii și țăranii, cu soldații, cu oamenii de știință și cultură constituiau pentru Lenin o necesitate organică. A fost o necesitate politică de confruntare a concluziilor cu experiența maselor, de verificare a generalizărilor largi cu cazuri ce păreau particulare, cu destinul celor care făuresc revoluția și construiesc socialismul.Referindu-se la rolul învățăturii le

cătorii altor delegații invitate la sărbătorirea centenarului, în Prezidiu au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri. în sală, printre membrii delegațiilor din cele peste o sută de țări, se aflau tovarășii Carol Kiraly, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului județean Co- vasna al P.C.R., Constantin Pîrvu- lescu, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., vechi militant al mișcării muncitorești din țara- noastră, Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Româ
Raportul prezentat de L Brejnev

niniste în opera de edificare a socialismului, vorbitorul a relevat că planul leninist de construire a socialismului este un exemplu de a- bordare științifică, complexă și realistă a rezolvării sarcinilor de o importanță istorică universală. Acest plan a cuprins toate etajele edificiului social : și dezvoltarea forțelor de producție, și transformarea relațiilor sociale, și transformarea lumii spirituale a oamenilor. Se înțelege că el și-a avut izvorul în uriașul potențial creator al partidului, al milioanelor de constructori ai socialismului, în aceea că în practică, în activitatea vie se vor deschide noi posibilități, se vor căuta noi metode și mijloace pentru înaintarea spre țelurile stabilite. în unitatea dintre știința marxistă, care definește obiectivele programatice ale partidului, și inițiativa și creația istorică a maselor, Lenin a văzut forța imensă a noii orînduiri sociale.Noutatea, caracterul neobișnuit, proporțiile incomparabile ale transformărilor sociale și construcției economice, lipsa de experiență, rezistența turbată a burgheziei, toate acestea făceau lupta pentru socialism deosebit de grea, dar infinit de nobilă și eroică. Burghezia n-are decît să arunce împotriva noastră „Blesteme, injurii și ironii pentru insuccesele noastre și pentru greșelile comise în cursul construirii orîn- duirii noăstre sovietice. Noi nu uităm nici o clipă că am avut intr-adevăr și avem o mulțime de insuccese, că s-au comis și se mai comit numeroase greșeli. Și nici nu e de conceput ca o operă atît de nouă — nouă pentru întreaga istorie mondială — cum este crearea unei orînduiri de stat nemai- întîlnite încă — să se realizeze fără insuccese și fără greșeli ! Noi vom lupta hotărît pentru îndepărtarea insucceselor și a greșelilor noastre, pentru îmbunătățirea felului în care a- plicăm în viață principiile sovietice, aplicare care este departe, foarte departe de perfecțiune.Avem însă tot dreptul să ne mîn- drim — și ne mîndrim — că noi am avut fericirea de a începe construirea statului sovietic, de a inaugura astfel o nouă epocă în istoria mondială...". (Volumul 44, pag. 149.).Aruncînd o privire asupra drumului parcurs, putem spune : Da, poporul nostru, partidul nostru au de ce să se mîndrească. Poporul sovietic a trecut prin multe greutăți și nenorociri. El a avut pe umerii săi o uriașă răspundere istorică. Dar el a învins cu bărbăție și dirzenie toate încercările și a îndeplinit cu demnitate înalta sa misiune. Totdeauna și oriunde, în ceasurile grelelor încercări ale vieții și ale bătăliilor cumplite, în ceasurile victoriilor pline de bucurie și insucceselor dureroase, poporul nostru a rămas fidel steagului leninist, fidel partidului său, cauzei revoluției. Noi avem, tovarăși, ce să raportăm în această zi remarcabilă, în memoria lui Lenin. Pentru prima oară în istoria civilizației mondiale socialismul a învins pe deplin și definitiv, a fost construită o societate socialistă dezvoltată și s-au creat condițiile pentru construcția cu succes a comunismului.Astăzi, societatea sovietică înseamnă o puternică industrie socialistă și a- gricultură dezvoltată. Dimensiunile contemporane ale economiei pot fi cunoscute cel mai bine prin comparație. în prezent, producția industriei noastre în cinci zile depășește producția obținută de industria Rusiei țariste în decurs de un an. Avuția națională a Uniunii Sovietice a atins proporții uriașe ; ea este de 15 ori mai mare decît cea dinainte de revoluție. Pentru evaluarea ei nu mai ajung cifrele de ordinul miliardelor, valoarea ei a depășit un trilion de ruble. în spatele acestor cifre se află munca eroică a oamenilor sovietici, construcția a mii de întreprinderi, valorificarea de noi resurse naturale și regiuni economice.Așa cum orice edificiu începe să se construiască de la fundație, tot așa și în opera uriașă, multilaterală a construirii comunismului, pe primul loc se află crearea bazei lui tehnico- materiale, a relevat L. Brejnev, vorbind despre unele probleme ale construcției economice.Experiența de peste o jumătate de secol de gospodărire socialistă confirmă în mod convingător că conducerea economiei constituie, s-ar putea spune, sarcina cea mai complexă și cea mai creatoare din toate cîte se ridică după revoluție. Aici însă, la fel ca și în celelalte domenii ale vieții sociale, nu există, in mod practic, soluții definitive, care să facă să dispară o dată pentru totdeauna grijile. Economia este un organism complex și dinamic, a cărui dezvoltare dă naștere, de la sine, în permanență, la noi probleme.Justețea acestui adevăr este deosebit de evidentă acum, cînd economia sovietică pășește într-o nouă etapă importantă. S-a dezvoltat în proporție uriașă producția noastră socialistă, au devenit complexe relațiile în domeniul economiei naționale, se dezvoltă în ritmuri vertiginoase revoluția tehnico-științifică. Ținînd seama de toate acestea, C.C. al partidului și guvernul au ajuns la concluzia că este necesar să se elaboreze o politică economică, metode economice, forme de organizare și conducere care să corespundă actualei etape a dezvoltării țării noastre. Aruncînd o privire în trecut, putem spune că Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S., plenarele Comitetului Central, începînd cu cele din martie și septembrie 1965 și ter- minînd cu plenara din decembrie a- nul trecut, au permis să înaintăm serios în această direcție.în prezent se apropie Congresul al XXIV-lea al partidului. Este pe cale de a se încheia pregătirea planului pentru următorii cinci ani. Cu alte cuvinte, urmează să adoptăm noi ho- tărîri mari, care vor stabili căile dezvoltării economiei sovietice pentru o perioadă considerabilă de timp. 

niei la Moscova, care fac parte din delegația Partidului Comunist Român, în sală se aflau, de asemenea, membrii delegației Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care participă la manifestările prilejuite de centenarul nașterii lui Lenin.Adunarea festivă a fost deschisă de Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., care a salutat delegațiile de peste hotare aflate în sală.Expunerea consacrată centenarului nașterii lui V. I. Lenin a fost prezentată de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Căutăm să abordăm această mare operă în stil leninist, selecționînd din întreaga diversitate, din întregul lanț al sarcinilor economice veriga principală, fundamentală. Această verigă o constituie sporirea eficienței producției sociale, sporirea considerabilă și pretutindeni a productivității muncii. Lenin a arătat încă în primii ani ai puterii sovietice însemnătatea hotărîtoare pe care o are această latură a problemei, în condițiile nivelului dezvoltării economiei socialiste la care am ajuns, avem posibilități reale să asigurăm creșterea rapidă a economiei, în primul rînd prin intensificarea tuturor ramurilor ei.Pentru aceasta este necesară în primul rînd accelerarea progresului teh- nico-științific. Așa ne-a învățat Lenin. întreaga lui activitate în domeniul conducerii construcției economice a fost pătrunsă de orientarea spre cel mai înalt nivel al științei și tehnicii.Un rol de o importanță excepțională îl capătă în prezent organizarea adecvată a planificării. Este incontestabil, tovarăși, că multe greutăți de care ne izbim în domeniul economiei își au rădăcinile în anumite inadvertențe ale planificării, în imperfecțiunea planurilor, precum și în realizarea lor insuficient de precisă. De aceea, una din sarcinile cele mai importante este de a perfecționa în permanență metodele de planificare, de a spori temeinicia tehnico-științifică și economică a planurilor, atît curente, cît și de perspectivă.Se știe bine că rezolvarea problemelor economice nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru statul nostru. A crea omului muncii cele mai bune condiții de muncă, învățătură, odihnă, pentru dezvoltarea și valorificarea cît mai bună a capacităților sale — iată scopul principal și sensul major al politicii pe care o înfăptuiește consecvent partidul nostru.Cel mai mare merit al lui Lenin constă în faptul că a elaborat programul rezolvării în mod socialist a problemei naționale, a continuat vorbitorul. Acest program a fost înfăptuit.în posibilitatea antrenării oamenilor muncii în munca zilnică de conducere a statului, a societății, Lenin vedea cel mai mare avantaj al socialismului. El și-a prbpus sarcina „de a învăța masele să conducă". (Voi. 37, pag. 467). în acest scop muncim și vom munci pentru perfecționarea rolului sovietelor, al organizațiilor sociale și colectivelor de muncă în viața și dezvoltarea societății, pentru perfecționarea legislației socialiste.Dezvoltînd organizarea statului sovietic și democrația socialistă, partidul, guvernul tind spre promovarea consecventă a liniei leniniste de perfecționare a aparatului de stat, de ridicare a nivelului activității lui. Fiecare treaptă de dezvoltare a forțelor de producție și a culturii, scria Lenin, trebuie însoțită de perfecționarea sistemului nostru sovietic.Născut ca partid al proletariatului, o dată cu victoria socialismului, spri- jinindu-se ca și mai înainte în primul rînd pe clasa muncitoare, P.C.U S. a devenit avangarda întregului popor sovietic — a relevat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. in capitelul referitor la rolul partidului în societatea sovietică. în prezent, din partid face parte aproximativ fiecare al 11-lea cetățean al U.R.S.S., în vîrstă de 18 ani sau mai mult. Din cele 14 milioane de membri ai P.C.U.S., mai mult de jumătate sînt muncitori și colhoznici. în rîndurile partidului se numără aproape 6 milioane de ingineri, tehnicieni, agronomi, profesori, medici și alți specialiști care participă activ la construcția comunistă.în continuare, vorbitorul a arătat că victoria socialismului nu înseamnă rezolvarea deplină și definitivă a tuturor problemelor sociale. în societatea socialistă, ca și în oricare organism in dezvoltare, apar dificultăți proprii cu caracter diferit. Dar toate sînt pe deplin rezolvabile. Trebuie doar ca ele să nu fie trecute cu vederea, ci găsite măsuri eficiente pentru lichidarea lor. Tocmai în a- ceasta rezidă măiestria conducerii de partid și de stat de a observa la timp problemele ivite, de a Ie aprecia în mod realist și de a trasa calea spre soluționarea lor.Și în timpul lui Lenin, și după Lenin, partidul a criticat și critică cu curaj și deschis greșelile și lipsurile, el a condamnat cu asprime cultul personalității, care a dus la încălcarea normelor leniniste ale vieții de partid și de stat, a legalității socialiste și democrației. El a respins cu hotărire subiectivismul, care a substituit abordarea științifică a fenomenelor vieții sociale cu improvizări nefundamentate. Partidul spune poporului adevărul, oricît de crud ar fi el.Pentru a asigura succesul măreței cauze a construcției comuniste sînt necesare : o linie a partidului mar- xjst-leninistă justă, înțelegerea și înfăptuirea acestei linii de către masele largi de oameni ai muncii, de către întregul popor sovietic. „...Noi, spunea Lenin, numai atunci putem să cîrmuim cînd exprimăm exact cerințele de care el (poporul — n.r.) este conștient. Altfel partidul comunist nu va conduce proletariatul, iar proletariatul nu va duce după sine masele...". (Voi. 45, pag. 119).V. I. Lenin, a relevat L. Brejnev, referindu-se la politica externă a U.R.S.S., a orientat Uniunea Sovietică spre promovarea în mod sistematic a unei politici pașnice, în interesul apărării revoluției biruitoare și în interesul cauzei comune a oamenilor muncii din toate țările. Nu întîmplător primul act al puterii sovietice a fost decretul istoric asupra păcii, elaborat personal de V. I. Lenin. Lenin este acela care a elaborat teza cu privire la „conviețuirea pașnică", sau, cum spunem în pre

în ședința de după-amiază a adunării festive, au luat cuvîntul Konstantin Govoruhin, muncitor la uzina „Kirov" din Leningrad, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Jacques Duclos, membru în Biroul Politic al P. C. Francez, Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Todor Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.Seara, în cinstea participanților la festivități a avut loc un spectacol de gală.

zent, coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite. Tot din inițiativa sa, una dintre primele acțiuni de politică externă ale statului sovietic pe arena mondială a consti- tuit-o propunerea programului de dezarmare generală și de relații economice reciproc avantajoase cu statele capitaliste.Politica externă a Uniunii Sovietice se bazează de peste o jumătate de seCol pe ideile și tezele lui Lenin. Consfințite prin hotărîrile partidului nostru și ale organelor supreme ale statului sovietic, ele constituie baza principială, imuabilă, a tuturor acțiunilor U.R.S.S. pe arena internațională.Vorbind despre căile trecerii la socialism, L. Brejnev a relevat faptul că fiecare dintre statele independente care fac parte din sistemul mondial al socialismului a înfăptuit revoluția socialistă pe o cale proprie, originală întrucitva și rezolvă o serie de sarcini comune tuturor de construire a socialismului prin metode proprii, caracteristice fiecăruia.Lenin a prevăzut o asemenea diversitate „de căi, metode și mijloace de înaintare spre țelul comun". încă în anul 1916 el a formulat cunoscuta sa teză în această problemă : „Toate națiunile vor ajunge la socialism, faptul este inevitabil, dar nu vor ajunge toate chiar în același fel ; fiecare va aduce un specific, exprimat într-o anumită formă a democrației, într-o anumită varietate a dictaturii proletariatului, într-un a- numit ritm al transformărilor socialiste ale diferitelor laturi ale vieții sociale." (Voi. 30, pag. 125).Și așa s-au petrecut lucrurile și în realitate. Și particularitatea situației istorice concrete, și deosebirea condițiilor locale, și abordarea diferită, uneori mai reușită, uneori mai puțin reușită, a rezolvării unor probleme ale construcției socialiste, toate acestea au dat naștere la o serie de particularități în dezvoltarea unor țări ale socialismului. După cum arată experiența, calea diferitelor țări spre socialism este, totodată, marcată prin trăsături comune, de cea mai mare importanță.în prezent devine deosebit de actuală și importantă sarcina întăririi coeziunii și aezvoltării colaborării multilaterale a țârilor socialiste.Victoria socialismului intr-o serie de țări a făcut posibilă staoilirea intre ele a unui nou tip de relații — relații frățești, bazate pe principiile internaționalismului socialist Adevărata egalitate in drepturi și respectarea independenței, suveranității reciproce se imbină în aceste relații cu întrajutorarea frățească, solidaritatea socialistă, cu lupta dusă în comun pentru țelurile și idealurile comune.Dar, după cum arată experiența, astfel de relații între țările socialismului nu apar in mod automat ; pentru crearea și dezvoltarea lor, pentru licnidarea anumitor complicații și contradicții care se ivesc uneori în acest domeniu este necesară o politică principială, internaționalistă a statelor socialiste, a partidelor lor de guvernămînt.în ce privește Uniunea Sovietică, noi sprijinim cu fermitate internaționalismul socialist, restabilirea bunelor relații între țările socialiste, pretutindeni unde acestea sînt zdruncinate.Lichidarea imperiilor coloniale a fost o lovitură dintre cele mai puternice dată imperialismului, a continuat L. Brejnev. Dar imperialiștii n-au depus armele. Acum ei tind să sprijine dezvoltarea rinduie- lilor capitaliste în fostele țări coloniale : așa le va fi mai la îndemînă jefuirea lor în condițiile actuale, folosind metode mai „elastice", mai viclene. în aceasta constă semnificația neocolonialismului. Dar ar fi greșit să credem că politica colonialiștilor contemporani a devenit inofensivă, iar mîinile lor mai curate decît înainte. Nicidecum ! Acolo unde consideră necesar, imperialiștii, ca și în trecut, fără nici un fel de scrupule, fac să curgă sîngele popoarelor iubitoare de libertate, se amestecă în mod insolent în treburile interne ale statelor tinere, țes intrigi împotriva activiștilor progresiști, organizează comploturi și lovituri de stat în scopul înlăturării guvernelor care nu le sînt pe plac.Astăzi, cînd lichidarea imperiului colonial al capitalismului este terminată în linii mari, fosta lume colonială a intrat într-o etapă nouă : pe primul plan se situează deja tot mai evident lupta nu numai pentru eliberarea națională, dar — și acest lucru este acum principal — lupta pentru eliberarea socială.Țările tinere caută căile de dezvoltare fără exploatarea capitalistă a omului de către om. în acest caz, deosebit de importantă este unitatea tuturor forțelor progresiste, democratice, fără excepție.Principala trăsătură a etapei contemporane a evoluției mondiale constă în aceea că în prezent a crescut într-o măsură uriașă rolul mișcării comuniste internaționale în viața popoarelor, în lupta pentru rezolvarea problemelor fundamentale care fră- mîntă întreaga omenire.Procesul revoluționar mondial se dezvoltă nestăvilit. Succesele lui vor fi cu atît mai mari, cu cît partidele marxist-leniniste vor fi mai puternice și mai influente. Calea spre comunism este calea unei lupte îndelungate și aprige.A construi comunismul, a subliniat în încheiere L. Brejnev, înseamnă a transforma întreaga viață socială pe o bază nouă, principial deosebită de cea a capitalismului. Aceasta înseamnă a dezrădăcina obiceiurile și tradițiile generate in decursul mileniilor de societatea exploatatoare — psihologia și morala legate de proprietatea privată, neîncrederea între oameni aparținînd unor națiuni și rase diferite.
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DUPĂ ALEGERILE

PREZIDENȚIALE

STARE
DE URGENȚĂ 
ÎN COLUMBIA
• REZULTATELE SCRUTINU
LUI VOR DEVENI LEGALE 
DUPĂ VERIFICAREA BULETI

NELOR DE VOTBOGOTA 21 (Agerpres), — Guvernul columbian a dat publicității luni seara un decret prin care introduce starea de urgență pe întregul teritoriu al țării. Anunțînd această măsură, guvernul a arătat că ea a devenit necesară datorită „atmosferei de agitație" instaurată după alegerile prezidențiale și legislative de duminică. După cum s-a anunțat, alegerile s-au soldat cu rezultate foarte strînse. Ultimele date arată că Misael Pastrana Borrero are un avans de numai 5 000 voturi față de Rojas Pinilla. Fiecare dintre cei doi candidați pretinde în consecință că a obținut victoria. Luni, după ce majoritatea voturilor fuseseră numărate, partizanii fostului președinte columbian, Rojas Pinilla, candidat din partea partidului „Alianța națională populară", s-au dedat la acte de violență în centrul capitalei țării. Poliția a inter- 1 venit pentru a restabili ordinea. S-a anunțat totodată că numeroase școli au fost închise „ca o măsură de precauție".Președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a anunțat luni după- amiază că rezultatele alegerilor nu vor avea un caracter legal decît după o săptămînă, întrucît, potrivit legii electorale, toate buletinele de vot trebuie verificate în prezența unor martori.
Bogota. în timpul ciocni
rilor dintre poliție și de

monstranți(Telefoto A.P.-Agerpres)

AUSTRIA

Pentru prima oară în istoria celei de-a doua republici

PARTIDUL SOCIALIST
ÎȘI ASUMĂ 

RĂSPUNDEREA GUVERNĂRII
VIENA 21. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Luni seara, președintele federal al Austriei, Franz Jonas, l-a însărcinat pe Bruno Kreisky, președintele Partidului socialist austriac, cu formarea unui guvern monocolor. Astfel, pentru prima oară în istoria celei de-a doua Republici, Partidul socialist își asumă singur răspunderea guvernării.Marți dimineața, cancelarul desemnat a prezentat oficial președintelui republicii lista noului guvern. Noul cancelar va prezenta în parlament, probabil în cursul acestei săp- tămîni, declarația-program a guvernului.Formarea noului guvern consacră eșecul negocierilor între Partidul socialist și Partidul populist în vederea unei „mari coaliții". Această evoluție a generat mai curînd un sentiment de relaxare în cele două tabere. în primele sale declarații, Bruno Kreisky a precizat că Partidul socialist este oricînd gata să colaboreze cu Partidul populist în parlament sau chiar în guvern. Cabinetul monocolor ar urma să ființeze numai o anumită perioadă de timp, după care, fără a se recurge la noi alegeri parlamentare, Partidul socialist ar relua negocierile cu Partidul populist pentru formarea unui guvern al „marii coaliții". Liderii populiști nu au respins apriori o asemenea eventualitate și nici posibilitatea ca, în unele probleme, să nu facă în parlament obstrucție cu orice preț guvernului socialist. începe, în orice caz, o situație complet nouă și nimeni nu se îndoiește că noul cancelar. Bruno Kreisky, va pune în joc toată abilitatea sa politică pentru a asigura condiții de lucru guvernului său, care nu dispune în parlament decît de o majoritate relativă — 81 din totalul de 165 mandate.Observatorii politici austrieci au susținut după alegeri că, în cazul eșuării tratativelor cu Partidul populist, Partidul socialist va căuta să-și asigure sprijinul parlamentar al celor cinci deputați ai Partidului liberal. Teoretic, totul este posibil, dar orice avans în direcția Partidu

lui liberal ridică obstacole suplimentare în calea unei viitoare colaborări a socialiștilor cu populiștii. Perspectiva unor noi alegeri într-un termen scurt pare improbabilă, deoarece nici unul dintre cele trei partide reprezentate în parlament nu poate sconta pe un succes deplin.
„A SOSIT DE H TIMPUL 

PENTRU 0 REDUCERE 
A TORTELOR S.U.A.9

WASHINGTON 21 (Agerpres). — Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senatul S.U.A., s-a pronunțat din nou pentru reducerea efectivului trupelor americane staționate în Europa. „Există un sentiment crescînd în Senat, care, cred, reflectă sentimentul crescînd al națiunii că a sosit de mult timpul pentru o reducere substanțială a forțelor S.U.A. din Europa", a declarat el într-un discurs rostit în Senat. Mansfield a apreciat că proiectul său de rezoluție în această problemă „este sprijinit de peste jumătate din membrii Senatului".Mike Mansfield a arătat, printre altele, că sumele cheltuite pentru menținerea celor 550 000 militari și a personalului civil american în Europa „afectează puternic resursele S.U.A., reduc fondurile pentru programele interne esențiale și exercită o presiune externă serioasă asupra economiei americane". El a adăugat că, numai în 1969, Statele Unite au cheltuit în acest scop 1,6 miliarde dolari, ceea ce este de natură „să slăbească poziția internațională a dolarului".

geneva Lucrările
Comitetului pentru dezarmareGENEVA 21 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite: în ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, șeful delegației marocane, Ahmed Taibi Benhima, a făcut o declarație cu caracter general în legătură cu problema unui eventual a- cord asupra interzicerii armelor chimice și bacteriologice. După ce i-a informat pe participanți că guvernul său va ratifica protocolul de la Geneva din 1925, el a preconizat continuarea negocierilor cu privire la armele chimice și bacteriologice pentru realizarea apropierii punctelor de vedere emise pînă acum.Luînd cuvîntul în continuare, șeful delegației sovietice, A. A. Roșcin, s-a ocupat de problemele dezarmării generale și totale, subliniind că cursa înarmărilor amenință securitatea tuturor statelor. Noile descoperiri tehnice și științifice, a spus el, trebuie puse în slujba bunăstării întregii omeniri. După ce a evocat unele realizări obținute pînă acum, delegatul sovietic a preconizat aplicarea prevederilor Declarației comune sovieto- americane cu privire la dezarmare din septembrie 1961 și a insistat asupra măsurilor recomandate de delegația sa în 1962 în legătura cu dezarmarea generală și totală. în același
LAOS

Un mesaj al prințului SufanuvongXIENG QUANG 21 (Agerpres). - Președintele Frontului Patriotic din Laos, prințul Sufanuvong, a adresat, cu prilejul Anului Nou laoțian, un mesaj către poporul laoțian în care reafirmă importanța propunerilor în cinci puncte ale partidului Neo Lao Haksat pentru rezolvarea problemei laoțiene. El a subliniat încă o dată că încetarea tuturor bombardamentelor americane asupra Laosului continuă să reprezinte o condiție necesară pentru realizarea unei întîlniri între părțile interesate în conflictul laoțian.După cum se știe, propunerile partidului Neo Lao Haksat prevăd, în esență, respectarea suveranității, neutralității, unității și integrității teritoriale a regatului Laosului, în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva ; încetarea intervenției
Președintele Nixon despre 

situația din Vietnam •
1

• RETRAGERI CONDIȚIONATE ALE VNOR EFECTIVE AMERI
CANE • MANIFESTAȚII PENTRU ÎNCETAREA IMEDIATA A 

RĂZBOIULUIWASHINGTON 21 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a rostit luni seara o cuvîntare radiotelevizată consacrată situației din Vietnam. între altele, el s-a referit la așa-zisele „progrese" ale politicii de „vietnamizare". în legătură cu a- ceasta, președintele Nixon a anunțat că a hotărît retragerea din Vietnamul de sud, pînă în primăvara anului viitor, a 150 000 de soldați și ofițeri americani. El a menționat, însă, că pe teritoriul sud-vietnamez vor ră- mîne în continuare 284 000 de militari americani, ceea ce confirmă, în fapt, refuzul Washingtonului de a proceda la retragerea tuturor trupelor agresoare din această țară. Re- petînd ceea ce a mai spus în cuvîn- tările rostite la 3 noiembrie și 15 decembrie, anul trecut, șeful executivului american a afirmat că, în cazul în care „forțele americane din Vietnamul de sud se vor afla în pericol", nu va ezita să ia „măsuri puternice și eficiente".

timp, a adăugat vorbitorul, s-ar putea avea în vedere o serie de măsuri colaterale.Șeful delegației americane, James F. Leonard, abordînd problema armelor chimice și bacteriologice, a declarat că S.U.A. sînt gata să aplice un control eficace asupra ambelor tipuri de arme, dar s-a pronunțat împotriva unui acord global, afirmînd că eliminarea armelor chimice ar constitui o problemă prea complexă pentru a fi luată imediat în considerare. El a precizat că guvernul său ar fi dispus să negocieze prohibirea armelor bacteriologice fără a exclude eventualitatea unor discuții separate asupra problemelor pe care le ridică interzicerea armelor chimice. în încheiere, vorbitorul a respins propunerea poloneză cu privire la control și a prezentat un document de lucru asupra toxinelor.Reprezentantul Bulgariei, Krum Hristov, a sprijinit punctul de vedere exprimat în documentul de lucru asupra armelor chimice și bacteriologice prezentat de delegațiile Poloniei, Ungariei și Mongoliei și a cerut să se accelereze discutarea documentului pentru a se pune capăt utilizării a- cestor arme în Vietnam.

americane în Laos, neparticiparea țârii la alianțe militare ; interzicerea instalării de baze militare sau a introducerii de trupe străine pe teritoriul Laosului și promovarea unei politici externe de. pace și neutralitate, pc baza principiilor coexistenței pașnice.Aceste propuneri au fost remise guvernului de la Vientiane sub forma unui mesaj adresat primului ministru Suvanna Fuma de către prințul Sufanuvong.Șeful guvernului regal laoțian, prințul Suvanna Fuma, nu a respins în răspunsul oficial ideea unor negocieri între părțile interesate în vederea soluționării pe cale pașnică a situației din Laos, însă a ignorat condiția prealabilă a inițierii acestor negocieri și anume necesitatea încetării tuturor bombardamentelor americane asupra Laosului.

în timp ce președintele S.U.A. își rostea cuvîntarea, grupuri de mili- tanți pacifiști au manifestat în fața reședinței sale din San Clemente (California). Demonstranții au scandat pe toată durata celor 16 minute cît a durat alocuțiunea prezidențială: „încetați războiul imediat !", „Pace poporului !“.în cercurile observatorilor din Washington se consideră că anunțarea de către președintele Nixon a unor noi retrageri de trupe din Vietnam urmărește, în mod evident, să atragă voturi pentru candidații republicani la alegerile parțiale din luna noiembrie. Senatorul Edmund Muskie, fost candidat democrat la vicepreședinția S.U.A., a remarcat faptul că președintele nu a prezentat un calendar precis pentru retragerea tuturor trupelor din Vietnamul de sud, ceea ce înseamnă că 284 000 de militari „vor rămîne acolo pentru o perioadă nedefinită, care va depinde nu numai de evenimentele din Vietnamul de sud, ci și de cele din Cambodgia și Laos".

Zdrobirea 
diversioniștilor 

CORESPONDENȚA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

Cetățenii Cubei, opinia publică mondială au luat cunoștință de comunicatul primului ministru al guvernului revoluționar, Fidel Castro, în legătură cu interceptarea și înfrîngerea de către unitățile de apărare cubaneze a unui grup de mercenari contrarevoluționari veniți din S.U.A.Este semnificativ că această acțiune provocatoare a avut loc la 17 aprilie, cînd se împlineau nouă ani de la rușinoasa înfrîngere suferită de dușmanii revoluției la Playa Giron. Strălucita victorie do- bîndită atunci de poporul cubanez a demonstrat capacitatea sa de a-și apăra cuceririle revoluționare, dreptul de a-și hotărî singur soarta, de a-și construi o viață nouă, liberă și demnă. Repetarea unor acțiuni de felul celor de la Playa Giron constituie o dovadă că elementele contrarevoluționare și inspiratorii și susținătorii lor nu au tras însă învățămintele cuvenite, că nu au renunțat la planurile lor nesăbuite, deși faptul că actuala tentativă s-a desfășurat pe o scară mult mai mică este în sine o recunoaștere a lipsei totale de perspectivă a oricărei acțiuni de anvergură din partea dușmanilor revoluției.

Sesiunea Adunării Populare
Supreme a R. P. D. Coreene

PHENIAN 21 (Agerpres). — La Phenian au început lucrările sesiunii Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, consacrate examinării executării bugetului de stat al țării pe anul 1969 și adoptării bugetului pe anul 1970. Țoi Yun Su, ministrul finanțelor, care a prezentat un raport asupra acestor probleme, a arătat că

ORIENTUL APROPIAT
• ACORDURI DE COOPERARE ECONOMICA Șl TEHNICA 
ÎNTRE R.A.U., SUDAN Șl LIBIA • CONVORBIRI IRA- 

NIANO-AMERICANE

CAIRO 21 (Agerpres). — Republica Arabă Unită, Sudanul și Libia au semnat luni la Cairo două acorduri privind cooperarea economică și tehnică. Unul dintre acorduri prevede crearea unui Consiliu economic mixt, cu sediul la Cairo, din care vor face parte miniștrii economiei celor trei țări. Cel de-al doilea privește cooperarea tehnică în diversele domenii ale economiei. Aceste acorduri sînt deschise aderării oricărei alte țări arabe. Republica Arabă Unită, Libia și Sudanul au căzut, de asemenea, de acord să scutească reciproc în mod progresiv, începînd din ianuarie 1971, produsele lor de taxele vamale.Miniștrii economiei ai R.A.U., Libiei și Sudanului, care au semnat cele două acorduri, au hotărît, de asemenea, să procedeze la coordona

Agențiile de presă americane au transmis că organizarea noii acțiuni provocatoare a fost revendicată de către grupul contrarevoluționar cubanez Alfa-66, care își are sediul în Florida. De altfel, în presa S.U.A. sînt destul de frecvente știrile despre diferite tabere militare secrete, unde elemente declasate fugite dtn Cuba sînt supuse unor programe intense de instrucție.Angrenat într-o vastă operă de făurire a unei vieți mai bune, mobilizîndu-și eforturile în momentul de față pentru reușita campaniei recoltării celor zece milioane tone de zahăr, obiectiv major la care participă în semn de solidaritate numeroase grupuri și brigăzi din diverse țări ale lumii, printre care și brigada „23 August- România", poporul cuban știe în același timp să-și apere și să-și consolideze cuceririle revoluționare, suveranitatea și independența. „Chiar dacă vor debarca zeci de ?yjime- nea bande, ele vor fi ninwite cu minimum de forțe, iar mercenarii care vor supraviețui vor fi aduși în fața judecății aspre a revoluției" — a subliniat Fidel Castro.

anul financiar expirat s-a caracterizat printr-o dezvoltare remarcabilă a tuturor ramurilor economiei naționale. Succese deosebite, a subliniat ministrul finanțelor, au fost obținute în construcția de mașini, industria minieră, energetică, industria piscicolă, construcția de locuințe și în alte domenii.

rea politicii lor față de organizațiile economice și regionale. In urnl'ătoa- rele trei luni urmează a fi create companii comune pentru comerț, construcții, transporturile maritime și terestre, precum și o bancă comună.TEHERAN 21 (Agerpres). — Șa- hinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, i-a primit luni pe Elliot Richardson, subsecretar de stat al S.U.A., și pe Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat al S.U.A., însărcinat cu problemele Orientului Apropiat și ale Asiei de sud. In timpul întrevederii, menționează sursele iraniene, au fost abordate o serie de probleme privind relațiile bilaterale americano-iraniene, precum și unele aspecte ale situației actuale din Orientul Apropiat.
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agențiile de presă transmit:
Probleme legate de or

ganizarea unei conferințe 
general-europene asupra 
securității activitatea Consiliului de Securitate al O.N.U. vor figura pe agenda de lucru a întrunirii miniștrilor de externe ai țărilor nordice, care va avea loc la Helsinki în zilele de 21 și 22 aprilie.

Ministrul de externe al 
Norvegiei, John Lyng, a 
hotărît să renunțe la funcția gțj începînd din luna mai. într-un interviu acordat ziarului „Aftenposten", șeful diplomației norvegiene a precizat că această hotărîre nu are la bază existența, in interiorul coaliției guvernamentale, a unor divergente de ordin politic sau personal, adăugind că dorește numai ca postul respectiv să treacă în mîinile unei personalități mai tinere.

Măsuri de securitate 
excepționale în vederea 
reuniunii Băncii interame- 
ricane pentru dezvoltare. Peninsula Punta del Este a rămas complet izolată de restul lumii începînd de luni dimineața, fiind înconjurată de poliția și armata uru- guayană, care au primit misiunea de a asigura protecția celor 15 miniștri de finanțe din S.U.A. și țările Americă latine, care participă la cea de-a 

11-a reuniune a Băncii interameri- cane pentru dezvoltare. Trupele percheziționează toate persoanele care se îndreaptă spre Punta del Este, iar deasupra localității zboară în permanență un elicopter al poliției.
Lucrările sesiunii ordi

nare a Adunării Naționale 
a Ugandeî chemată să examineze documentele uitimei conferințe a partidului de guvernămînt — Congresul Poporului, au fost deschise de președintele țării, Milton Obote. Actuala sesiune a Parlamentului urmează să traseze căile de dezvoltare a Ugandei în domeniile politic, economic și social.

Otto Winzer la Belgrad. Ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Otto Winzer, a sosit la Belgrad într-o vizită oficială, la invitația secretarului de stat pentru afacerile externe al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț. Cei doi miniștri vor avea convorbiri privind colaborarea bilaterală între Iugoslavia și R.D. Germană, precum și cu privire la unele probleme internaționale actuale.
Un avion de pasageri 

aparținînd companiei fili- 
pineze P.A.L. s-a prăbușit marți în regiunea Luzon (104 kilometri de Manila), în timpul unei furtuni violente. La bordul avionului se aflau 29 de pasageri și patru membri ai echipajului. Se menționează că nu există supraviețuitori.

Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael Stewart, care întreprinde o vizită oficială în Japonia, a avut o întrevedere cu premierul japonez Ei- saku Sato. Au fost abordate aspecte ale colaborării dintre cele două țări și au fost trecute în revistă probleme ale situației internaționale actuale.

Explozie la Madrid. ° bombă aruncată dintr-un turism în plină viteză a explodat luni seara pe una din principalele artere ale Madridului. Explozia a avut loc în apropierea clădirii Ministerului Informațiilor și Turismului și este a treia
POLUL SUD AL FRIGULUI
ÎN... SAHARA CENTRALĂ

NEW YORK 21 (Ager
pres). — Polul sud al 
frigului sc găsea, in ur
mă cu 450 milioane de 
ani, în... Sahara centra
lă.Aceasta este conclu
zia la care au ajuns e- 
chipele de geologi din 
11 țări care au parti
cipat anul treept la 
prospectarea terenuri
lor petrolifere în Sa
hara algeriană, a de
clarat dr. Rhodes Fair
bridge, I profesor de ge

ologie la Universita
tea Columbia din 
S.U.A. „Nu există nici 
o îndoială, a precizat 
el, că . teritoriul care 
se afla in acea peri
oadă in regiunea Po
lului sud este cel al 
Saharei centrale de as
tăzi". în favoarea a- 
cestei ipoteze pledea
ză, după părerea sa, 
faptul că rocile aflate 
sub nisipurile fier
binți ale Saharei poar

produsă în ultimele trei zile în capitala spaniolă.
A treia Conferință inter

națională 
vieții și~s

asupra originiiînceput lucrările laPont Mousson (Franța). La dezbateri iau parte 150 de savanți și cercetători din diverse țări.
Camera comunelor a

Marii Britanii a aprobaturmător.bugetul pe exerc>tiuiAcesta este ultimul buget al actualei legislaturi.

tă urmele glaciațiunii 
antarctice...

Nu este vorba, așa 
cum s-ar părea. de 
schimbarea axei de ro
tație a Pămintului, ci 
de deplasarea conti
nentului african din 
regiunea Polului sud 
spre poziția actuală, 
potrivit teoriei „deri
vei continentale". A- 
frica ar fi „călătorit" 
astfel in cei 450 mi
lioane de ani aproxi
mativ... 10 000 km.

Senatul american a a- 
doptat un proiect de lege privind organizarea unor vizite reciproce ale reprezentanților oficiali ai Statelor Unite și Uniunii Sovietice în scopul realizării unei mai bune înțelegeri între popoarele celor două țări. Autorul proiectului, senatorul Mike Gravei, democrat din statul Alaska, a declarat că această hotărîre reprezintă „numai un pas pe calea stabilirii unei mai bune înțelegeri" între cele două țări. Senatorul William Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, a caracterizat acest proiect ca fiind o punte spre stabilirea u- nor relații mai bune între S.U.A. și

In cadrul Expoziției interna
ționale de carte, consacrată 
centenarului nașterii lui V. 1. 
Lenin, deschisă in parcul So
kolniki din Moscova, a fost or
ganizată la 21 aprilie Ziua căr
ții Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej, G. M. Mar
tirosian, vicepreședinte al Co
mitetului de stat pentru tipă
rituri de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., a evocat ve
chile tradiții ale culturii româ
nești și a vorbit despre succe
sele obținute de poporul român 
în dezvoltarea culturii, științei 
și tehnicii in anii socialismului. 
Ion Dodu Bălan, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a relevat, in 
cuvîntul său, bogata activitate 
editorială desfășurată în țara 
noastră. El a vorbit despre edi
tarea în tiraje de masa a ope
relor lui V. I. Lenin și a unor 
lucrări care evocă personalita
tea și vasta activitate a fonda
torului primului stat al mun
citorilor și țăranilor.

U.R.S.S. Proiectul de lege a fost înaintat spre dezbatere Camerei reprezentanților.
Ciocnirile armate in Cam

bodgia se desfășoară la numai 30de km de orașul Pnom Penh, capitala țării. Agențiile de presă menționează, totodată, că întreaga regiune Saang (situată în apropierea Pnom Penhului) se află sub controlul forțelor de rezistență populară cambodgiene și că acestea continuă să-și consolideze pozițiile în zona respectivă.

Ravagii pricinuite de explozia unei conducte de gaz la Osaka (Japonia).
Potrivit unui bilanț definitiv 73 de persoane ou fost omorîte, iar 281 — 

rănite. Pagubele materiale sînt considerabile

Sub egida Asociației pentru afacerile internaționale de la Universitatea „Legon" (Acra), in capitala Ghanei a fost organizată o „seară românească". Cu acest prilej, însărcinatul cu afaceri al României în Ghana, Teodor Nițescu, a vorbit despre politica externă a țării noastre și despre realizările obținute de poporul român in ultimii 25 de ani. A fost prezentat apoi un program de filme documentare, realizate de studiourile românești.
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