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FRfAMĂT FE OGOARELE 
CARAS-SEVERINULUI»R3ȘIȚA. (Corespondentul „Scînteii" Nicalae Cătan.i). — Ieri, . cooperatorii din Vărădia ou încheiat însămînțarea sfeclei furajere, depășindu-se suprafața prevăzută cu 2 hectare. Cu ‘hărnicie se lucrează și pe ogoarele cooperativelor agricole din Greoni, Naidăș, Zlatița, care au terminat însămînțarea borcea- gului, In timp ce cooperatorii din Berliște, Broșteni, Bozovicl, Cimpia au terminat însămîpța- tul ia orzoaică și se apropie dc Încheierea însămînțării sfeclei furajere. Pe 95 lâ sută din suprafața prevăzută pentru a fi însă- mințată in această primăvară cu ovăz "in cooperativele agricole au început lucrările. însămînțarea inului pentru ulei se desfășoară cu cele mai bune rezultate, Îndeosebi la Biniș, Eftimie Murgu, Ticvaniu Mic, Ilidia, Slatina Nera. în momentul de fată, pe baza unei recente consfătuiri privitoare la cultura cartofului, care, conform programului județean reînnoit, va fi cu 1000 ha mai mare decit în anul precedent, se fac o seamă Întreagă de lucrări pregătitoare. întreaga suprafață este arată, in cea mai mare parte a fost fertilizată cu Îngrășăminte naturale și s-a asigurat, in același timp, întregul necesar de Îngrășăminte chimice.
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Capacitățile de producție PREMIERĂ

ENERGETICĂ LA ARAD
■

Nimeni nu pretinde vreunui conducător de întreprindere să scoată „apă din piatră seacă" deși, la drept vorbind, un asemenea spirit întreprinzător, cum exprimă, simbolic, zicala populară, ar trebui să fie prezent pretutindeni în economie — cu atit mai mult cu cit nici vorbă nu poate fi de „piatră seacă", ci de mijloace de producție din cele mai fertile și mereu mai moderne. De aceea, a administra cu știință, pricepere și chibzuință unitatea, capacitățile de producție, pentru a asigura îndeplinirea ritmică, decadă cu decadă și lună dc lună, a sarcinilor de plan este o obligație de prim ordin, decurgind nu numai din Învestitura sa de conducător, dar și din firea oricărui om gospodar.Avem asemenea buni conducători. îi găsim in majoritatea întreprinderilor noastre. Colectivele a- cestora realizează planul în mod ritmic, producția este modernizată din mers și permanent, tehnologiile sint înnoite și perfecționate, sarcinile de export se îndeplinesc conform prevederilor. Și totuși, la o privire mai atentă, descoperi chiar și in unele din aceste unități detalii șocante. Dacă raportezi producția obținută ia capacitatea reală a fabricii rezultă mari disponibilități ; grupe de utilaje nu sint încărcate pe măsura randamentului lor ; suprafețe de producție rămîn insuficient folosite.în repetate rîndurl, conducerea partidului a subliniat că, in industrie, capacitățile productive trebuie deplin utilizate, cerind conducătorilor din intreprinderi, centrale și ministere să ia cele mai potrivite

măsuri pentru a se spori astfel, fără investiții suplimentare, volumul producției. Din acest punct de vedere, anul 1974 a marcat, în numeroase întreprinderi, o îmbunătățire demnă de atenție. Siderur- giștii țării, de pildă, au realizat peste plan, de la începutul anului, 21,4 mii tone fontă, 38,3 mii tone oțel, din care 13,3 mii tone oțel aliat, 24,9 mii tone laminate pline, 3 566 tone cpcs metalurgic. Folosirea intensivă a capacităților de producție >— Combinatul siderurgic din Reșița lucrează de pe acum ia nivelul indicilor de utilizare planificați pentru anul 1975 — respectarea disciplinei tehnologice, utilizarea judicioasă a fiecărui minut, a fiecărei ore de muncă — iată ce a dus Ia obținerea acestor importante succese.Dar rezultatele obținute nu dau nici pe departe măsura posibilităților. în deplasările făcute pe teren, în perioada de început a acestui an, specialiști ăi ministerelor economice și ai organelor centrale de sinteză au constatat, în continuare, mari disponibilități de capacități productive în diferite întreprinderi. Cu deosebire, în ceea ce privește încărcarea mașinilor și utilajelor corespunzător'cărții tehnice se manifestă anomalii. De altfel, un număr destul de mare, de mașini și utilaje din construcția de mașini grele, construcția de mașini-unelte și electronică, construcții industriale utilizează fondul de timp disponibil doar în proporție de 71—77 la sută (față de 85 la sută, coeficient planificat), ceea ce echivalează, evident, cu o pier-

dere considerabilă de capacitate de producție.Adeseori, prin planul de producție al intreprinderii se prevede, cel puțin teoretic, o exploatare intensivă și la cote maxime a utilajelor. Dar ce se întîmplă după aceea ? Intenția bună, firească, economică este handicapată de deficiențe în unele domenii ale activității productive. Bunăoară. în a- numite unități din industria construcțiilor de mașini grele și din industria construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnicii, mijloacele tehnice nu au fost utilizate cu randamente superioare datorită întreruperilor neplanificate in cadrul timpului de lucru programat, lipsei forței de muncă în unele perioade, deficientelor de cooperare ș.a. De asemenea, unități industriale cum sint întreprinderea de încălțăminte „Libertatea" din Arad, in-, treprînderea „Flacăra“-Cluj, Fabrica de zahăr Bucecea, întreprinderea de confecții din Focșani ău înregistrat. în perioada anterioară, un mare număr de ore de stagnare a țttțlajelor. Motivul ? Nu s-a ținut o strictă evidență a datelor privind funcționarea mașinilor și, din a- ceastă cauză, planul și graficele dc reparații s-au Întocmit mult empric, intervenindu-seregulă abia atunci cind utilajul ;.a căzut", uzindu-se prematur. Se înțelege că și costul reparațiilor a fost mult mai ridicat.Tot la capitolul „cauze" se adaugă frecvent și slaba preocupare pentru asigurarea, din timp, a mi

ARAD (Corespondentul „Scînteii", Constantin Simion). La Arad a fost pusă sub tensiune noua stație electrică de transformare de 220/110 kV. Ea a fost conectată la sistemul energetic national cu 15 zile mai devreme decit era prevăzut. Stația asigură, între altele, alimentarea cu e- nergie electrică a platformei noului combinat de îngrășăminte chimice Arad.
UTILAJ GIGANT

PENTRU PETROCHIMIA
DIN PITEȘTIPe platforma petrochimică din Pitești și-a făcut apariția un gigant de oțel, adus de la Con- . stanța. El are lungimea de 27 metri, diametrul de 5 metri și greutatea de 165 tone. Acest reactor uriaș este necesar la instalația de acrilonitrll din cadrul Combinatului petrochimic din Pitești. Specialiștii apreciază că ă fost unul din cele mai grele transporturi. Pentru a face cale liberă reactorului, pe platformă au muncit, cu abnegație, mai multe echipe, între care cea condusă de Emil Zinca de Ia Trustul de mecanizare utilaj chimic București — șantierul Pitești.

(Continuare in pag. a III-a)
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Florea TISTULEASA
corespondent voluntar
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Știm cu toții ce slnt — sau, mai bine-zis, ce vor să fie — bibelourile : niște figurine de porțelan sau de sticlă menite să împodobească un colț de apartament, o vitrină, o etajeră. Mărturisesc că, multă vreme, nu le-am ținut la mare cinste : întîlnind prin prăvăliile de specialitate niște orori smălțuite, ce aveau pretenția să întruchipeze hieratice balerine sau lei fioroși, le identificam cu expresia cea mai elocventă a kitchului, a prostului gust multiplicat în producție de mare serie.Acum cîteva zile am avut revelația că bibeloul — fără a fi neapărat fenomen de artă majoră — poate fi, totuși, un obiect care efectiv să infuzeze un plus de frumusețe cotidianului, să adauge ambianței din apar-
PICĂTURĂ DE CERNEALĂ

tamentele noastre o anume grație voioasă. Această revelație mi-a fost oferită de expoziția-dezbatere deschisă la galeriile bucureștene „Art’-Ind" sub egida Centralei industriei sticlei și ceramicii fine și a Institutului de creație industrială și estetica producției : am găsit acolo bibelouri — și nu neapărat printre cele premiate — care își pot afla un loc demn în apartamentele noastre.însă mai mult chiar decit această dezvăluire de virtualități artistice pe plan industrial m-a bucurat faptul că în expoziție sint prezentate, alături de realizările unor creatori de meserie, și altele, cu nimic mai prejos din punctul de vedere al reușitei artistice, datorate unor muncitori din respectivele fabrici. Mi-au incintat privirea sugestivele creații ale muncitorilor ceramiști Victor Crisțea și Richard Schotsch din Sighișoara, Aurel Fereșan și Dochița Feher din Cluj. Aș menționa cu deosebire talentul ieșit din comun al unui elev de școală profesională antrenat și el în concurs. loan Albu din Cluj.Despre ce mi-au vorbit, in graiul lor simbolic, aceste mărturii ale talentului ? Că între muncă și frumos dispar, pas cu pas, barierele ce păreau odinioară de netrecut. Că frumusețea muncii se valorifică azi. la noi, și prin munca luminată de frumos.
I

Victor BIRLADEANU

Constructorii de utila| greu de la întreprinderea „Progresul” din Brâila au obținut, de 
la începutul anului, ițnportante succese. Astfel, planul de producție o fost depășit cu 
260 tone ia oțel lichid, cu 430 tone la lingouri. în imagine: un nou lot de excavatoare R-601 

se afld într-un stadiu avansat de execuție Foto : E. Dichiseanu
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Răspunderea comunistă pentru
FORMAREA TINERETULUI

ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR
Interlocutor: Petre DĂNICĂ, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.

— Printre sarcinile deosebit de 
importante ale comitetului ju
dețean de partid se înscrie, de
sigur, si aceea de a se preocupa 
statornic de educarea comunistă 
a tinerilor. Ce obiective avefi in 
vedere in primul rind ?— Cind vorbim despre tineri ne glndim la tot ceea ce înfăptuim sau avem de înfăptuit, pentru că pretutindeni toate realizările încorporează și activitatea plină de elan și dăruire a tineretului. Cînd vorbim despre generația tînără ne gindim, de asemenea, la pregătirea ei temeinică pentru muncă și viață prin cultivarea la fiecare tînăr a năzuinței de a deveni fiu devotat al poporului și partidului, de a se forma ea revoluționar. Or, după cum se știe, în condițiile țării noastre, ale construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, a fi revoluționar înseamnă a munci fără preget, punindu-ți in valoare toate capacitățile, a-ți face pe deplin datoria la locul de muncă încredințat, înseamnă a năzui să te afirmi in muncă și viață ca un militant comunist, să-ți dedici întreaga energie înfăptuirii politicii partidului, înfloririi patriei socialiste. Cu satisfacție putem consemna că marea majoritate a tinerilor întrunesc asemenea calități, iși fac cu prisosință datoria, sint cadre de bază în colectivele lor de muncă. Desigur, formarea menea nici de simple trative.mult cu cit sesizăm astăzi la unii tineri un mod superficial de a privi viața și rolul lor în societate. De cele mai multe ori aceștia, deși pun umărul la crearea valorilor materiale și spirituale numai într-atit îneît „să nu obosească prea tare", consideră că li se cuvine totul de-a gata, că societatea trebuie să Ie ofere cit mai mult — mult mai mult față de a- portul lor și față de posibilitățile noastre economice din prezent.Firește, răspunderea directă pentru Întreaga operă de pregătire pentru muncă și viață a tineretului revine organizațiilor de partid. Nu- I

mai comuniști! pot oferi tineretului un ideal, o țintă care să-l fascineze și pentru a cărei realizare să se dedice cu toată ființa. Spun toate a- cestea deoarece consider că atunci cțnd vorbim despre neimplinirile u- nor tineri nu trebuie să ne pripim în a arăta cu degetul spre eț. pentru că tinerii sînt mai buni sau mai puțin buni în măsura in care ne-am ocupat de educarea lor.
— V-as ruga să ilustrați cele 

spuse— Cum tru, avînd dezvoltare peste 25 la sută, și-a înscris pe emblemă industrii noi, șantiere de mare importantă republicană, locuri unde efectivul de salariați tineri este predominant, lei de pe lariaților platforma cea — . _.treprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani — de 22 de ani. în toate aceste u- nități, organizațiile de partid conduc și îndrumă sistematic, cu bune rezul-

prin situafii concrete.bine se știe, județul nos- un ritm mediu anual de în actualul cincinal de
La șantierul hidrocentra-Lotru vîrsta medie a sa- este de 24 de ani, la chimică din Rm. Vilde 23 de ani, la în-

tate, activitatea organizațiilor U.T.CU eonsiderindu-se nemijlocit răspunzătoare de dezvoltarea spiritului revoluționar al tineretului. Aș putea Lă citez numeroase argumente în acest sens. De această dată aș dori însă să mă opresc îndeosebi asupra u- nor practici care fac ca nu peste tot munca cu tineretul să să desfășoare la nivelul exigentelor puse do conducerea partidului. Sînt, bunăoară. secretari ai comitetelor orășenești și comunale de partid care n-au participat, intr-un an întreg, la nici o acțiune a organizației U.T.C. din localitate. Astfel de localități sînt Horezu,Ocnele Mari, Frincești, Voineasa, Malaia. Este de la sine înțeles că cei care desfășoară o asemenea... activitate nu cunosc Îndeajuns problemele specifice ale organizațiilor U.T.C., vorbesc în necunoștință de cauză. N-aș vrea să absolutizez situațiile de mai sus, fiindcă se fac multe lucruri care au o mare forță de înriurire in rindul tinerilor; fără protocol și ca
Convorbire consemnata da
Constantin MORARI)

(Continuare in pag. a IV-a)

• •noilor generații într-un ase- spirit nu se poate realiza la o zi la alta și nici prin sfaturi sau măsuri adminis- Afirm aceasta cu atît mai I Umanizarea matematiciiși personalitateaprofesorului
Cele 25 ore dramatice ale lui 3811grav și antica-Secretara explică sigur celor ce fac meră :— Au 9,30 au dormit nopți. Ce-a fost pe noi 1O secretară de cabinet nu se pierde una-două cu firea. Vestea e într-adevăr copleșitoare și cu ea în gînd ieșim in iarna primă- văratică de afară, pregătiți să plecăm la locul faptei.în centru se spală bulevardul cu furtunul. în cimp, muncitori obosiți șterg și șterg motoarele a- muțite. Alții, cu gesturi la fel de răbdătoare și ritmice, string lichidul cu lopata dintre brazdele timpului. Un inginer ostenit rupe din piinea cui o fi și ride. Oamenii șterg mai departe fiarele cu lavete unsuroase, monoton, îndelung și zim- besc. E un ris crispat, și al lor și al omului cu plinea. E ris surescitat, de o- boseală. îl întrebăm ceva pe omul cu piinea, ne face semn către ureche și spune, rîzind :— Nu mai aud.Gestul și risui, și barba țepoasă, și obrazul lui pă- mintiu, și urechea de om

La oraN-amomorît-o 1 omorit-o. două zile și două
tînăr care deocamdată nu mai aude sînt atit de convingătoare incit ni se pare că nu numai craniul insului, ci și dealurile din dreapta, dealurile mai de departe, din stingă, valea largă a Argeșului cuprinsă între ele, întreg acest decor liniștit din jur parcă mai țiuie, parcă mai țiuie incă.Urcăm pe platforma sondei lingă oamenii care șterg mereu metalul. Scară înclinată, de schelă. Ne sprijinim, reflex, de balustrada de fier. Palma se lipește : țiței. Tălpile ne sînt murdare de țiței. Motoarele, schela, țevile, barăcile sint unse cu țiței. Pîinea inginerului e pîine cu țiței. A- răturile din jur poartă între brazde țiței. O întinsă vopsea geologică acoperă pomii, iarba departe, natura întreagă ce aștepta cuminte primăvara. Oamenii string lichidul unsuros cu lopețile în făgașe, făgașele se adună în pîraie, pîraiele într-un canal pe care curge continuu șl repede spre gropi mari de captare murdăria caustobiolitică.în mijlocul cîmpului stă un nuc cu brațele goale înlături, într-un gest de ne-

putință. E negru. Culoarea pădurii de pe dealuri e ca- feniu-deschisă, culoarea livezii de pruni din luncă e neagră. Sînt sute și sute de metri pină la livada de pruni, dar- pomii poartă stigmatul intîmplării care a vopsit cimpul întreg.Comparația cu iadul e foarte exactă. 25 de ore, nu oameni, ci niște draci din creștet pină-n călciie, cu părul năclăit de unsoare neagră, au alergat, au țopăit, s-au agitat în atmosfera irespirabilă, improș- cați de jeturi negre de peste o sută de atmosfere, asurziți de șuieratul care le-a dereglat tuturor urechile pentru cîteva zile, trăind și acționind într-o atmosferă gata de explozie, care putea să transforme în orice clipă zona aceea într-o torță, iar pe ei în— V-a- Nu. înțelege.întreb- V-a— Nu. tre.— Și dacă ar fi țîșnit ?— Puteau scăpăra scintei. Pe altul :— V-a fost frică ?

particule volatile, fost frică ?Dar nu ne puteamalt muncitor : fost frică ?că nu țișneau pie-

ținut insta- rupea tubulse șpiruiâu— Bine c-a lația. Dacă se de cauciuc...— Ori dacă ventilele...Repetăm cu încăpăținare :— V-a fost frjcă ?— Erau aici, la gura puțului, oameni cu experiență, ingineri.Nu le-a fost frică ori nu vor să spună sau n-au avut timp să-și dea seama.— în primele minute ne-a cuprins panica, dar după a- ceea trebuia să facem ceva.în primele minute înseamnă marți, 12 februarie, la ora 9,30, cînd circulația noroiului s-a întrerupt, presiunea pe coloană a crescut vertiginos 60—70—100—120 —140... de atmosfere, noroiul chimic s-a blocat in drumul lui înspre straturile geologice și ceva a început să țîrîie la pompe.Sonda 3 811 este sau era flancul cu mai puțină speranță al unui șir de trei forări cu rezultate slabe. Cu mult chiu și cu mult vai, cu acidulări și cu fel de fel de metode moderne,
Sergiu ANDON

(Continuare in pag a Il-a)
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— în sistemul in- 
vățămintului nos
tru, matematica are 
o pondere hotărî- 
toare; ea este in
vocată deopotrivă 
in cultivarea celor 
mai importante o- 
biective ale in
strucției și educați
ei ; in această si
tuație, cind studiul 
matematicii se ex
tinde ca o preocu
pare de bază, pe ce 
căi apreciați că 
poate creste rolul 
profesorilor de ma
tematică ?

vitate, cultivă cu aceeași putere simțul a- nalogiilor revelatoare, intuiția și previziunea exactă. Un bun profesor, în afara temelor date de el, va cere e- levilor să-și propună singuri probleme și să le rezolve. Predind deci matematica, profesorul poate și trebuie să contribuie la formarea personalității viitorului cetățean.

arheologii cercetările matema- sociolpgie, a devenit

— în învățămint, procesul instructiv nu poate fi rupt de procesul educativ — asta o știm prea bine. E- xistă cerința ca activitatea educativă să fie legată de natura disciplinei predate, pentru ca lecția să aibă un fir conducător unitar. Din fericire, matematica oferă profesorului numeroase posibilități pentru a face acest lucru. Sub îndrumarea lui, elevii învață să judece corect și să respecte a- devărul, neadmițind nici o afirmație fără o dovadă bazată pe raționament. Rezolvarea problemelor dificile cere concentrarea atenției și putere de muncă, calități indispensabile pentru întocmirea unei lucrări de orice natură în bune condiții. Dar matematica ajută nu numai la formarea judecății, ci și la dezvoltarea imaginației și a spiritului de inventi- 
v

Opinii 
ale acad, prof. 

GHEORGHE 
MIHOC

Pentru aceasta se însă să fie și un pedagog și un psiholog. cere bun bun
vre-— In ultima 

me se vorbește tot 
mai frecvent des
pre vocația umanistă a predării matematicii ; cum 
să ințelegem aceas
tă idee in per
spectiva multiple
lor solicitări cărora 
va trebui să le 
răspundă generația 
anului 2000 aflată 
azi pe băncile șco
lii ?— în ultimii ani. matematica a , pătruns ca instrument de lucru în aproape toate ramurile de activitate omenească. Am avut surpriza să aflăm că

lingviștii șl folosesc în lor metode tice. In matematica _ ________indispensabilă. în toate științele in care experiența joacă un rol de bază, ca fizica, chimia, biologia, medicina etc., verificarea ipotezelor și rezultatelor se poate face numai cu ajutorul statisticii. Acest proces de matematizare nu este încheiat, ci, dimpotrivă, va continua cu și mai mare intensitate. El este rezultatul cercetării științifice profunde a fenomenelor naturale și sociale care are nevoie de a- nalizarea influenței u- nui număr din ce în ce mai mare de fapte, imposibil de realizat fără calculul electronic și metodele matematice adecvate. Din cauza acestei rapide evoluții, nimeni nu știe ce matematică va trebui să cunoască generația anului 2000, a- flată acum pe băncile școlii : după cum nimeni nu știa acum 2 decenii că vor exista cultăți de De aceea, unui plan mint în matematicile de va avea nevoie tuala generație elevi pînă Ia ieșirea lor la pensie ar fi o

în prezent licee și fa- informatică. elaborarea de învătă- funcție de care ac-de
Mihal 
IORDANESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Fetița 
de la Pîrîul

Trebuie o dinicb de ortopedie 
pentru cu șuntierul medicul 
su nu moi șchioupete?

LupilorMicuța Gabriela Moldovan din comuna Stinceni (Mureș), în virstă de numai 4 ani. rămasă fără supraveghere, a plecat de acasă și, nemaiștiind să se întoarcă. s-a rătăcit. Seara a ajuns la punctul numit Pirîul Lupilor, un loc deosebit de periculos de trecere chiar și pen- 1 tru oamenii mari. Dîndu-se veste de dispariția fetitei, lucrătorii de miliție, împreună cu alți săteni au pontif în căutarea ei. A fost găsită sleită de puteri, pe un morman de zăpadă. Venit cu echipa de salvare, oficiantul sanitar loan Szilag.vi i-a acordat imediat fetiței primul ajutor, Cînd au aflat părinții și surorile Gabrielei unde a fost găsită, au înghețat de spaimă. Măcar de le-ar fi de-nvăță- i tură.
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Se aude ?**
Directorul Direcției județene 

de poștă și telecomunicații Vast 
lui. Al. Butușneac, relevind jus
tețea faptului divers din 24 fe
bruarie privitor la proasta 
funcționare a telefoanelor pu
blice, ne informează că electro
mecanicul care se ocupa (dar 
nu prea se ocupa) de întreține
rea acestora a fost înlocuit din 
funcție și s-au luat și alte mă
suri. In același timp, semnata
rul scrisorii ne semnalează că, 
in ultimul timp, 3 telefoane pu
blice și 4 microreceptoare au 
fost, pur și simplu, furate, 
citeva discuri sparte, iar prin 
folosirea aVor monede decit 
cele de 25 de bani se produc 
defecțiuni. Drept care, fiind vor
ba de telefoane publice, repetăm 
tot public — de data aceasta 
pentru vasluieni — titlul din 
precedentul fapt divers : „Alo ! 
Se aude ?“ in nădejdea că vom 
auzi, și despre ei, numai 
bine.

de

Nu de mult am primit la redacție invitația de a vizita secția de ortopedie a spitalului Colentina din București. „Să nu vă așteptați insă să găsiți o secție in plină activitate, unde pacienții așteaptă cu răbdare și încredere să-și tămăduiască suferințele" — eram avertizați in scrisoarea prin care se solicita deplasarea noastră la fața locului. Precizarea, după cum se va vedea in continuare. era riguros exactă....Iată-ne în incinta spitalului Colentina, la pavilionul secției respective. Ne strecurăm cu greu printre mormane de moloz, printre grămezi de materiale (cărămizi, dale de mozaic, chiuvete, var degerat, ciment pietrificat. țevărie etc.), aruncate alandala pe scări și coridoare, prin încăperile care de mult trebuiau să găzduiască pacienții. Privirii i se înfățișează pereți dărîmați, infiltrați cu apă pină la temelie, planșee sparte, uși degradate, instalații electrice și sanitare deteriorate etc. A- ceasta este în mare imaginea „șantierului" , deschis in urmă cu aproape doi ani la secția ortopedie a spitalului Colentina. în peisajul acesta dezolant am întîlnit, la data vizitei noastre, și cîțiva oameni răzleți. O parte stăteau lingă o sobă Ia etaj ; alții se aflau intr-o încăpere la subsol, unde își aveau instalate și paturile ; un șef de echipă iși aștepta, cine știe de cite zile, lucrătorii și o... documentație. Doar vreo 3—4 muncitori lucrau efectiv.Dar să Vedem etapele mai semnificative prin care a trecut acest șantier perpetuu. în luna aprilie 1972, direcția sanitară a municipiului București a contractat cu întreprinderea de construcții și proiectare București ’ (I.C.P.B.), din cadrul fJCOOP-Ilfov, executarea lucrărilor de reparații capitale la pavilionul secției de ortopedie a spitalului Colentina. De la acea dată, secția a fost mutată provizoriu in citeva saloane la spitalul T.B.C. ex- trapulmonar de la Foișorul de Foc, unde, se înțelege, nu-și poate desfășura activitatea în condiții corespunzătoare. In plus, prin restringerea spațiului, s-au creat greutăți și spitalului T.B.C, Tocmai de aceea, se impunea ca lucrările de reparații să fie încheiate cu maximă urgentă. A- cesta a fost și motivul pentru care in contract s-a stipulat, cu acordul constructorului, ca la 1 noiembrie 1972 clădirea să fie dată in folosință. Avind în vedere specificul și na

tura lucrărilor, faptul că in această secție sint tratați bolnavi dih trei sectoare ale Capitalei, precum și cei veniți special din provincie, era de așteptat ca întreprinderea constructoare să organizeze munca în așa fel îneît, la termenul stabilit, secția respectivă să-și rdinceapă activitatea.Numai că, în realitate, lucrurile nu s-au petrecut astfel. După Încheierea contractului, echipele de constructori care s-au perindat pe șantier, una după alta, au stricat, rind pe rind. acoperișul clădirii, în vederea transformării mansardei în etaj, o parte din instalații, au spart pereții și planșeele etc. De reparat, și încă intr-un termen
Anchetă pe urmele 

unei scrisori

scurt, nici pomeneală ! Lucru pe care spitalul îl aducea. în scris, în luna iulie 1972, la cunoștința conducerii întreprinderii de construcții și proiectare, solicitînd măsuri în consecință. Nici după o asemenea intervenție situația nu s-a îmbunătățit, lucrările continuînd să se desfășoare în ritm de melc. Așa s-a ajuns la faptul incredibil că la sfîrșitul lunii octombrie 1972, în Ioc să se facă recepția definitivă a lucrărilor, s-a încheiat un act adițional la contract, prin care s-a aminat termenul de dare in folosință pină la 30 aprilie 1973 (1).Se spera într-un reviriment, dar meșterii au lucrat tot cum au vrut, o zi da, zece nu. O altă aminare a venit aproape de Ia sine. Constructorul se angajează, de data aceasta, să încheie reparațiile la 31 octombrie 1973. Dar nici acest termen n-a fost respectat. Urmează o altă promisiune : 31 decembrie 1973. Cum mersul lucrărilor nu dădea garanția respectării noului termen, la 13 decembrie 1973, la intervenția conducerii Centrocoop, între reprezentanții beneficiarului și constructorului s-a încheiat o minută în care s-au prevăzut obligații ferme pentru ambele părți, stabilindu-se ca, pină la 30 iu

nie 1974, secția ortopedie să-și reia activitatea in localul renovat.Cum s-a ajuns la această nouă tărăgănare ? Pentru a afla răspunsul am examinat numeroase acte și documente, am discutat cu factori răspunzători de la întreprinderea de construcții și proiectare, direcția sanitară și spital. Ni s-au adus tot felul de explicații, de motivări, mai mult sau mai puțin subiective, au fost invocate greutăți în procurarea materialelor, în obținerea documentației complete de la proiectant (institutul ,,Proiect“-București). Constructorul susține sus și tare că toată vina o poartă beneficiarul ; direcția sanitară, dimpotrivă, dă vina pe constructor. Și uite așa. la cei doi parteneri, din acest joc de pasare a răspunderii, s-au strîns dosare întregi cu acte „acoperitoare".La încheierea investigațiilor noastre, am stat de vorbă și cu tovarășul dr. docent Clement Baciu, me- dicul-șef a! secției ortopedie de la spitalul Colentina, care ne-a spus i— Mersul nesatisfăcător al lucrărilor are consecințe nefaste și se răsfringe asupra a sute de bolnavi pe care sintem nevoiți să-i amînăm de la o lună la alta deoarece nu avem asigurate condiții corespunzătoare pentru a-i trata. Spațiul ce îl avem la dispoziție în prezent este insuficient, cu atît mai mult cu cit și aici se fad lucrări de reparații. Colectivul me- dico-sanitar nu-și poate desfășura activitatea în condiții normale, în- trucit nu avem dotările necesare specificului și cerințelor secției de ortopedie. Iată de ce, nici unul dintre motivele invocate, indiferent de natura lor. nu iși au justificare.Terminarea reparațiilor și redarea în folosință, în cel mai scurt timp, a acestei secții au devenit o problemă stringentă. Urgentarea rezolvării ei nu se poate face însă fără o colaborare strînsă între constructor și beneficiar, fără conjugarea tuturor eforturilor în vederea găsirii celor mai adecvate soluții pentru ca lucrurile să fie urnite din loc. în acest scop, s-ar dovedi necesară intervenția in continuare a Comitetului executiv al Consiliului popular al Capitalei și a conducerii Centrocoop în vederea impulsionării execuției lucrărilor și încheierii lor cit mai curind posibil.
Gheorghe PIRVAN 
Alexandru BOGHIU

r

<
*

*

*

î

*

0 gamă largă
dă produse
in industria

locală sătmăreanăîntreprinderea județeană de industrie locală „1 Mai" din Satu-Mare s-a făcut cunoscută în întreaga țară printr-o gamă largă de produse finite și sub- ar.samble cu multiple utilități economice și gospodărești. Cele mai prestigioase realizări se înregistrează în ramura metal, cere deține și ponderea cea mai ridicată în volumul de producție al întreprinderii.— O mare parte din activitatea sectorului metal — ne informează tovarășul Nicolae Steinberger, șeful atelierului nr. 1 proiectare — revine fabricării de diverse utilaje pentru dotarea unor unități economice. De asemenea, dezvoltăm activități de colaborare cu mari unităti industriale' din țară, producătoare de mașini și utilaje.în ceea ce privește dotarea tehnică a diferitelor unități, se remarcă, intre altele, utilajele pentru industrializarea laptelui, pentru transportul și vehicularea mărfurilor în depozitele comerciale, precum și aparatele pentru cîntărirea automată a unor produse alimentare. O serie de produse tradiționale pe care le execută întreprinderea au cunoscut, începînd din acest an, prin reproiectare, importante îmbunătățiri funcționale și estetice : dulapuri pentru instrumente medicale, mese de laborator, cărucioare port-oxl- gen, cărucioare port-targă. mobilier din combinație metal-lemn- masă plastică pentru creșe și școli.în cadrul colaborării cu diverse întreprinderi din tară, I.J.I.L. Satu-Mare realizează în prezent suporți pentru plăci de faianță pentru întreprinderea de produse de ceramică fină pentru construcții Cluj, dispozitive și piese pentru mașini de cusut pentru U.M. Cugir, tiuri la mașinile pe care le brică „înfrățirea" Oradea altele.
ba- fa- 

fj

î

* 

î
I

*

*
*
*

>
*

*

*

ț
ț

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii'

„Tudorițo
nene** nou edificiu la BacâuiNiciodată, !n viața lui, I.

PENTRU AGENDA DV.• Str. Eforie nr. 4 (tel. 16 44 79). Aici a fost deschisă recent prima unitate sanitară (cu plată) din Capitală pe profil de balneofizioterapie.• Str. Cobăîcescu nr. 10 (tel. 15 5110). La această adresă funcțio- nează unitatea specializată a cooperativei „Metalocasnica care efec- tuează repararea automatelor de întrerupere a curentului electric de pe scările blocurilor.• Str. Berzei nr. 103 (tel. 16 33 09). Noua unitate a cooperativei„Constructorul" execută — și urgent — repararea și montarea sobelor de orice tip. , 1 ’
NOU• La Cluj — un nou mîcroraion : „Mănăștur II4*. în aceste zile, constructorii din Cluj au început săparea fundațiilor la primele blocuri din cel de-al doilea microraion — Mănăștur II. care va avea aproximativ 3 500 de apartamente. Noul microraion va avea in dbtare două școli, un cămin și o creșă, un complex sportiv, garaje etajate, cu ateliere de întreținere etc.• Pentru Ziua copilului — dar nu numai pentru copii — edilii Capitalei anunță darea în folosință a unei noi fabrici de produse lactate (în cartierul Titan) cu o capacitate de prelucrare de 180 000 litri pe zi.

Drobeta Turnu-Severin. Localul noului restaurant

INITIATIVE9• Grădinițe pentru copiii cooperatorilor. In 1974, în cadrul cooperativelor agricole de producție din județul laș! vor funcționa 100 de grădinițe de copii ce se vor organiza atît în centrele de' comune, cit și in satele componente, pe ferme și brigăzi.

Niciodată, în viața lui, I. C. n-a făcut versuri, dar deunăzi, , cind a întîlnit-o pe Tudorița Toader din Brăila, strada , <Șri- viței 131, a simțit cum inima rimă, frumușică, „ . .timp ce se pregătea să-i facă Tudoriței și o surpriză cu cinte- cul „Cine te-a făcut pe tine, Tu- dorițo nene", se pomeni cu un vlăjgan lingă el, în persoana lui Marin Stoican (str. Rahovei 31, Brăila), care, împreună cu Tudorița cea „frumușică și singurică", nu-1 slăbiră din pumni pe bietul „amorez" pină nu-i goliră buzunarele și de ultimul bănuț. Identificați de miliție, cei doi își așteaptă pedeapsa, în timp ce I.C. fredonează cîn- tecul ușor modificat : „De ce te-ai legat de mine, Tudorițo nene". întrebăm și noi : „Dar el de ea

ghes, declarîndu-i, in că-i o ființă „tinerică, singurică". Și, in

înainte și 
după pontare

Lucrătorii serviciului econo
mic al miliției județene Timiș 
au efectuat un control asupra 
modului in care sint efectuate 

■ pontajele pe șantierele Între
prinderii de căi ferate Timiș. 
Nu mai puțin de 33 de persoa
ne erau pontate fictiv ; altele 
nu erau, pur și simplu, ponta
te deloc ; altele, deși pontate 
ca lucrind pe șantier, îndepli
neau, in realitate, munci admi
nistrative. La rîndu-ne, am 
„punctat" doar citeva deficien
țe, urmind ca forurile de resort 
să „ponteze" urmările.

Ultimul
somnIon Candoi, de la întreprinderea de vagoane Caracal, lucra în schimbul de noapte. La un moment dat, apucindu-1 căscatul și trăgîndu-1 la somn, s-a dus să se culce. Și n-a găsit alt loc mai bun de culcare decit podul rulant de la instalația de vopsire. Din neatenție, I. C. a atins o bornă metalică prin care trecea curent de înaltă tensiune. Cu toate încercările colegilor, care i-au acordat primul ajutor, și ale medicilor chemați de urgență n-a mal putut fi salvat.

I Lozul
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cel mareL. Crișan era (pentru că mai este), cititor-încasațor nu întreprinderea de rețele electrice Maramureș. De la un timp, în loc să deconteze sumele încasate pe consumul de energie electrică, le „consuma" pe lozuri în plic. Tocmai cînd iși sărbătorea ziua de naștere, gin- dindu-se că o dată și o dată tot o să-i cadă și lui lozul cel mare, i-au picat în control organele de resort. Amicii de pahar, care-i urau ..multi ani", nici nu bănuiau cit de repede li se va îndeplini urarea. Citi» torului-incasator L. Crișan i s-a „citit" sentința prin care a „încasat" 5 ani.
Rubrica redactată de 
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții ..Scinteii'

CASA(CorespondentulGh, Baltă). - înBACĂU „Scinteii", centrul orașului Bacău, in imediata vecinătate a hotelului turistic „Decebal". a fost construită și dată in folosință, zilele acestea, o nouă clădire modernă : casa de modă. Noua unitate a cooperației meșteșugărești se adaugă celor construite în ultimii ani în municipiul și județul Bacău La parterul casei de mode băcăuane sînt amplasate spații de primire a comenzilor pentru încălțăminte, maro- chinărie, bijuterie și pentru

MODEIdesfacerea unor obiecte de artă populară. Primul etaj este rezervat cabinelor de probă și atelierelor de confecții bărbătești și pentru temei, lenjerie, tricotaje, precum și unui cabinet de cosmetică modern utilat. De menționat că toate aceste ateliere au un program de funcționare permanent. Ultimul etaj este destinat atelierelor de producție și depozitelor. Pe lingă rolul ei productiv, casa de modă contribuie din plin la înfrumusețarea urbanistică a Bacăului.
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în ajutorul gospodinelor
băimdreneBAIA MARE (Corespondentul „Scinteii", Gheorghe Susa). întreprinderea comercială de stat pentru comerțul de alimentație publică din Baia Mare și-a propus extinderea și modernizarea rețelei sale in anul 1974. După cum ne spunea directorul întreprinderii, tovarășul Ștefan Pop, vor fi create. între altele, noi unități de tip „Gospodina" și se va extinde gama producției de seminreparate. In curind se va deschide o nouă unitatea de acest fel la Baia Mare, unde se vor desface un număr de 40 sortimente semi- preparate din carne, legume.

produse .de. pațiserje șl cofetărie. Alte 5 secții de tip .Gospodina" . vor funcționa in a- propierea uzinelor din municipiu spre a veni in sprijinul gospodinelor, ușurîndu-le munca și economisindu-le timpul cheltuit cu aprovizionarea. In același scop se va deschide, în curind, o microcasă de comenzi prin intermediul căreia gospodinele vor putea comanda pregătirea semipreparatt-lor la ora dorită. Prețurile convenabile, e- conomia de timp și calitatea produselor oferite fac din acest sistem de servire o modalitate apreciată de cumpărători.
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• Expoziție-test. Din inițiativa direcției comerciale județene, la Tg. Mureș s-a deschis o expoziție-test cu articole destinate ușurării muncii casnice a femeilor. Vizitatorilor le sînt puse la dispoziție chestionare în care pot să-și spună părerea asupra produselor existente si care sr dori să tacă obiectul comerțului din județ.
0 La magazinul „Tomis" din Constanta se amenajează un raion cu o denumire aparte : „Coltul tinerilor căsătoriți". Aici vor fi puse in vînzare articole destinate ceremoniei căsătoriei, precum și produse de strictă utilitate la întemeierea unei noi gospodării.

CITITORII NE SESIZEAZĂ0 Cit e gramul Ia Brașov ? Mai multi brașoveni ne-au sesizat că unele produse preambalate (ca smîntina, brinza „Făgăraș1*, untul și altele), realizate de întreprinderea „Industria laptelui" din localitate, se vind sub gramajul prevăzut. Iată de ce adresăm, la rindul nostru, următoarea întrebare factorilor in drept : »-a micșorat cumva gramul la Brașov ?
0 Un aragaz nou pentru un robinet ? Mai bine de zece ani aragazul meu a funcționat ireproșabil — ne scrie Verea Maria din București, str. Academiei 35—37. Acum s-a defectat și trebuie să-i schimb un robinet. Dar așa ceva nu se găsește în magazine. Oare pentru un robinet să cumpăr un aragaz nou ?— într-adevăr, lipsesc• robinetele din magazine — ne spune și reprezentantul I.C.R.M.-ului. Cu toate insistentele noastre, fabrica producătoare din Satu-Mare nu ni le livrează. Are și ea — din cite mi s-a spus — dificultăți cu colaboratorii.Si chiar trebuie să ne cumpărăm un aragaz nou pentru un robinet ?

ECOURILE RUBRICII■i

0 Vinovății au fost sancționați. Pentru neasigurarea uneî serviri corespunzătoare a clienților. pentru lipsă de solicitudine și aminarea;^ unor client!. șefa de atelier și maistrul de la secția de blănuri <V complexului meșteșugăresc „6 Noiembrie" din Suceava au fost sanc- > ționați cu „admonestare publică", potrivit Regulamentului de ordine interioară a cooperației meșteșugărești. (Din răspunsul trimis „Scinteii" de U.J.C.M. Suceava).
0 S-a găsit piatra filozofală a ceferiștilor sibienl. Din răspunsul regionalei C.F.R. care administrează gara din Sibiu am reținut : „Pentru a ușura greutățile întîmpinate de călători (care trebuiau să facă naveta între biroul de mesagerie și casa de vînzare a formularelor de expediere a coletelor — n.n.), s-a dispus ca formularele să fie puse la dispoziția cetățenilor chiar la magazia de bagaje și mesagerii din gară".
0 Surceaua a sărit acolo unde trebuia. în nota „Se caută... o surcea" criticam lipsurile in aprovizionarea cu combustibil a populației din județul Botoșani. Răspunzindu-ne, întreprinderea furnizoare a combustibilului — I.M. Căpeni — ne face cunoscut că în urma unei adrese a Direcției comerciale din Botoșani s-a suplimentat cantitatea de combustibil pe acest an (cu aproape 100 la sută), din care, pentru trimestrul I, de la 8 000 tone la 13 450 tone. Se menționează totodată că cererea de suplimentare a fost făcută totuși cu întir- ziere.Foto : S. CristianCentrul orașului Pașcani

(Urmare din pag. Dabia se storcea zăcămîntu- lui puțin petrol. 3 811 urma să fie săpată pină la 3 200 m adincime. Cind, în sim- băta precedentă, se scosese o carotă cu ceva hidrocarburi s-a crezut- că e vorba de același zăcămînt sărăcăcios.— ...Țîrîitul s-a transformat în șuierat, iar presiunea a început să crească : 60... 70... Cred că eram lingă manifold, cînd... deodată... o bufnitură 1 Parcă s-ar fi crăpat pămîntul in două...— ...Și-a făcut loc prin tija pătrată, prin furtun, prin toată țevăria, pină la pompe, a biruit un ventil și fe răbufnit prin țeava pe care-o tăcuserăm noi git de giscă la batalul din spate. Cînd a izbit, măi frate, o- dată în țeava aceea, a zvirlit-o ca pe-o măsea. S-a schimbat jetul înspre magazia dc chimicale. Ce nu te auzeai pină atunci, dar să fi auzit de-atunci încoace ! Gindiți-vă și dumneavoastră : un șuvoi de lichid și gaze care țișnește din fundul pămîntului cu 170 atmosfere, ba mai și bate intr-un perete de tablă ondulată ! Dacă nu era magazia plină de saci cu ba- rită, care-au ținut contra, ar fi zburat pereții de tablă ca niște coji de ouă. Uita ți-vă numai cum i-a îndoit și i-a găurit I Mamă doamne, și dacă s-ar fi ciocnit

două panouri, tn ceața aia de gaze...Primul gînd le-a fost să devieze erupția...— ...să-i dăm peste gură !......adică s-o ducă departe In cîmp. O echipă a montat înspre dealuri conducta de deviere, atenți la fiecare mișcare de cheie, la fiecare atingere de țevi. între timp era oprit curentul electric

Înspre cele mai apropiate puncte de exploatare, soluție de ultimă rezervă, dacă erupția n-ar fi fost o- prită.La ora 14,30, în mijlocul acelui iad inflamabil, s-a terminat cuplarea in paralel a conductei pentru devierea erupției inspre cîmp liber și dealuri. Trebuia închis ventilul . cel mai apropiat de punctul pe unde-și tă-

și smuls brațul In lături, li- pindu-1 de pompe.Cu riscul unei erupții pe verticală, s-au Închis pentru citeva momente alte două ventile de la gura puțului, micșorîndu-se presiunea torentului subpămin- tean în drumul lui către mecanicul Bănulescu. Risc de ordinul minutelor, în orice clipă existînd pericolul ca instalația sți cedeze

închidea ultimul ventil de la pompe, potolind pentru o clipă vuietul adîncurilor. Liniștea a durat o clipă, atît cit să răsune un „Aaah !“ de ușurare din pieptul sutelor de oameni masați în șosea, la distanță.Suspinul a fost repede dezmințit. Sonda tăcuse numai pentru citeva clipe. Torentul nu fusese oprit ci redirijat. I-au „dat peste

Cele 25 ore dramatice ale iui 3811
pe linia de 12 000 volți de la poalele dealului ales ca direcție de deviere. A fost blocată circulația pe șoseaua apropiată, au fost stinse toate focurile din sobe, a fost strivit orice muc de țigară în satele apropiate.— Nu numai sondorii, ci întreaga populație din zonă și-a dovedit cu acest prilej virtuțile de calm și ordine specifice in momentele grele oamenilor noștri.Numeroase agregate de intervenție erau masate în apropierea locului critic. De la doi kilometri era construită cu repeziciune o linie de alimentare cu noroi sub presiune. Altă echipă monta o a treia conductă

cuse Ioc frămîntarea subpă- minteană. în noroiul moale, pină la genunchi, sufocat de gaze și petrol, cu ochii mai mult închiși pentru a-i feri de orbire, s-a apropiat de punctul cel mai periculos mecanicul Gheorghe Bănulescu.— Pentru ce v-ați dus tocmai dumneavoastră ?— Eră misiunea mea. Eu cunosc cel mai bine unde vine fiecare ventil. Cine să-l găsească pe bîjbiite prin nămol ?Ajuns lingă robinetul masiv a încercat, din prudență, tăria jetului.— Doar ce am apropiat 
un virf da deget și mi-a

in altă parte. într-un punct și mai periculos.— M-am aplecat in noroiul tot mai înalt și am căutat ventilul. L-am găsit la fix. îmi bătea jetul în spate, rece ca gheața, venit din adincul pămîntului 1 Dar in spate nu-mi păsa că bate, bine că-mi erau ochii ferițiCu ochii feriți, cu spatele Înghețat, cu brațele afundate in noroiul de baritâ conștient că era misiunea lui, sigur că știa cel mai bine piesele, încrezător că e dirijat de oameni compe: tenți, la ora 14,30, adică lă numai șase ceasuri după declanșarea erupției, meca
nicul Gheorghe Bănulescu

gură", adică au dus jetul să urle, să improște și să amenințe înspre cîmp, înspre pădure. Acum se putea lucra. Adică acum rămăseseră „numai" următoarele inconveniente : terenul inundat de mocirlă cu petrol, atmosfera saturată cu gaze și timpul care se scurgea. Au fost transportate 200 tone de ba- rită (șoferi : Pompiliu Ne- gulici, Ion Pavel, Alexandru Nictilae ș.a.), au fost pregătite toată noaptea 12 vagoane de fluid de foraj și in zori, de ta doi kilometri distanță, preluind puterea a patru ciment- trucuri așezate în linie, je
tului naturii a început a-i

fi opus un și mai puternic jet pregătit de om.O ultimă emoție s-a produs cînd, la 25 de metri deasupra gurii de sondă, coloana a început „să scape".— Cine sint cei care s-au urcat pe podul sondei și au cumințit scăpările de gaze ?— Cine-au fost, spuneți și voi, că întreabă tova- rășu’ ?— ... Au fost patru. Gheorghe Stancu, mi se pare că și Ilie Coman, nea Mitu și încă unul.Acel „încă unul", pildă de abnegație exemplară, a reintrat. în anonimat, miercuri 13 februarie, la ora 9,33, o- dată cu oprirea totală a jetului erupției, la ceasul la care, în argoul de mare plasticitate al profesiei, sonda „scăpată" a fost ,,.o- morîtă".A doua zi parcă nimic nu s-ar fi întîmplat. Orașul a- propiat era spălat cu furtunul, mașina ce gonea din- tr-un reflex întîrziat a fost chemată la ordine, în limitele vitezei legale, iar mecanicul Gheorghe Bănulescu s-a dus pină la Curtea de Argeș. A dat cinci lei pe o cabină la baia publică și, după toate ferchezuielile de- la sondă, și-a mai săpunit și spălat părul încă un ceas, plecînd pe furiș, să nu Se observe cum a lăsat cada mînjită imposibil, cu resturi din murdăria pregătită milioane de ani, in adinci- mea numită de geologi «tratul helvețian.
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LA „ELECTROBANAT" 
TIMIȘOARA

Noi tipuri 
de bateriiTIMIȘOARA (corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). — Unul din sectoarele productive cu îndelungată tradiție din cadrul intreprinderii „Electrobanat" Timișoara este cel de baterii pentru lantfcrne și aparate de radio. Printre noile sortimente introduse în fabricație se numără bateriile „R-20" cu înveliș de masă plastică și „R-20" cu înveliș de carton pentru aparate de radio și lanterne, bateriile „R-6“ de 1,5 volți etc. Din a- cest an, la întreprinderea timișoreană a început și fabricația de serie -a noii baterii „R-14", de 1,5 volți, pentru aparate de radio și casetofoane, împlinind un mai vechi deziderat al cumpărătorilor. De la inginerul-șef al întreprinderii, Dimitrie Corici, aflăm că, odată cu diversificarea nomenclatorului de fabricație, s-a asigurat și sporirea volumului producției. La sfîrșitul anului trecut a fost pusă în funcțiuni, in cadrul spațiilor existente, o nouă linie de fabricație cu o capacitate de 36 milioane elemenți pe an. In prezent se află în construcție o hală modernă de producție, unde se vor realiza alte 40 de milioane de elemenți (celule de 1,5 vOIți) pe an.

I
ț
I
J
I 
I
I

J
I
I 
!'

i 
i
i

(



SC1NTEIA — marți 19 martie 1974 PAGINA 3

MAI SlNT 13 ZILE 
PINĂ LA ÎNCHEIEREA 
PRIMULUI TRIMESTRU Ifl StMart-rtBl RESTANTA!
PANOUL DE ONOARE

• în perioada care a trecut de la începutul anu
lui șl pină acum, colectivul întreprinderii miniere 
Rovinari a extras peste plan 50 000 tone de lignit.

• Pe platforma petrochimică de la Brazi a avut 
loc o nouă premieră industrială: a inceput să 
producă a doua instalație de dimetiltereîtalat 
(D.M.Î.), materie primă necesară fabricării fibrelor 
sintetice.

• Gazele reziduale de furnal, de cocs șl semi- 
cocs sînt utilizate intr-o măsură tot mal mare in 
cuptoarele Martin, pentru elaborarea oțelului, la în
călzirea lingourilor de metal, la producerea ener
giei electrice si termice. La nivelul anului, aceste 
resurse energetice permit obținerea unei economii 
apreciate la 1 900 000 tone combustibili conven
ționali.

• Minerii de la Fillpeștii de Pădure au reușit 
să scoată din subteran și să livreze suplimentar 
peste 16 000 tone de cărbune.

• Prin Intrarea in fiuxul integrat al Combinatului 
siderurgic din Galați a primei oțelărll electrice a 
inceput producția unei noi mărci de oțel, cu înalte 
caracteristici tehnice și calitative pentru fabrica
rea tablelor mijlocii și groase din oțel inoxidabil și 
refractar.

• La întreprinderea electrocentrale București a 
fost realizată modificarea constructivă și funcțio
nală a unor părți din instalațiile unei turbine de 
50 MW, soluție prin care se realizează economii 
de 10 000 t.c.c. pe an.

e Sectorul K'avrom — Drobeta Turnu-Severin 
este prima unitate economică din Mehedinți care 
a raportat îndeplinirea mai devreme a sarcinilor 
de plan pe primul trimestru.

• într-o fază finală de punere în funcțiune se" 
află întreprinderea de componente electronice pa
sive de la Curtea de Argeș. Noua unitate urmează 
să producă, pentru necesitățile interne și pentru 
export, o gamă variată de componente electronice 
— piese pentru aparate de radio, televizoare, ele
mente de automatizare.

• în cadrul Combinatului de prelucrare a lem
nului de la Pitești a inceput să producă din plin 
o nouă și modernă fabrică de plăci aglomerate 
din lemn.

• începerea lucrărilor de bază la 1 200 aparta
mente din totalul de 1 900, cite se vor construi in 
acest an, menținerea unui ritm zilnic de producție 
de aproape 2,6 apartamente sint argumente con
vingătoare aie eforturilor depuse de lucrătorii 
Trustului de construcții locale Oradea pentru res
pectarea termenelor de dare în folosință a obiec
tivelor aflate în construcție.

i

DA: în loc de
„motivarea" dificultăților
- acțiuni practice 

pentru a le învinge

întreprinderea de geamuri din Buzău

DUPĂ 0 IARNĂ „ZGÎRCITĂ** ÎN PRECiPITAȚil

. Am făcut o vizită la Centrala electrică de tcrmo- ficare București-sud.— Veți avea ce vedea aici — ne-a asigurat din capul locului șeful de echipă Nicu Cantaragiu, pe care l-am intilnit împreună cu tovarășii săi de muncă preasamblind conductele in limita turbinci de 125 MW (foto 1).Și, intr-adevăr, am avut ce vedea ; lucrările de construcții-montaj sini executate la nivelul celor mai înalte exigențe ; suplu și impresionant se ridică coșul de fum, executat din panouri de beton glisant pinâ la o înălțime do 160 metri. Dar la aceeași eolă „înaltă" a bunei execuții se află și sala mașinilor, unde celor două grupuri de 125 MW li se fac ultimele verificări (foto 2).— Ne aflăm intr-o etapă avansată — ne-a spus muncitorul specialist Aurel Leea (foto 3), care, împreună cu tovarășii săi de muncă, lucra la montajul turbinci.— Nu-i vorbă — a ținut să adauge maistru! Laur Zamfirescu — au fost și condiții climaterice bune, însă, spre deosebire de trecut, ne-am organizat și noi mult mai bine munca, așa că ne putem mindri că nu avem nici o restanță — dovadă : sala mașinilor se află inlr-un stadiu avansat al lucrărilor.Foto text : E. Dichiseanu

„Sfirșitul primului trimestru din acest an ne va găsi cu planul realizat ia toți indicatorii și cliiar cu o depășire la producția fizică de G9 tone hîrtie și cartoane" — a ținut să ne precizeze ing. Mihai Io- nescu, șeful serviciului plan-dezvoltare de la întreprinderea „Comuna din Paris" din Piatra Neamț. Care este suportul faptic al a- cestei certitudini 1 Consultăm diagrama activității productive a colectivului intreprinderii de la începutul anului și pinâ în prezent. Din această diagramă rezultă clar că, duDă un debut nu chiar promițător (care în luna ianuarie a dus la diminuarea depășirilor preconizate cu aproape 160 000 leii. In prima decadă a Iui februarie s-a înregistrat o „cădere", pentru ca acum, la mijlocul lunii martie, să se realizeze o revenire promițătoare, ce anunță un bilanț rodnic. Care au fost cauzele ce au determinat o asemenea activitate în zig-zag ? Cum a acționat colectivul de aici pentru a-și îndeplini în întregime, în primul trimestru, sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă ?De reținut, in primul rînd, faptul că, datorită ne- respectării de către calea ferată a graficului privind asigurarea vagoanelor necesare expedierii producției la beneficiari, magaziile și secțiile întreprinderii din Piatra Neamț au foșt blocate. Procesul tehnologic începuse să fie stingherit, principalele secții înregistrau restante față de prevederile planului „la zi“. Desigur, o atare situație nu putea continua. La chemarea organizației de partid, întregul colectiv a lucrat în orele de după program la descongestionarea spațiilor de producție, la stivuirea mărfii pe rampe special amenajate. Dar tot din lipsă de vagoane a apărut și un alt inconvenient : furnizorii nu

puteau expedia la Piatra Neamț cantitățile de maculatură, ca principală materie primă prevăzută prin contract. Stocurile de materie primă se diminuau văzînd cu ochii, colectivul întreprinderii din Piatra Neamț fiind amenințat să oprească procesul de producție pentru o zi sau două. Nu s-a ajuns însă la o asemenea situație pentru că, neintîrziat, spiritul gospodăresc și inițiativa colectivului au intrat din nou în
0 EXPERIENȚĂ

DIN
PIATRA NEAMȚ

acțiune. Echipe special constituite din salariați ai întreprinderii, cu ajutorul unor camioane, au pornit pe la instituțiile și Unitățile economice din județul Neamț, colectînd maculatură echivalentă cu 30 tone cartoane și, astfel, ritmul producției a reintrat în normal.Mai greu, dar totuși s-a asigurat și punerea in stare de funcționare a unui cazan de aburi tip Iprom. Ce se întîmplase ? Cea mai mare parte a instalațiilor de cauciuc din sectorul de epurare a apelor de la cazanul amintit se deteriorase grav. Specialiștii au a- preciat că defecțiunile s-ar datora unor cauze obiectivă, dar,' în aceiași timp, și exploatării incorecte a cazanului. Soluția era categorică : oprirea cazanului pe timp de 3 zile, ceea ce echivala cu o pierdere de aproape 80 tone producție. S-a găsit însă și remediul pentru contracararea acestui neajuns. Astfel, s-a trecut la micșorarea cantităților de aburi destinat»

Încălzirii în birouri și la dirijarea acestuia în procesul de producție. E drept, pierderile de producție nu au putut fi evitate în întregime ; ele au fo3t totuși prevenite în proporție de 70 la sută. Dar meritul colectivului constă în aceea că a acționat prompt, fă- cînd tot ce i-a stat în putință.— între timp, noi ne-am concentrat toate eforturile spre remedierea avariei, organizîndu-ne munca în trei schimburi — ne spunea șeful de echipă Constantin Axinia. în Sprijinul nostru a venit și o echipă de lăcătuși de la Combinatul de fire și fibre chimica . din Săvinești. Acum, ritmul de realizare a planului de producție a reintrat în normal. Mai mult, au fost create condiții pentru ca Planul pe primul trimestru al anului să-l realizăm Ia toți Indicatorii, in avans cu 3 ziie.Iată numai un exemplu din care rezultă că atunci cind se acționează energic, cind întregul colectiv își face din realizarea ritmică a planului și recuperarea restanțelor o deviză a muncii de fiecare zi, rezultatele sint pe măsura acestor preocupări. De altfel, angajamentul colectivului întreprinderii „Comuna din Paris" din Piatra Neamț este ca, in cinstea celor două mari evenimente din acest an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și al XI-lea Congres al partidului — să realizeze, peste prevederile planului, o produețic globală și marfă iu valopre de 2,5 milioane lei?' Garanția înfăptuirii acestui angajament o constituie rezultatele de pină acum, faptul că, după o activitate în zig-zag, sfir- șitul primului trimestru se anunță bogat in fapte.
Ion MANEA 
corespondentul 
„Scinteii"

Irigațiile trebuie 
începute timpuriuLa recenta conferință pe țară a cadrelor de conducere din agricultură s-a subliniat necesitatea ca Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, organele și unitățile agricole să acorde cea mai mare ..................................  ■ ■ .............................. . - ■ • - • > iri- an — precipitațiile din ultima rezerva de apă din sol devreme. Aceasta presupii-atenție bunei funcționări, exploatări și întrețineri a sistemelor de gații. Condițiile climatice din perioadă nu— impun ca acest au refăcut decît în parte irigațiile să înceapă mai . .ne pregătirea temeinică, mai din vreme a sistemelor de irigat, repararea utilajelor și rezolvarea altor probleme. In legătură cu măsurile care se întreprind, cu problemele care se cuvin grabnic soluționate, pentru ca in acest sn toate sistemele de irigații să funcționeze bine și să fie exploatate rațional, am avut o convorbire ou ing. Ion Toma, directorul general al Centralei de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.ției de pe canale etc. Aici se Intîm- pină cele mai mari greutăți. An de an, nu puține cooperative agricole și chiar unele întreprinderi agricole da stat nu execută integral lucrările de întreținere pe amenajările interioare, aflate în administrarea lor. Multe din acestea am putea să le facem noi. întreprinderile de exploa-

Specialiștii recomandă:
iris-a din fie că-

ÎNCHEIEREA PREGĂTIRILOR
ÎN CEL MULT O SĂPTÂMÎNĂ

— Suprafața totală prevăzută a se iriga anul acesta însumează circa 1,3 milioane hectare, din care 825 000 ha în sisteme mari, iar restul sînt amenajări locale — ne-a precizat, la început, directorul general. Pentru a se putea iriga în condiții optime întreaga suprafață amenajată, ministerul nostru și centrala au luat din vreme o serie de măsuri organizatorice și tehnice, încă din toamna trecută s-a stabilit ce lucrări de remediere sînt necesare în sistemele mari de gații. Apoi stabilit care acestea să executate detre întreprinderile de exploatare 1 »—>și întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și care de unitățile agricole. Cu toate acestea, lucrările nu se desfășoară în ritm satisfăcător, .IJni,- tățile agricole de stat -și coopera-,.' tiste, din 552 400 mc tersrsamente. au realizat numai 231 000 mc, iar întreprinderile de exploatare, din 537 000 mc — doar 498 000 mc. Pe baza indicațiilor date de conducerea partidului la recenta conferință pe țară a cadrelor de conducere din agricultură am întocmit grafice noi privind eșalonarea lucrărilor. Cele care cad in sarcina întreprinderilor noastre — punerea la punct a stațiilor de pompare și a canalelor principale de aducțiune — vor fi executate în cel mai scurt timp. Astfel, în principiu, in a doua jumătate a lunii martie, pe toate cele 825 000 ha amenajate și aflate în administrarea întreprinderilor de exploatare, vom putea da drumul la apă pe canale.— De ce numai „In princi
piu" ? Aveți unele rețineri că 
lucrările nu vor fi gata la timp ?— în ce ne privește, unitățile noastre vor termina la timp lucrările prevăzute. De altfel, reparațiile la stațiile de pompare au fost încheiate, iar în unele sisteme — cum ar fi Jegălia, Terasa Brăilei și altele — s-au făcut și probele cu apă. Dar nu-i suficient ca ana să circule numai pe canalele principale de aducțiune. Ea trebuie să ajungă pipă la ultima ramificație a rețelei de canale și conducte îngropate, pentru a putea fi irigată întreaga suprafață amenajată. Pentru aceasta, unitățile agricole trebuie să efectueze o gamă variată de lucrări de întreținere : decolmatarea canalelor, repararea hidranților și a celorlalte construcții hidrotehnice, cositul vegeta-

le
. tare sînt dotate și pregătite să execute mecanizat, la cererea unităților agricole, contra cost, lucrări de te- rasamente, .de reparare a hidranților, conductelor , îngropate și a echipamentului mobil de udare — asper- soare și conducte de aluminiu. Numai că foarte puține unități agricole solicită efectuarea unor asemenea lucrări. Conducătorii de unități agricole, specialiștii trebuie să știe că. deși majoritatea sistemelor mari de irigații sînt noi. multe chiar în perioada de garanție, după fiecare campanie de irigare este obligatorie executarea tuturor lucrărilor de întreținere pentru buna lor funcționare în anul următor. Sistemul de irigații este ca un ceas : cum 11 îngrijești, așa merge.— în ce privește întreținerea 

lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, atît prin lege, cit și prin 
ordine date de Ministerul Agri
culturii sint stabilite sarcini și 
atribuții precise pentru toți cei 
care au în administrare aseme
nea lucrări. De ce multe unități 
agricole nu-și îndeplinesc aceste 
obligații ?— După părerea mea, totul pornește de la lipsa de organizare a activității unităților agricole după specificul condițiilor noi intervenite prin introducerea irigațiilor. Un control efectuat de întreprinderile dp exploatare, în mai multe cooperative agricole, a scos în evidență că nu răspunde nimeni atît de utilajul și echipamentul de udare, cit și de amenajările interioare aflate în administrarea lor. De aici și lipsa de preocupare pentru servarea acestor' acum, intr-un șir păstrarea și con- bunuri. Chiar șl de unități se află

pe cîmp aripi de udare lăsate din toamnă. Pentru întărirea răspunderii în această privință se impune ca amenajările interioare, utilajul și echipamentul de udare să se dea în gestiunea formațiilor de muncă — ferme sau brigăzi — în cadrul cărora echipe permanente să se ocupe nemijlocit de stringerea, repararea și păstrarea utilajului și întreținerea amenajărilor. Nu este tîrziu să se treacă, chiar în această campanie de irigații, la acest mod de organizare. Direcțiile agricole județene și uniunile cooperatiste județene trebuie să sprijine această acțiune.
— Ce probleme mal sînt de 

rezolvat pentru aplicarea corec
tă a udărilor ?— în primul rînd, punerea la punct a echipamentului de u- dare. în multe u- nități, datorită neîngrijirli, acest echipament s-a degradat, iar repararea lui întîr- zie. Vreau să mă refer și la pregătirea moto- pompiștilor. în prezent există un deficit de 740 mo- topompiști, din care 297 numai in județul Brăila. Aceasta s-ar putea răsfringe negativ asupra realizării programului de udări, deoarece activitatea nu poate fi organizată în două schimburi, ziua și noaptea. Este o problemă care trebuie rezolvată urgent. îhcă o .chestiune. Pentru recită a udărilor, în cadrul fermelor zilor să se dea în primire terenurile amenajate pe formațiuni complexe, formate din cooperatori, mecanizatori și udători, care s-au angajat să lucreze în acord global aceste suprafețe. Trebuie avut insă grijă ca terenurile repartizate pe formațiunile complexe de muncă să fie servite de o singură antenă, a- gregat de pompare sau set de conducte pentru irigarea prin brazde.în încheiere aș vrea să mă refer Ia două acțiuni de cea mai mare însemnătate. Pentru a se putea da cit mai repede drumul apei pe canale este necesar ca direcțiile agricole și uniunile cooperatiste județene, Împreună cu specialiștii întreprinderilor de exploatare să urmărească în fiecare unitate agricolă ca toate lucrările de întreținere a amenajărilor interioare să se încheie în cel mult o săptămînă. Totodată, se cere ca stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii și întreprinderile de exploatare să urgenteze repararea utilajelor de irigat. în felul acesta se vor asigura buna funcționare a sistemelor de irigații și respectarea cu rigurozitate a programelor de udare — condiții hotărîtoare pentru obținerea de recolte mari la hectar.

aplicarea cose cere ca sau brigă-

Convorbire realizată de
Aurel PAPADIUCCapacitățile de producție

(Urmare din pag. I)terialelor și pieselor de schimb necesare întreținerii riguroase a utilajelor în funcțiune. Aceasta face ca perioada normală de reparații să fie artificial prelungită, cu consecințele care decurg de aici. Adăugind la acestea absența, în multe cazuri, a instrucțiunilor de exploatare a mașinilor, a instrucțiunilor de întreținere și a schemelor de ungere, opririle accidentale, schimburile neprogramate și vom avea, succint, evidența cauzelor principale care „macină" timpul efectiv de lucru al mașinilor și utilajelor, scoțînd din circuitul normal o capacitate de producție pe care contează economia națională.Supunem atenției conducătorilor de Întreprinderi, organizațiilor de partid din unitățile industriale și o altă constatare de interes general. Se mențin, încă, mari discrepanțe între indicii de exploatare a mașinilor din secțiile de bază ale întreprinderii și cele din secțiile așa- zise auxiliare, indirect productive. Diferențele de nivel se dovedesc a fi cu atît mai nejustificate în unele din unitățile și combinatele aparți- nind industriilor construcțiilor de mașini și metalurgică, unde secțiile indirect productive sint, prin dotare, veritabile secții de producție, avînd utilaje complexe de înaltă tehnicitate și cadre superior calificate, care în mod cert pot contribui la obținerea unor bune rezultate in îndeplinirea planului, la înregistrarea unor sporuri substanțiale de producție utile economiei naționale.

în completarea celor de pină a- cum, întrebăm : este oare indicat și economic să blocăm mari spații uzinale cu acele „magazii de mină", intîlnite uneori în halele industriale? Este un, lux din cale afară de costisitor ! La întreprinderile „Automatica", „23 August" și „Semănătoarea" din Capitală, pentru a da numaj cîteva exemple, în hale industriale destinate producției, echipate cu poduri rulante, surse de energie, mijloace de încălzire etc, etc, vezi întinse suprafețe blocate cu magazii de mină, pentru materiale și semifabricate. Nu li se poate găsi un alt loc, în construcțiile auxiliare ale acestor unități, extinzîndu-se pe acele suprafețe prelucrarea și montajul ? O măsură cențrală, generalizată, obligatorie, ar avea darul să aducă întreprinderilor, pentru producție, un surplus de spații deja construite, in beneficiul întregii economii.Anul 1974 este, așa cum o știm cu toții, anul luptei pentru obținerea unei eficiențe sporite în toate compartimentele vieții economice. Or, eficiența înaltă presupune, în primul rînd, fructificarea întregii capacități de producție a întreprinderii, a tuturor resurselor materiale și umane. Acordind prioritate acestei probleme de însemnătate majoră, conducerile întreprinderilor și organizațiilor de partid vor determina un puternic reviriment în buna utilizare a potențialului productiv al unităților industriale, aceasta fiind o pîrghie esențială în realizarea planului și angajamentelor în cel de-al patrulea an al cincinalului.

„Semănătoarea" din' '74 seamănă ca două picături de apă cu... „Semănătoarea" din '73. Și totuși, anul acesta, de pe porțile cunoscutei întreprinderi bucureștene vor porni spre ogoarele țării cu peste 39 la sută mai multe mașini agricole. Cum se va realiza acest spor de producție ? Răspunsul a venit prompt de la serviciile de concepție : planul tehnic elaborat de ele demonstra elocvent că cea mai puternică pîrghie pentru atingerea acestui obiectiv este înlocuirea unor metode de lucru învechite cu altele de mare randament, modernizarea și introducerea pe scară largă in producție a unor tehnologii noi, cu .eficienți^ economică ridicată. 1Comuniștii din întreprindere au ținut însă să confere o greutate specifică și mai mare acestei investiții de inteligență tehnică : în scurt timp, organizațiile de partid au reușit să pună in mișcare toate resorturile existente în secții și ateliere pentru modernizarea tehnologiilor folosite, pentru imprimarea unui caracter de masă întregii acțiuni de perfecționare a proceselor de producție. Dezbateri în adunările generale, discuții în echipe și schimburi, la fiecare loc de muncă, consfătuiri și consultări practice in fața fiecărei mașini... Din acest schimb de idei, membrii ' comisiei pentru modernizarea tehnologiilor — ingineri, tehnicieni și muncitori pasionați de problemele introducerii noului in producție — au cules nu mai puțin de 160 de propuneri pentru modernizarea unor nro- cese tehnologice, care, puțind fi aplicate imediat, se vor sălda cu importante sporuri de producție, realizate în condițiile unor economii de manoperă de 1,2 milioane ore. De la idei s-a trecut apoi la fapte. Așa s-au născut în întreaga întreprindere numeroase mașini și dispozitive de concepție proprie, care, In afara unor randamente mai mari, creează premise noi și pentru modernizarea mașinilor agricole fabricate — acțiune ce se va solda, prin-

tre altele, cu economisirea, numai în acest an, a circa 600 tone de metal.Exemplul de la „Semănătoarea" se circumscrie în cadrul unei acțiuni de durată, organizate și urmărite cu o deosebită consecvență de către organizația de partid a Capitalei, pentru accelerarea ritmului de modernizare a proceselor de producție și, implicit, a produselor realizate de între-

B B B B B B Blare a unor tehnologii noi, care, așa după cum relevau calculele efectuate, se soldau cu avantaje economice deosebit de importante. Numai perfecționările ce se puteau aduce unui număr de 192 de tehnologii din întreprinderile constructoare de mașini și altor 19 procese de fabricație din întreprinderile de materialei de construcții — spre exemplu — urmau să

□ H a ■ B B32 000 de mașini, utilaje și instalații, cu ajutorul cărora se realizează o producție de aproape 90 milioane lei pe an, în condiții deosebit de avantajoase. în continuare, anul acesta vor fi asimilate, peste prevederile planului, alte 70 de tehnologii noi.Firește, am putea cita și alte date care ilustrează amploarea și seriozitatea acestor preocupări. Dincolo

Ofensiva pentru

MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR
Din experiența organizației de partid a Capitalei

prinderile bucurcștene, pentru Îndeplinirea integrală a angajamentului de a realiza prevederile actualului cincinal in patru ani și jumătate.Din inițiativa comitetului municipal de partid, la sfirșitul anului 1972 mai multe colective formate din specialiști din producție, institute de cercetare sau proiectare și cadre din învățămîntul superior au supus unei investigații multilaterale procesele de producție din 57 de întreprinderi din ramurile reprezentative ale industriei Capitalei, in scopul determinării resurselor de îmbunătățire calitativă a acesteia, în toate cele 57 de întreprinderi .investigate au fost descoperite numeroase soluții de modernizare a tehnologiilor existente și de asimi-

aibă o eficiență economică de peste 53 milioane lei pe an.Dar, după cum era de așteptat, acțiunea n-a fost limitată numai la întreprinderile menționate. Multe dintre soluțiile preconizate pe parcursul acestei investigații, avind o aplicare mai largă, puteau fi extinse în aproape toate unitățile industriale bucureștene. în consecință, în industria municipiului au început , să fie fructificate pe un front larg posibilitățile de asimilare, peste sarcinile actualului cincinal, a încă 250 de tehnologii noi, .caracterizate îndeosebi prin consumuri reduse de materii prime și combustibili. Numai in cursul anului trecut, în întreprinderile din Capitală au fost realizate prin autoutilare peste

de toate acestea Insă se cuvine să menționăm că ceea ce a permis desfășurarea acțiunii pe un front larg a fost programul de măsuri elaborat de comitetul municipal de partid pe baza analizelor sistematice efectuate de colective de specialiști din producție și din sectoarele de cercetare și proiectare, care a permis organizațiilor de partid să-și orienteze întreaga lor activitate politică și organizatorică spre rezolvarea problemelor cu adevărat hotărîtoare pentru impulsionarea procesului de perfecționare a producției, în toate întreprinderile și la nivelul sectoarelor au fost create comisii formate din specialiști cu o îndelungată experiență în producție și in cercetare pentru a urmări și studia

E B B B B O L3în permanentă posibilitățile de modernizare a producției ; au fost inițiate schimburi de experiență între diverse colective de muncă pentru extinderea și generalizarea tehnologiilor avansate ; s-au elaborat programe pentru perfecționarea pregătirii cadrelor ; s-au luat măsuri menite să ducă la o valorificare mai ' rapidă a soluțiilor tehnice de concepție proprie, la crearea în cadrul fiecărui colectiv de muncă a unei opinii menite să contribuie la înlăturarea diverselor piedici și greutăți care apar în calea noului, a unui climat favorabil finalizării la un nivel superior a tuturor resurselor și inițiativelor creatoare. în aceste direcții mai sint însă multe de făcut. Nu în puține cazuri colectivele amintite au scos la iveală situații anacronice. în toate aceste cazuri s-au luat măsurile necesare. dar important este ca organizațiile de partid să acționeze in așa fel incit ele să nu se mai repete. Pretutindeni, ideile tehnice noi trebuie să se imoună rapid, pentru că orice „învechire" a lor este păgubitoare.Desigur, modernizarea tehnologiilor nu este un scop în sine. Pe lingă un volum important de economii la cheltuielile de fabricație, accelerarea procesului de perfecționare a producției a avut drept rezultat grăbirea procesului de asimilare a unor produse noi, cu performanțe superioare. Anul acesta, industria bucureșteană va realiza peste prevederile planului aproape 300 de produse noi.în activitatea lor neobosită pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, colectivele de muncă din întreprinderile bucureștene își redescoperă și își amplifică neîncetat vocația creatoare. E un faot care ilustrează în chip elocvent că ele sînt hotărîte totodată să-și îndeplinească acest angajament la un nivel calitativ, intr-adevăr superior.
Dumitru T1RCOB
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în critica
r Din procesul atit de vast și complex al valorificării moștenirii literare — publicarea unor volume de corespondență, de documente, ediții de diverse niveluri și colecții, bibliografii, studii introductive, monografii și istorii literare — ne vom opri la ultimele două modalități intrucit aici se află, propriu-zis, miezul operației de „valorificare". Realizările acestui sector sint mai mult decit remarcabile. Aproape toți marii autori, dar și cei de plan secundar, toate marile epoci și curente literare au constituit obiectul unor studii și cercetări solide prin documentare și percepția critică, prin orientarea științifică și o- biectivitatea analizei. Cum e de așteptat însă, în cele citeva sute de a- semenea cărți (in ultimii 20 de ani au apărut mai multe decît în întreaga epocă anterioară de cultură românească) în această acțiune uriașă de valorificare se pot constata și inerente neajunsuri sau erori, care chiar dacă nu amenință să concureze numărul izbinzilor nu pot fi trecute cu vederea. Căci, de multe ori, păcatele proliferează și de aceea descurajarea lor este o indatorire permanentă.Monografiile și istoriile literare își propun să ofere cititorului un ghid în interpretarea operei, în descifrarea și înțelegerea sensurilor și mesajului acesteia și să formuleze aprecierile axiologice de rigoare. Această presupune necesitatea unui deziderat fundamental, și anume actualitatea unui autor, ecoul lui în conștiința cititorului de azi. Căci, dacă orice scriitor include în operă o semnificație istorică, cei mai mari sint etern actuali, avind, metaforic vorbind, o tinerețe fără bătrînețe. Or, dacă sensul istoric se revelează mai ușor, fiind mai la îndemîna cercetătorului, aprecierile axiologice (in care ințră, ca o componentă, ideea actualității mesajului artistic) izbesc uneori prin convenționalism, superficialitate și o mare doză de docilitate față de autoritățile care s-au pronunțat anterior și care, evident, n-au putut decît să intuiască eventual, dar nu să și respire direct climatul și dezideratele epocii noastre. In locul efortului de a lua pe cont propriu un autor sau o operă, ceea ce ar duce Ia o interpretare originală și adecvată istoric, se substituie efortul depistării de citate din marii exegeți pentru a proba, cu noi dovezi și citate, ceea ce aceștia demonstraseră cu atîta strălucire. A proliferat astfel ceea ce am putea numi critica probatoare, anexă umilă a criticii autentice, utilă poate unor nevoi elementare, dar care nu poate asigura progresul disciplinei, constituind o modalitate epigonică, minoră. Citate desprinse în special din G. Călines- cu circulă, cu insistență, prin toate formele de istorie literară ; uneori elevii le Învață pe dinafară și le reproduc cu fidelitate cu ocazia lucră-, rilor scrise. Ceea ce, într-un fel, este pozitiv, intrucit contribuie»la popularizarea celui mai mare critic contemporan. Dar o frază extrasă dln- tr-un text amplu, în care se desfășoară o demonstrație elocventă își pierde, Scoasă din context, semnificațiile mai adinei sau, ceea ce s-a observat de atitea ori, este Înțeleasă •xact pe dos. Cind Călinescu, în Viața lui Mihaî Eminescu, spune că poetul era în copilărie „o haimana sănătoasă", o asemenea formulă este rezultatul unei viziuni pe care numai cartea întreagă o poate furniza, lăsînd la o parte sensul ei polemic la adresa celor care vedeau in marele poet un exemplar congenital serafic. Critica probatoare anihilează, dintru început, personalitatea celui care o practică și-i reduce responsabilitatea aserțiunilor. Acoperit cu citate prestigioase, el se leagănă în iluzia unei valorificări „documentate", cind de fapt realizează un act epigonic. O lectură atentă a unui cercetător de autentică vocație, va scoate totdeauna la iveală semnificații inedite, pe care generațiile anterioare n-aveau .cum să le descopere.Evident, nu trebuie dedus de aici Îndemnul pentru o opoziție sterilă, în sine, față de autoritățile anterioare, așa cum au încercat a face unii

„Hamlet* ■ fost dintotdeauna o piatră de încercare a personalității marilor actori și îndrumători ai teatrului, măsura virtuților lor de expresie scenică, dar în primul rind a atitudinii lor spirituale, a capacității lor de a lumina, prin valorile eterne, permanenta contemporaneitate a operei shakespeariene. Așa au înțeles această piesă, adevărată cheie de boltă a creației marelui Will, toți remarcabilii interpreți români, incepind cu C. Nottara și Aristide Demetriad și continuind cu Tony Bulandra sau cu celebrii susținători ai „bătăliei celor trei Hamleți" : G. Vraca, V. Valenti- neanu, G. Calboreanu.Eveniment al vieții noastre teatrale, spectacolul realizat la Teatrul C. I. Nottara", sub conducerea lui Dinu Cernescu, cu „Hamîei" — atit de rar prezent în repertoriile teatrelor — se naște dintr-o interesantă lecțură regizorală și dintr-o plină de dăruire transpunere scenică. Perspectiva dominantă a descifrării textului fiind, ca și in „Măsură pentru măsură", aceea că opera shakespeariană este, în primul rind, o „disecție a vieții" și că ea nu demonstrează cit arată mecanisme. Dinu Cernescu ține să releve mai lntii bogăția și complexitatea operei, multitudinea sensurilor, marile revelații, dar și semnele de întrebare ale operei, afirmațiile ei limpezi, dar și tumultul interogațiilor, paradoxurilor și îndoielilor ei tragice, cauzalitatea evidentă, dar și ambiguitatea impulsurilor și relațiilor umane. Sublinierea subtilă a laturilor vizionare ale piesei shakespeariene face ca demersul contemporaneizării să pară firesc, iar propunerile noi, în genere, asimilabile : după cum atenția acordată tribulațiilor și motivațiilor psihologice de nuanță conferă un suport mai solid interpretărilor sociale și politice. Hamlet nu mai este atit o tragedie a iubirii sau una metafizică, cit o tragedie politică. Urmărind una dintre pirghiile Marelui Mecanism, ea „începe cu Fortinbras".Originalitatea regiei constă In aplicarea concretă a acestei interpretări și in soluțiile de armoniaare a valorilor consacrate ale operei cu cele , nou propuse. Rolurile sint regîndite din unghiul principal abordat. Se acordă o importanță deosebită suportului psihologic al actelor, gesturilor și replicilor, motivațiilor clasice adăugin- du-li-se, cel mai adesea verosimil, altele inedite. Mereu atent la sensul specific «1 textului, spectacolul de

criteriului valoric 
și istoria literară
*debutanți în critică, care, comple- xați, au crezut că-și fac faimă dacă se iau, cu orice preț, de piept cu Maiorescu sau Călinescu, întoreînd exact pe dos tezele iluștrilor înaintași. Un asemenea act de „demolare" este cu totul reprobabil într-o cultură cu sentimentul valorilor. Căci, năzuind a-ți ridica un monument. prin dărîmarea altor autentice monumente, comiți un sacrilegiu ce se răsfrînge asupră-ți. Nu de o asemenea răbufnire juvenilă este vorba, ci de tăria de a comenta în mod independent un text, în funcție de nivelul și perspectivele epocii tale. Desigur, pe acest drum este inerentă întîlnirea și interferarea cu opiniile predecesorilor și e un indiciu

puncte de vedere

de urbanitate în cultură și o obligație metodologică și etică de a-ți menționa adeziunea la ele, citindu-le. Dar s-au scris cărți întregi, și nu puține, despre autori clasici, în care nu s-a mers mai departe de parafrazarea exegezei, devenită tot clasică. Ca în metafizica medievală, criticul epigon n-are alț țel decit să demonstreze teza maestrului, ținîndu-se cu maximă fidelitate de spiritul și litera acesteia. „Contribuțiile" pe care le aduce se referă fie la descoperirea unor documente, fie la comentarea unor bucăți pe care ilustrul înaintaș le-a ocolit, precum și la- întocmirea unei bibliografii, toate operații necesare, dar care nu vizează nucleul interpretativ, adică tocmai scopul esențial al Unei lucrări de istorie literară. Astfel incit ne' gindim că a- sernenea cărți s-ar fi cuvenit mai degrabă să constituie un fel de anexă documentară la textul de bază din Călinescu, Lovinescu, Vianu sau alt înaintaș. „Cărți din cărți" se spune, cu maliție, despre asemenea apariții, supuse de la început legii severe a perisabilității. Asemenea a- pariții au fost posibile, mai ales cu ani în urmă, și sustrase oarecum divulgării, datorită întirzierii, în publicarea de către edituri, a textelor critice clasice. înfruntarea, uneori cu voluptate, din zestrea lăsată de înaintași, mărturisit sau nu, era o culpă mai anevoie detectabilă. Au apărut însă în noi ediții Istoria literaturii române contemporane de Lovinescu, volume cuprinzătoare din Tudor Vianu, Șerban Cioculescu, va apărea Istoria literaturii de la origini pînă în prezent de G. Călinescu și este
teatre

• Radlotelevizlunea română (stu
dioul din str. Nuferilor): Con
cert susținut de Orchestra de 
cameră a Orchestrei simfonice a 
Radiotelevlzlunii. Dirijor : Petre 
Bocotan. Solist : Ioan Cațiahis 
— 20.
• Opera română : Rigoietto —19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan* — 19,30.
• Teatrul Național (sala Mare) : 
Furtuna — 19,30, (sala Comedia) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu sca
ră — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul Mic : Subiectul era 
trandafirii — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor 
— 19,30.
• Teatru! Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

? Teatrul „Țăndărică" (Sala din 
alea Victoriei) : Șoricelul și pă

pușa — 15, Nocturn, coregrafie, 
muzică — 21,30, (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Vino să ne vezi disea- 
ră — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie

la „Nottara" investighează, din perspectiva conștiinței moderne, universul lăuntric al eroilor, natura multiplă și schimbătoare, culorile cameleonice ale relațiilor lor. Deși atent supravegheată, se simte insă pe alocuri tendința raționalizării reacțiilor și relațiilor.Numeroase și convingătoare — accentele înnoitoare ni se oferă, deci, in interiorul operei, ca descifrări posibile (dar nu unice și absolute).în ciuda eforturilor notabile de evitare a simplificărilor, opțiunea tranșantă pentru o anume cheie a
‘ I CRONICA DRAMATICĂ

£ “Ț'S de W. Shakespeare

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA»

operei face ca dimensiunile filozofice ale piesei — neliniștea, meditația cu privire la destinul omului, și etosul său — să se rarefieze, să piardă uneori din adincime și amplitudine ; așa. de pildă-, dispariția fiorului pe care-l comunica, altădată, nebunia Ofeliei. simbol al blestemului nedrept ce amenința puritatea și inocenta ; sau rezonanța deosebită a scenelor cu groparii — aceștia reduși, inexplicabil, la unul singur, care se Îndeletnicește mai mult cu săpatul decit cu tulburătoarea filozofie a existenței.Recentul „Hamlet" accentuează putreziciunea ce domina la curtea Danemarcei, stat în descompunere, măcinat de lupta pentru putere ; el denunță pfăbușirea tuturor valorilor ei umaniste, atotputernicia intrigilor și a suspiciunii, pecetea' de neșters a crimei. Regina — ostilă fiicei lui Polonius — este eventuala complice la o posibilă asasinare a Ofeliei, incomodă în nebunia ei. Tinerețea lui Claudius explică mai bine pasiunea ei rușinoasă, după cum zbaterea dramatică a regelui ii evidențiază 

timpul ca o mare parte din elogiile cu care au fost gratulați, în grabă, unii contemporani să fie transferate modelelor ce i-au inspirat. Din păcate, adesea modul în care se discută o monografie sau un tratat de istorie literară rămine diletantistic. Rareori, cu excepția unor comentatori stăpîni pe istoria literaturii noastre, cum ar fi Șerban Cioculescu sau Al. Piru, asemenea lucrări sint apreciate in funcție de cerințe fundamentale : contribuția autorului, originalitatea și actualitatea punctului său de vedere in raport cu opiniile anterioare. Căci, pentru a răspunde acestui deziderat cronicarul trebuie să fie un om documentat, să cunoască întreaga exegeză de pînă la autorul recenzat. Cîți dintre cronicarii noștri literari iși îngăduie un asemenea răgaz 7 Puțini. Și astfel se întocmesc recenzii șl cronici convenționale, cu elogii sau obiecții generale, cu aprecieri benigne, echivoce, din care pină la urmă nu rezultă nici o concluzie limpede. Evident, cind te ocupi de o carte ce tratează un autor neexplorat încă, problemele sint simple, nu e nevoie de un stagiu de documentare inaccesibil prea solicitaților noștri cr;onjcari dispuși să comenteze citeva cărți intr-o săptămînă, în presa centrală sau provincială, literară sau cotidiană. Propunem, de aceea, o soluție : solicitarea istoricilor literari care au venit in tangență ori s-au ocupat special de tema tratată și care, stăpîni pe exegeză, ar putea stabili mai precis noțiunea de „contribuție". Nefiind supuși presiunii timpului prin solicitare, aceștia ar putea zăbovi mai mult timp, și credem cu mai mult folos, asuora cărților încredințate. N-am întîlnit, de pildă, opinia celui mai necontestat exeget al lui Cara- giale (l-am numit pe Șerban Cioculescu) despre nici una din cele citeva cărți dedicate marelui autor și scrise după inegalabila Viață a lui Caragiale. Cert este că numai cei familiarizați cu o temă pot să se pronunțe asupra caracterului de contribuție originală a unei cărți din cele la care ne referim.Pledînd pentru utilizarea tuturor forțelor scriitoricești reale, pentru emanciparea de sub tutela intereselor egoiste sau de grup, pledăm, in fond, pentru o mai dreaptă ierarhizare a valorilor și o mai judicioasă valorificare a moștenirii literare, pentru realizarea spiritului de echitate promovat de etica socialistă, într-un climat îmbunătățit de viață literară, confuziile de valori de genul celor la care ne-am referit pot fi înlăturate cu mai multă eficiență.
Pompiliu MARCEA

„Ion Vasllescu" : Zi-1 una mal 
săltăreață — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu clntece 
— 19.30.
• Circul „București" : fnttlniro 
la circ — 19,30.

tv
PROGRAMUL I
Teleșcoală.

9,00 Matematică (consultații pen
tru elevii clasei a VIII-a). 
Trunchiul de piramidă (I).

9,13 Botanică (clasa a V-a). Vita 
de vie. (Televiziune școlară 
Integrată).

9,23 Extemporal la limba româ
nă. Documente literare. Mi
hai Sadoveanu.

9,35 Chimie. (Ciclu de consulta- 
. ții în sprijinul candldaților la 

concursul de admitere In 
invățămintul superior). Pro
cedee de analiză imediată.

10,00 Cur3 de limbă germană. 
Lecția 84.

10.30 Curs de limbă franceză. 
Lecția 84.

11,00 Biblioteca pentru totl : Ion 
Barbu (I).

11,45 Pagini din Albumul dumi- 
nical.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limbă rusâ. Lec

h s b a b amai bine decăderea. Ofelia e și ea mai puțin „angelică" și complexă. Polonius nu e numai prost și ingîm- fat și nici numai un intrigant mieros, dornic să se facă util, ci un odios inchizitor in goana după vrăjitoare.în final, rămine, cum spunea cunoscutul regizor englez Peter Hall, „Fortinbras, conducătorul militar de- săvîrșit", care reia, altfel, acea melancolică replică finală a lui Hamlet : „Restul e tăcere", ce va suna în gura sa amenințător și restrictiv.

îndeosebi sub acest ultim unghi, în preajma lui Hamlet — eroul care simulează nebunia pentru a accede mai sigur la adevăr și care dezamăgește o vreme speranțele puse in el— se conturează o altă figură dramatică : cea a lui Horațiu. Horațiu este. în montarea de la „Nottara", cel dinții conștient de starea lucrurilor din Danemarca, animat de dorința de a veghea, de a contribui la schimbarea lor pozitivă. El este cel care— pentru a-i comunica lui Hamlel adevărurile pe care le deține și pentru a face din el brațul care purifică — înscenează apariția stafiei ta tălui (stafie ce nu e deci un rod ai fanteziei populare și nici al conștiin ței neliniștite a tinârului prinț). în cercarea nereușindu-i. datorită țesă turii infernale de intrigi și ușurinței cu care era practicată crima — Horațiu va pierde speranța în înfăptuirea de către Hamlet a răzbunării necesare.Revenind la calitatea lecturii regizorale, sprijinită de contribuția scenografului Helmuth Stiirmer și de 
cm • autorului muzicii. Ștefan Zor-

cinema
• P&calA : PATRIA — 9,30; 12,30; 
16,30; 20, CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, GRIVIȚA — 9 ; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12,30; 16; 19.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13,15; 16; 18,30; 21, CASA 
FILMULUI (Bd. Magheru nr. 29)
— 15; 17,30; 20.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vară tirzie î LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Al șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Moara cu noroc : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30.
• Călărețul fără cap î SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bile
te — 5020) ; 20,15 (seria de bilete
— 5021), EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 16,15; 20.30, GLORIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45; 16,30;
20.15. FESTIVAL — 8,45; 12,30; 
16,15; 20.
e Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 9,43;
11.15.
• Trecătoarele iubiri : DOINA — 
12,45; 15,30; 17,45; 20, PROGRESUL
— 15,30; 18: 20,15.
• Fantastica aventură a iul 
„Neptun* : MELODIA — 9; 11,13; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cîntecul Norvegiei : COTRO- 
CENI — 13,30: 16,15; 19,30, FLO
RE ASC A — 15,30; 19.
• Proprietarii : BUZESTI — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30,
• Trei băieți șl o fată — 14,30;
16.30, Darling — 18,45, Contesa 
Lily — 20,4$ : CINEMATECA (sala 
Union).
• Aurul negru din Oklahoma : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• întoarcerea lui Magellan t 
POPULAR — 15.30; 18: 20,15.
• Chemarea străbunilor : VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18,15;
20.30, ARTA — 15,30; 18: 20,13.
• Marele vals : DACIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Capcana : VITAN — 15,30 : 18;
20.15. DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 
18; 20,15.
• Judo : BUCEGI — 15,30; 18;
20.15.
• Trenul spre stația „Cerul* : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30: 18; 20.30.
• Insula / misterioasă : LIRA — 
15.30; 18: 20,15.
a Dincolo de nisipuri î UNIREA 
" 15,30; 18: 20,15, VIITORUL —
13,30: 18; 20,15.
• Joe Kldd : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
• Prințul Bob : PACEA — 15,30; 
17,45; 20.
• Luna furioasă : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
A Șase viteji colindă lumea t 
CRÎNGAȘI — 16: 18,15.
• Misterioasa prăbușire t RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
A Legenda negrului Charley : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.

ția 83. Prezintă conf. univ. 
Victor Vascenco.

18,03 Curs de limbă engleză. Lec
ția 82. Prezintă prof. univ. 
Dumitru Chițoran.

18.55 lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

• Ilrănlrea animalelor.
• Popularei lazurilor cu pește.
• Aplicarea acordului global 

pe bază de venit garantat In 
zootehnie.

19,20 1 001 de seri. Poveștile jun
glei.

19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20,25 Seară de teatru : „Omul cu 

mirțoaga" de George Cl- 
prlan.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : Acțiunea V. 

O producție a studiourilor 
de televiziune din R.P. Po
lonă. Episodul V. „Expedie
re urgentă la Londra".

20.55 Formații șl ansambluri bucu- 
reștene. Muzică populară In
terpretată de elevi ai Școlii 
populare de artă din Bucu
rești. Conducerea muzicală 
Marius Olmazu.

21,10 Telex.
21.15 Cărți și idei. Constantin

Nolca — „Creație șl frumos 
în rostirea românească". 
Participă : Edgar Papu,
Radu Enescu. Tltus Mocanu.

âl,45 Roman foileton. Germinai. 
Episodul IV.

zor, un alt merit ni se pare a fi acela de a fi reușit să transmită semnificațiile dorite prin originale metafore scenice, concentrate, limpezi, dar nu simpliste șl prin apel susținut la resursele creatoare ale fiecărui actor în parte.Impresionează, de la început (pe fondul muzical sugerind o natură a- gitată și o neliniște metafizică), veghea tăcută a „conjuraților lui Ho- rațiu". De o mare putere de sugestie sint imaginile catafalcului care devine rapid masă de ospăț și tron sau momentele cind oamenii lui Po- 

lonius acționează mereu, in umbra galeriilor, abia trădate de oglinzi. După cum absolut memorabile sint scena jocului cu cărțile, la întîlnirea lui Rozencrantz și a lui Guilden- stern, ori apariția actorilor desprinsă parcă dintr-un film de Fellini și lecția de joc conform vieții dată lor de Hamlet ; sau, atit de originala scenă a duelului.Accentul interpretării Tui Ștefan lordache (căruia i-a revenit șansa, dar și' răspunderea imensă de a-1 interpreta pe Hamlet) cade ps drama și melancolia contactului cu o realitate urită — care face ca soarele în- uși să pară suprema sursă a impurității — și pe tensiunea efortului, pe luciditatea amară a stabilirii adevărului. Calitățile bine cunoscute ale lui Ștefan lor- dache, într-un evident proces de maturizare — tensiunea interiorizării, arta de a face din sfișierile lăuntrice și impasurile gîndirii un spectacol al trăirilor paroxistice, as- cuțimeș. sarcastică — au fost probate convingător, după cum remarcabile ne-au părut resursele sale în exprimarea fragilității omului sau •

etic-cetățe- ale fiecăruide puține pe a-

Multe școli și-au amenajat ateliere in care pregătirea practică-producti- vă a elevilor, educarea lor în spiritul interesului și respectului pentru muncă, pentru o muncă utilă și cu rezultate concrete se desfășoară in modalități din cele mai diverse. In multe cazuri, deprinderea de a munci. însușirea a.b.c.-ului unor meserii de către elevi au loc in condițiile realizării unei „producții" organizate după toate cerințele și exigențele economice. Avind spații și utilaje corespunzătoare, „forță de muncă" harnică și entuziastă, îndrumare competentă din partea maiștri- lor-instructori. atelierele-școală iși o- feră serviciile di- feriților beneficiari, primesc comenzi pe care le onorează bine și la timp, realizează beneficii materiale, care se a- daugă firesc „ciș- tigurilor" de ordin educativ, încorporate în personalitatea și profilul ...............nesc elev.Nu ori, însă, . ceastă filieră normală de activitate practică intervin dificultăți care afectează e- ficiența economică și principiile e- ducative și formative pe care școala se străduiește să le transmită tineretului, în climatul demuncă, de ordine și disciplină pecare-l presupune atelierul-școală, Unele dintre aceste dificultăți privesc, de exemplu, ceea ce s-ar putea numi „aprovizionarea tehni- co-materială“ a atelierelor-școală.La întrebarea : de unde vă procurați materia primă pentru producția atelierelor-școală 7 primim răspunsuri din cele mai diverse.— I.P.L., secția mobilă, ne dă deșeuri de lemn și furnir, din care elevii lucrează mobilier pentru grădinițe (comandat de inspectoratul școlar județean) și mobilă cu intarsii (solicitată de diferiți cumpărători din ora$). Pentru atelierul de covoare al elevelor cumpărăm deșeuri de la cooperativa „Avintul" — ne spune prof. Szigeti Albert, directorul Liceului din Covasna.Este un caz cind întreprinderile tutelare își îndeplinesc cu răspundere și solicitudine sarcinile ce decurg din colaborarea lor cu școala.— Umblăm cu căciula în mină pe la diferite întreprinderi ca să ne putem procura ață, sîrmă de bobi- naj, pînză etc., pentru a putea lucra cite ceva cu elevii în atelierele de cusături și electrotehnică. întimpinăm multe greutăți, deși solicităm asemenea materiale cu bani, nu gratis — menționează prof. Olga Romașcu, directoarea Școlii generale nr. 5 din Vaslui. Aceleași dificultăți ni le semnalează și tov. Nicolae Burlaeu, șeful catedrei de pregătire tehnico- productivă de la liceul „V. Alecsan- dri" din Galați.Din această cauză, uneori, activitatea productivă a atelierului- școală este profilată nu in direcția în care ar fi realmente de folos pregătirii practice a elevilor, orientării lor profesionale, spre șectoare economice de interes prioritar pe plan local, ci mai ales în funcție de materialele de prelucrat pe care le găsesc mai ușor și se află mai la înde- mină. Așa se face că în peisajul școlar predomină ateliere de timplărie și lăcătușerie pentru băieți, și cusături pentru fete, fie că este vorba de școli generale, fie de licee. Pe a- locuri, școlile încearcă să „rezolve" această problemă solicitind elevilor să vină chiar ei... cu „materia primă de acasă". Așa se intîmplă frecvent în atelierele de croitorie și cusături, unde elevele învață să-și lucreze diferite piese de îmbrăcăminte pe materialul propriu. Uneori însă, așa cum ne scrie un părinte din orașul Buzău, chiar și pentru „lecția" din atelierul de lăcătușerie elevii au fost obligați să aducă de acasă tablă de anumite dimensiuni, o bucată de fier sau cine știe ce alt material. In asemenea condiții, în unele locuri se produc tot felul de obiecte așa-zis ornamentale sau de artizanat, de uz gospodăresc (aplice, suporturi de flori, rame, șervețele, cusături etc.
puterii sale de disimulare, în scena de ironie calmă și blîndă demonie a dialogului in doi peri cu Polonius. Excepțională este, în rolul reginei, Gilda Marinescu, care conferă binecunoscutei partituri o vastă bogăție a trăirilor de esență și de nuanță și care e memorabilă, alături de protagonist, în scena de tulburătoare precipitare a fiului disperat în brațele ce alină ale mamei. AI. Repan dă o interpretare superior romantică regelui tînăr și atrăgător fizic, fără prea multe scrupule in privința mecanismelor puterii, dar cu paroxistice remușcări izvorite din spaima fratricidului comis. Anda Caropol conturează, din scurte linii frinte, o Ofelie complice și victimă a tatălui, fecioară perversă, fascinînd tulbure și respingind patetic, cu ciudate răsuciri intre mitomanie și sinceritate. Emil Hossu face din Laertes un tînăr fermecător, al cărui recurs la viclenie in final surprinde, contribuind și mai intens la sugerarea putreziciunii, a vicierii adinei a lumii din care provine. Mircea Anghelescu concepe cu lăudabilă sobrietate și e- leganță aparițiile lui Horațiu — Încărcate de atitea sensuri neobișnuite, în ceea ce-1 privește pe Polonius și el a găsit un bun interpret. Poate că Ștefan Radoff, acest foarte înzestrat actor, mizînd pe sugestiile universului scenic creat de regizor, nu a valorificat, în unele situații, suficient de adine și percutant posibilitățile de semnificație ale propriei partituri. Menționind aparițiile memorabile ale Liei Șahighian și ale lui George Negoescu, sîntem datori să apreciem, de asemenea, reușitele de adecvare și omogenizare ale în tregii trupe în raport cu esențele Diesel și stilul montării, efortul tuturor de autodepășire. Sigur, chiar interpreții rolurilor principale nu reușesc să se păstreze tot timpul spectacolului la gradul de tensiune necesar, gindit ca a ta te de regizor. Nu lipsesc nici momentele de monotonie. Chiar și în jocul protagonistelor iși fac uneori loc o teatra- litate insuficient rafinată, vechi „poze" de tragedie sau emisii vocale stranii, artificioase.Dar aceste citeva observații nu umbresc cu nimic spectacolul de la Teatrul „C. I. Nottara", merituos prin valorile artistice, spirituale pe care le propune,

Natalia STANCU 

etc., este drept utile, dar în cantități mai mari decît cerințele „pieței", fapt dovedit și prin aceea că luni în șir ele rămîn în rafturile magazinelor de prezentare sau sint vîndute prin expozițiile școlare, fiind cumpărate de părinții elevilor mai mult ca „amintiri", decit ca produse de utilitate reală).Cu aceeâși dotare și efort, dar cu o organizare rațională și cu simț gospodăresc, în atelierele-școală respective s-ar putea realiza o producție de mult mai mare valoare economică — repere din planul de producție al u- nor întreprinderi industriale, piese, aparate și alte materiale didactice 
Ce veți predute in
atelierul-ștoală ?
Depinde de materialele
pe tare le vom găsi
Și tind... și unde...

ne relatează prof. Teo- director adjunct la Li- șco- ate- care dea. in-

pentru laboratoarele și cabinetela școlare — obiecte de reală utilitate, solicitate de beneficiari și pe care marea industrie nu reușește întotdeauna să le realizeze în cantitățile necesare.Uneori — dor Murza, ceul nr. 1 din Sf. Gheorghe — Iile solicită material pentru lierul-școală unor întreprinderi efectiv nu au de unde să le Există însă alte întreprinderi, deosebi din ramura electrotehnicii, care le-ar putea oferi diferite piese și repere ce nu le mai sint de folos. Așa este cazul, de exemplu, la I.P.R.S.-Băneasa-București, care dispune de o cantitate Însemnată de materiale ce ar putea fi folosite foarte bine în activitatea unor laboratoare de electronică,, radio, electrotehnică din licee. Întreprinderea respectivă este dornică să livreze școlilor asemenea piese, cu o condiție, care mi se pare întemeiată : să nu fie obligată să trateze cu fiecare școală în parte, ci să încredințeze
Formarea tineretului 
în spirit revoluționar

(Urmare din pag. I)dru festiv se organizează acțiuni eficiente, folositoare în ambele sensuri.
— lutr-o discuție avută cu 

activiști ai comitetului județean 
al U.T.C. ni s-a vorbit despre 
eficiența educativă a vizitelor 
organizate la locurile istorice...— ...Pe bună dreptate. De regulă, vizitele la clădirea în care s-a constituit prima organizație a Partidului Comunist Român din județ, sau în Parcul Zăvoi din Rm. Vilcea unde o placă comemorativă reamintește că aici a răsunat pentru prima dată sub bagheta compozitorului și dirijorului Anton Pann cîntecul „Deșteaptă-te române", la Cozia lui Mircea Voievod, ori in comuna Nicolae Bălcescu, produc o neuitată emoție. Dar, fără îndoială, va trebui să luăm măsuri ca în acest program să se îmbine mai armonios cunoașterea trecutului cu marile realizări din cei 30 de ani care au trecut de la eliberarea patriei. Pentru că în educarea tineretului au o mare și hotăritoare influență realitățile noastre socialiste. In acest mod îi ajutăm să înțeleagă cit mai profund că partidul cqmu- nist, îngemănînd trecutul cu prezentul, continuă cele mai bune tradiții progresiste, revoluționare ale poporului român, ridicindu-le pe o treaptă superioară, stimulăm mîndria actualei generații pentru cele ce s-au înfăptuit cu sacrificii și jertfe, pentru tot ce înseamnă România socialistă. In același timp și pe această cale îi ajutăm să-și pună întrebarea : „cum vom munci noi pentru patria socialistă, cum ne pregătim pentru această muncă", cultivăm în rindul tineretului romantismul revoluționar al zilelor noastre, care se manifestă prin fapte și atitudini concrete, de zi cu zi. Am avut prilejul să cunoaștem foarte mulți tineri pe șantierul hidrocentralei de la Lotru, pe șantierele hidroenergetice de pe Olt, la combinatul chimic, întreprinderea de utilaj chimic și forjă, ca și în alte locuri, care, cu putere de sacrificiu și abnegație demne de toată admirația, se achită nu numai de sarcinile lor curente, zilnice, dar au făcut față chiar și unor situații extrem de grele, pricinuite de inundații sau avarii. Cind au fost felicitați, unii s-au arătat mirați : „Oricare dintre noi, dacă ar fi fost de fată, ar fi procedat la fel" — au răspuns modest.

— In urmă cu vreo doi ani 
am aflat de inițiativa constitui
rii in mai multe comune din 
județ a unor cooperative agri
cole de producție școlare, iniția
tivă care, ulterior, a fost pre
luată in mai multe județe. Se 
poate vorbi de pe acum și des
pre efectul lor educativ ?— Acesta este numai un exemplu despre modul în care școala poate dezvolta cultul muncii, pentru o activitate utilă societății. De altminteri aceasta este — ca să spun așa — problema etică nr. 1 în școală, fiindcă noi nu avem nevoie de oameni „cu școală", dar care nu prea știu sau nu prea vor să facă mai nimic, care se încadrează anevoie in cimpul muncii. Revenind la exemplul citat, amintesc că pentru modul cum au evoluat aceste C.A.P. școlare este concludent faptul că mai multe dintre ele, după restituirea cheltuielilor (pentru îngrășăminte, plăti S.M.A. etc.) au realizat venituri nete de zeci de mii de lei. Aceste sume, potrivit hotărîrii elevilor, au fost folosite pentru dotarea atelierelor-școală, ateliere în care se execută între altele și mobilier și jocuri pentru grădinițele de

întreaga cantitate de materiale disponibile unui reprezentant al invăță- mîntului, care apoi să le repartizeze școlilor. Pină acum însă, forurile de invățâmint sau reprezentanții organizațiilor U.T.C. și de pionieri n-au reușit să soluționeze această problemă importantă pentru buna desfășurare a activității din atelierele noastre.Interlocutorii noștri — directori de școli și maiștri-instructori, din județul Covasna, îndeosebi — cu care am discutat despre condițiile de asigurare a unei producții utile, ritmice și de bună calitate în atelierele-școală au făcut, printre

învă- pe de minis- resort, Indus- marile

altele, două propuneri care ni se par demne de toată atenția forurilor de învăță- mint :— printr-o conlucrare mai strin- să și directă între Ministerul E- ducației și țămîntului, o parte, și terele de centralele triale și unități economice, pe de alta, să se stabilească mai precis acele materiale de care marea producție se poate dispensa în favoarea atelierelor școlare, precum și posibilitățile concrete și operative ca acestea să ajungă la școli ;— organizarea de către forurile centrale de învă- țămint a unui centru (sau magazin) în București (sau, eventual, și în mai multe localități din țară) de la care școlile să se poată aproviziona direct, contra cost, atit cu material didactic, cit și cu o gamă mai largă de materii prime și materiale absolut necesare unei producții diversificate și eficiente în atelierele-școală. Să nu se uite că, în prezent, prin valorificarea producției realizate, multe școli dispun de fonduri și sint dornice să-și îmbogățească, prin efort propriu, baza materială și dotarea teh- nico-didactică.Desigur că, pe plan local, fiecare școală, împreună cu întreprinderea care o patronează, cu organele locale de partid și de stat, trebuie să depună în continuare eforturi susținute pentru a depista și valorifica toate posibilitățile existente pentru a asigura Atelierelor-școală un climat de lucru propice educării elevilor în cultul muncii, al respectului și interesului pentru orice muncă utilă societății.
Florlca DINUEESCU 
TOMURI Gdza

copii ale cooperativelor. Pină acum o treime din dotarea grădinițelor provine din atelierele-școală. Sint convins că asemenea modalități de e- ducație pot fi și trebuie amplificate pentru a determina participarea la munca din cooperativele agricole a tuturor tinerilor de la sate, inclusiv a celor care se întorc acasă în vacanțe ca elevi sau studenți. Cred, de asemenea, că lichidarea manifestărilor de formalism din pregătirea practică a elevilor va avea un rol deosebit și în determinarea unui mai mare număr de tineri decît în prezent de a munci în agricultură.
— V-ați referit la începutul 

convorbirii la media de virstă 
din citeva unități economice. 
Aici există și cele mai mari or
ganizații U.T.C. din județ. Cum 
activează ele și cum asigură 
organizațiile de bază pregătirea 
celor mai buni tineri pentru 
primirea lor in partid ?— Firește, cind vorbim de preponH derența tinerilor în colectivele da muncă n-o facem doar de dragul unei simple constatări. Punem acest lucru într-o strînsă legătură cu modul cum reușim să îndrumăm și să conducem organizațiile U.T.C. pentru ca ele să-și îndeplinească cit mai bine atribuțiile de a ajuta organizațiile de partid in educarea comunistă a tinerilor, in mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor colectivelor din care fac parte. Există, desigur, încă multe carențe în această privință. Va trebui să sprijinim organizațiile de partid ca ele să ajute organizațiile U.T.C., de care răspund, să devină în tot mai mare măsură o școală de educație revoluționară, adică o „ucenicie" pentru formarea gîndirii politice, a atitudinii militante. Ne preocupă statornic și a- vem datoria să punem un accent deosebit pe activitatea organizațiilor U.T.C. și pentru un alt considerent deosebit de important : Congresul. al X-lea al P.C.R. a înscris în statutul partidului prevederea în care se stabilește că „Tinerii pînă la vîrsta de 26 de ani inclusiv se primesc în partid numai dacă sint membri ai Uniunii Tineretului Comunist". Se precizează in felul a- cesta datoria cea mai înaltă, de o- noare, a organizației U.T.C. de a pregăti continuu rezerva de cadre pentru organizațiile de partid. în acest context, pe lingă multe rezultate bune ce ar putea fi relevate, țin să subliniez că unele organizații de bază acordă încă insuficientă atenție pregătirii unor tineri dornici și apți pentru a fi primiți în partid. Si încă un aspect asupra căruia va trebui să insistăm cu toată hotă- rîrea : nu se poate uita că sint incă mulți membri de partid tineri, care, odată cu primirea lor în partid, se socotesc prea „maturizați" pentru a continua activitatea in organizațiile U.T.C. pînă la limita de virstă astfel ca influența lor să se facă cit mai puternic simțită în organizația revoluționară a tineretului.M-am referit doar la citeva aspecte ale problematicii extrem de vaste a educării tineretului în spirit revoluționar. în această ordine de idei un lucru trebuie să fie extrem de clar, pentru fiecare comunist : activitatea de formare și educare revoluționară a tineretului este o datorie a fiecăruia — așa cum a fost și a înaintașilor noștri. Este clar că trebuie trecut la acțiuni mai bine organizate. Educarea tineretului este o muncă politică migăloasă, tenace care nu se decontează prin satisfacții morale apărute peste noapte, e- fectul ei se resimte însă in timp, trainic, pe măsura strădaniilor de azi.
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Sosirea unei delegații a Camerei 
Populare a R. D. Germane, 

condusă de președintele camerei, Gerald GoUingLuni după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Camerei Populare a Republicii Democrate Germane. condusă de Gerald Gotting, președintele camerei, care, la invitația Marii Adunări Naționale, va face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Herbert Ziegenhahn, membru al C.C. al P.S.U.G., Heinz Eichler, membru al Prezidiului Camerei Populare, secretarul Consiliului de Stat al R.D. Germane, Gerolf Wetzel, Doris Finke, Renate Lausch — deputați în Camera Populară.
IERI, ÎN CAPITALĂ A FOST PREZENTAT

Albumul de fotografii 
„Romania mondo Latino" 
realizat de scriitoarea italiană Mariapia Vecchi

Luni seara, la librăria „Mihail Eminescu“ din Capitală, în prezența unui numeros public, scriitoarea italiană Mariapia Vecchi și-a prezentat albumul de fotografii intitulat „Romania mondo Latino".Au participat Ion Dodu-Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, academicieni, alți oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți Antonino Restivo, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.Tipărit de editura „Unedi" dinUmanizarea
(Urmare din pag. I) iutopie. Sarcina esențială e alta : să-1 învățăm pe elev cum să învețe. Neștiind exact ce anume îi va fi util în anul 2 000, trebuie să-i dezvoltăm în așa fel gîndirea, interesul, atracția pentru probleme îneît mai tirziu el să fie capabil a se orienta repede și sigur în orice direcție se va dovedi necesară, inclusiv într-o direcție esențial nouă, pe care astăzi nu o putem prevedea. Dacă școala noastră reușește să formeze elevi capabili să învețe singuri putem privi viitorul cu încredere.

— Cum s-ar putea defini as
tăzi raportul dintre clasic și modern in predarea matemati
cii, astfel incit prin statornici
rea unul asemenea raport să se 
asigure lecții cu cea mai inaltă 
valoare educativă ?— Modernizarea învățământului matern' .icii este o problemă de pedagogie, care se pune în mod natural, ca urmare a progresului matematicilor din secolul nostru. în privința experiențelor pedagogice trebuie să fim îhsă foarte /prudenți. Un program greșit de matematici pune în mina multor generații de eonii un instrument inadecvat în viața lor. Privitor la reforma făcută în urmă cu cîțiva ani în Franța, prin care au fost puse la baza învățămin- tului metodele abstracte ale materna^ ticilor moderne, cunoscutul matematician G. Choquet, profesor la Universitatea din Paris, unul din partizanii noului program, opina în revista „Science et Vie" din noiembrie 1973 : „Desigur, noile programe și instrucțiunile corespunzătoare sînt — în afară de unele erori — mai satisfăcătoare decit cele vechi ; însă a existat o atmosferă nocivă care a acompaniat punerea lor ,în aplicare : în particular un atac împotriva geometriei și contra recurgerii la intuiție ; s-a spus profesorilor că sint compromiși dacă studiază triunghiurile, că algebra liniară înlocuiește întreaga geometrie veche... Rezultatul este că, fără o sănătoasă reacție de la baza învățămintului, generația actuală a școlilor noastre va primi o formație în matematici care nu o va pregăti nici pentru cercetarea matematicii, nici pentru utilizarea matematicii în tehnică sau științele experimentale". Un asemenea exemplu ne arată cit de periculoasă este exagerarea modernizării pe direcția matematicilor abstracte. Desigur, matematica modernă are două tendințe : una abstractă (algebră, axiomatică etc.) și alta inspirată din contribuțiile concrete pe care le pot aduce matematicile la progresul societății contemporane (mașini de' calcul, statistică matematică, teoria informației, etc.). Dar într-o școală de cultură generală, care nu formează specialiști, ambele tendințe, la fel de importante, trebuie să fie aduse la cunoștința elevilor. Nu trebuie însă să uităm că matematicile nu s-au născut in timpul nostru. Cîteva milenii de gindire matematică au creat valori clasice, mereu utile, care trebuie să-și găsească locul in învățămînt. Ar fi greșit, de pildă, să nu mai învățăm pe copii să calculeze cu creionul pe hirtie pe motivul că există mașini electronice de calcul. Și dacă nu putem stabili un raport precis dintre clasic și modern trebuie însă să ne ferim de exagerări într-o parte sau alta.

— Cum concepeți un cabinet 
școlar de științe matematice și 
ce rol ii atribuiți in umanizarea 
lecțiilor de matematică ?— Cabinetul școlar de științe matematice a apărut cu întirziere în practica pedagogică. Fizica, chimia, biologia au de multă vreme laboratoare, care sînt dealtminteri indis-

La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpiriată de Stefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Maria Groza, ' Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, de deputați și alte persoane o- ficiale.Au fost prezenți dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

Roma, volumul, care începe cu un vers din Miorița și se încheie semnificativ cu imaginea Coloanei infinitului, cuprinde instantanee repre- zentînd folclorul românesc de o rară autenticitate, realizări din domeniul economiei, precum și imagini rele- vind pitorescul peisaj românesc, populat de oameni harnici, toate argumente înlănțuite într-o sinteză prin care autoarea reface drumul ascendent al României de la nașterea sa pînă la existența modernă.(Agerpres)
• C •

/pensabile pentru procesul de învățămînt. Dar în domeniul matematicii 7 Matematicienii, mari și mici, au folosit pină acum ca material didactic hîrtia și creionul, tabla șl creta. Cu totul aitfel se pune, desigur, problema pentru catedrele de matematici din școlile cu profilul informaticii, unde elevii trebuie să învețe programarea mașinilor de calcul. Dacă învățămîntul programat se va dezvolta, de asemenea cabinetul de matematică va avea un rol mare de îndeplinit. Probabil că multă vreme însă formarea elevilor eminenți va rămîne în sarcina profesorului cu materialele lui didactice elementare — hirtia și creionul.
— Considerați că predarea 

matematicii se poate dispensa 
dc elocvența, de culoarea, de 
forța de a impresiona specifice cuvîntului 7 Ce rol ii atribuiți comentariului profesorului ?— Este evident că cea dinții condiție pentru a face o lecție bună este cunoașterea materiei. Dar îndeplinirea acestei condiții nu este suficientă. Trebuie și măiestria profesorului. Nici o lecție nu seamănă cu alta. Se poate vorbi despre personalitatea atît de necesară profesorului de liceu. Pină la urmă, el dă viață lecției. O teoremă poate fi demonstrată în mai multe feluri, o problemă poate căpăta mai multe soluții. Trebuie dat friu liber minții elevului. Dacă acesta are o idee pentru rezolvarea unei probleme și nu știe s-o ducă pînă la capăt, profesorul trebuie să-1 încurajeze și să conducă clasa pînă la rezolvarea ei. Definițiile în carie nu sînt întotdeauna justificate. întrebările subtile, soluțiile ingenioase, comentariile cu caracter istorie fac lecțiile atractive și formează tinerii matematicieni. Fără cuvîrstul profesorului nimic din toate acestea nu se poate realiza.

— Pe baza celor _ formulate 
mai sus, ce îmbunătățiri apre- 
ciați că ar trebui să fie aduse 
pregătirii studenților de la ma
tematică spre a-și exercita cu 
cele mai bune rezultate viitoa
rea lor profesie ?— în mod normal, absolventul unei facultăți de matematici ar trebui să fie destul de bine pregătit pentru a-și face debutul ca un bun profesor de liceu. De obicei nu este așa. în aproape toate țările există o diferență sensibilă între cunoștințele pe care trebuie să le aibă un profesor de liceu și cunoștințele căpătate în facultate. în mod natural. în școala medie trebuie să se predea matematici elementare, din care un capitol mare îl formează matematicile clasice (geometria, aritmetica etc.). Cunoașterea adîncă a acestor ramuri ale matematicilor, cuprinzînd și îndemînarea de a rezolva variatele probleme care se pot pune în domeniul lor. nu este deloc ușoară. La facultate se continuă cu matematici înalte, uitîndu-se că majoritatea absolvenților devin profesori în învățămîntul mediu. Unii profesori zeloși predau chiar cursuri de nivelul doctoratului. Rezultatul este că studenții uită materia de liceu. Programul universitar trebuie să fie astfel alcătuit îneît să înlăture această dis- continuitațe în activitatea profeșori- lor tineri. Se simte nevoia ca studenții. care urmează secția pedagogică. să învețe mai multă metodică, pedngogie matematică și psihologie. Să li se cultive interesul pentru matematica p° care o vor preda : nu cum se întîmplă — uneori — disprețul. La toate congresele internaționale de matematici există o secție pentru învățămînt. în țara noastră numărul specialiștilor în acest domeniu este extrem de scăzut. Trebuie, cu alte cuvinte, făcut totul ca să avem buni profesori de- liceu. Ei pun baza învățămintului matematicii în țara noastră.

Vizita delegației Partidului 
Unit al Independenței 
Naționale (U.N.I.P.) 

din Zambiaîn cursul vizitei pe care o Întreprinde în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R., delegația Partidului Unit al Independenței-. Naționale — U.N.I.P. — din Zambia a avut întîl- niri, pentru schimb de informații și de experiență, la secțiile Organizatorică și Propagandă și Presă ale C.C, al P.C.R., la comitetele județene Tim:ș și Arad ale P.C.R., la C.C. al U.T.C. și Ia Comitetul județean Timiș al U.T.C., la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție.Delegația a vizitat, în municipiul București, Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, noile construcții social-edilitare. De asemenea, în județele Timiș și Arad au fost vizitate întreprinderi de mase plastice, încălțăminte și textile, uzinele de vagoane, o întreprindere agricolă de stat, o cooperativă agricolă de producție, un complex de sere, institute de învățămînt superior, precum și instituții de interes social-cultural.
Cronica zilei

Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit, luni, pe secretarul general din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, Anghelos Vlahos, care se află în țara noastră în fruntea unei delegații.în zilele de 16 și 18 martie a.c., delegația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene a avut convorbiri cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului.S-a procedat la un schimb de vederi privind evoluția relațiilor ro- mâno-elene, precum și în legătură cu unele probleme internaționale de interes comun, îndeosebi cele referitoare la securitatea și cooperarea in Europa.Au fost prezenți ambasadorul Republicii Elene la București, Aristote Phrydas, și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Australiei, D.R. Willesee, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a acestei țări. (Agerpres)

LUCRĂRILE SEMINARULUI 
CU TEMA:.

„Probleme actuale 
ale negocierilor comerciale 
si monetare internaționale" • •Luni dimineața s-au deschis în Capitală, sub egida Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și Academiei de stridii economice, lucrările seminarului cu tema „Probleme actuale ale negocierilor comerciale și monetare internaționale".Participă directori și experți din secretariatele Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.) și Fondului monetar internațional (F.M.I.), funcționari superiori din instituții centrale românești, cadre didactice și cercetători.Sînt prezenți, de asemenea. Peter Williams, secretar al Comitetului G.A.T.T. pentru negocieri comerciale. Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, și B. R. Devaraian. reprezentant permanent al P.N.U.D. la București.Dezbaterile seminarului se încheie la 26 martie.

„Astenii“ de primăvară...
S-ar putea spune, evident, că ineficacitatea record — 10 goluri in 9 meciuri, la care am asistat în zilele de simbătă și duminică — nu este motiv de tragedie, dacă .facem comparații cu alte țări și cu alte socceruri. Nu credem însă că această ineficacitate, fără precedent la echipele noastre, poate „lăsa rece" și indiferent pe adevăratul amator de fotbal. Chiar așa de ușor le este fotbaliștilor craioveni și suporterilor lor că duminică n-au reușit să înscrie și să ciștige pe teren propriu 7 Oare Steaua, A.S.A. Tg. Mureș.. F.C. Argeș — și adevărații lor suporteri și iubitori ai fotbalului — au rămas nepăsători la slăbiciunea de bază manifestată de echipe în această e- tapă 1 Cine poate crede că S.C. Bacău, C.F.R. Cluj, Politehnica -Iași, F.C. Petrolul, Rapid — astăzi aflate- în postura neplăcută de candidate la retrogradare — nu-s frămîntate de a rezolva încurcătura în care se află tocmai prin găsirea unor modalități mai eficace de a marca (nu numai de a nu primi) goluri 7Deloc simplă și deloc senzațională ' (mai degrabă neliniștitoare pentru echipele în cauză), ineficacitatea divizionarelor noastre rămîne să suscite numeroase discuții în plenul fiecărei echipe, deși, în general — ca aspect tehnic și angajare fizică — unele partide au corespuns cerințelor fotbalului modern. Aceasta ar fi observația generală asupra etapei a XX-a.Dar și alte aspecte merită, după' părerea noastră, să fie subliniate, chiar dacă au un caracter ceva mai special și sînt localizate la una sau mai multe dintre echipe. încă din toamnă, liderii — jucători sau antrenori — aveau rețineri în a se considera avantajați și ciștigători siguri cind joacă pe teren propriu. Se simt mai emoționați cînd sînt vă- zuți „pe viu" de către propriii sim- patizanți 7 Este greu de spus in ce măsură, duminică, ei au încercat o asemenea stare emoțională. Fapt este că, în ciuda unei dominări furibunde și a unor mari ocazii de gol, Universitatea Craiova — în formație cu

ZIUA SOMITMll INTERNAIIONALE
EU FUMUL fflEÎUAMEZ

„FRANKFURTER RUNDSCHAU";
Ziua de 19 martie — tradițională zi de solidaritate internațională cu lupta dreaptă a poporului vietnamez — este marcată anul acesta în condiții noi.S-a scurs mai bine de un an de la semnarea acordurilor privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam — eveniment care a reprezentat o ■ strălucită victorie a poporului vietnamez în lupta sa pentru libertate, un succes de seamă al tuturor forțelor antiimperialiste. în perioada ce a urmat, de la semnarea acordurilor, în Republica Democrată Vietnam, oamenii \ muncii — sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam *— au obținut realizări de seamă în vindecarea rănilor lăsate de război, în refacerea industriei și agriculturii. în întreaga operă de edificare socialistă. în zonele eliberate din sud, controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, se consolidează puterea populară, renasc economia și cultura. A crescut prestigiul internațional al G.R.P., fapt care își găsește ilustrare în stabilirea de relații diplomatice cu acest guvern de circa 40 de state.Sînt cunoscute, totodată, eforturile pe care guvernul R.D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud le depun cu perseverență pentru stricta respectare a tuturor prevederilor acordurilor de la Paris, pentru instaurarea deplină a păcii în această parte a lumii. Din păcate, aceste e- forturi întîmpină poziția obstrucționistă a administrației saigoneze, care, prin repetatele încălcări ale acordurilor, menține o situație încordată în Vietnamul de sud, frinează procesul de destindere început în urmă cu un an. Este, de aceea, imperios necesar să se facă totul pentru aplicarea strictă a acordurilor de la Paris, creindu-se toate condițiile pentru ca populația vietnameză să-și poată exercita dreptul său legitim, recunoscut prin înțelegerile realizate, cu privire la autodeterminare.
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ACTUALITATEA LA TENIS
• NĂSTASE A CÎȘTIGAT TURNEUL 0E LA WASHINGTONWASHINGTON (De la corespondentul nostru. C. Alexandroaie). — Pe stadionul „Capital Center", din apropierea Washingtonului, a avut loc. duminică după-amiază, finala campionatului „Xerox Tennis Classics". îh cadrul căreia — ca să folosim expresia comentatorului sportiv al postului de televiziune N.B.C. — „racheta de aur a lumii pe anul 1973 Ilie Năstase, l-a întilnit pe „olandezul zburător", Tom Okker". încă de la începutul turneului, comentatorii sportului alb anticipau această formație a finalei însă .au . evitat să facă vreun pronostic-âsUprar te'zvflftț-'- Tulul. Desigur, avîrid in' vedere Vă-u loarea roală a celor, doi ' tucă-tbrl,' campionul lumii figura drept principalul favorit pe lista participanțilqr. Dar. știind că din cele 7 întîlniri cu Okker in 1973 Năstase nu a cîștigat decit 3, fapt care a determinat presa internațională să scrie despre o așa- zisă „fobie Okker" de care ar suferi Năstase, comentatorii sportivi nu excludeau o nouă surpriză.Dar, spre plăcuta surpriză a publicului, Năstase a învins în doar două seturi (6—3, 6—3). Comentatorul postului de televiziune N.B.C. relata milioanelor de telespectatori că „racheta de aur. a României a cîștigat meciul în numai 70 minute, într-o manieră impresionantă. . Si-a dominat net adversarul, după cîteva ghemuri de indecizie, de la începutul meciului, și a demonstrat că dacă a

ÎN CÎTEVAHOCHEI. — Au luat sfîrșit întrecerile Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa C). Iată clasamentul final : 1. Elveția -— 12 puncte ; 2. Italia — 11 puncte : 3. Bulgaria — 10 puncte : 4. Ungaria — 9 puncte ; 5. Franța — 8 puncte ; 6. R. P. Chineză — 3 puncte ; 7. R.P.D. Coreeană — 2 puncte ; 8. Australia — 2 puncte. E- chipele Elveției și Italiei au promovat in grupa B a campionatului mondial.

liderul 'golgeterilor, Bălan, și cu aîțl recunoscuți buni șuteuri — a pierdut un punct acasă. Chiar dacă eroul meciului a fost tînărul portar timișorean Jivan, care a apărat excepțional, neînscrierea nici uriui gol devine criticabilă cît timp craiovenii. aflați' singuri ta 6. 4 și chiar la 2 m de poartă n-au tras nici măcar pe spațiul porții.Deocamdată, pentru echipa olteană rămîne o consolare : semieșecul de duminică nu i-a diminuat avansul ce-1 are asupra imediat următoare-
FOTBAL: Adnotări după 

primele trei etape 
ale returului

lor clasate. Ba, dimpotrivă — acum are cinei puncte, pentru că piteștenii au pierdut la Reșița, iar pe locul secund a revenit F. C. Constanța. Interesant este că acum grupul urmăritor al liderului este format din patru echipe (cele două, plus Dinamo și U.T.A.), dar nu este exclus ca în chiar etapa viitoare să asistăm la noi reașezări în rindul fruntașilor clasamentului. Oricum, echipa craioveană n-ar putea fi detronată mai devreme de trei etape... De asemenea, nu vedem cum s-ar putea schimba lucrurile așa de curind in zona terminală a clasamentului? unde, la această oră. .cel puțin cinci formații se văd în situația de a dormi cu mari griji (mai ales Poli. Iași, care în trei etape n-a putut realiza decît un punct — cel de duminică, de la Cluj — și S.C. Bacău — de mai multă vreme în- cheietoare de pluton — care a adunat abia două puncte).Sezonul de primăvară este, cel puțin pină acum, mai favorabil pentru două echipe ; U.T.A. (cu 5 puncte din

Așa cum se știe, poporul român a manifestat din primul moment sentimente de profundă simpatie față de cauza jusță a poporului frate vietnamez, acordîndu-i întregul său sprijin și ajutor material, militar, moral și politico-diplomatic. Mili- tînd consecvent pentru reglementarea pe cale politică a conflictului din Asia de sud-est, opinia publică din țara noastră a salutat cu satisfacție acordurile încheiate la Paris cu privire la Vietnam, exprimîndu-și speranța că ele vor deschide drumul spre realizarea unei păci durabile în această zonă atît de încercată.în numeroase documente de partid și de stat, în cuvîntările 'tovarășului Nicolae Ceausescu. în convorbirile sale cu șefi de state și guverne, au fost reafirmate, în noile condiții, sprijinul și solidaritatea depline ale poporului român cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, cu aspirațiile sale legitime. România socialistă se pronunță ferm pentru" respectarea întocmai a clauzelor acordurilor de la Paris. Totodată, venind în întîm- pinarea eforturilor poporului vietnamez în direcția redresării și dezvoltării economice, a consolidării apărării naționale, România socialistă a încheiat cu R.D. Vietnam o serie de acorduri în domeniile economic, comercial, tehnico-științific. Toate a- cestea reflectă dorința comună a țărilor noastre de a extinde și adinei relațiile de colaborare și cooperare reciproce, exprimă hotărîrea poporului român de a acorda și pe mai departe un sprijin susținut poporului frate vietnamez.Cu prilejul acestei zile de solidaritate, poporul român își reafirmă sentimentele de prietenie frățească față de poporul vietnamez și îi urează să obțină noi și noi succese în vasta activitate de reconstrucție pașnică, în lupta pentru împlinirea năzuințelor sale vitale de pace, progres și unitate națională.
Eugen IONESCU

avut vreodată „fobia Okker", acum nu a mai rămas nici urmă din ea".La sfirșitul meciului, Okker a declarat presei următoarele : „Năstase a fost astăzi mult prea bun pentru mine. Este un jucător excelent, care acum a făcut risipă de talent, energie și viteză, depășindu-mă net".• La Sao Paulo a luat sfîrșit turneul de tenis pentru grupa a 3-a a circuitului W.C.T. în finala de dublu. Ion Tiriac (România) și Adriano Panatta (Italia) au învins cu 7—5,3—6, 6—3 pe suedezii Bjbrri Bbfg--" - Ove Bgngjftjmu Proba, , arevenit lui B.iom Borg (6—2. 3—6/ 6—3. cu americanul Arthur Ashe).• în turneul internațional de tenis pentru juniori de la Sofia finala de simplu feminin (grupa pînă la 18 ani), Elena Popescu a învins-o, cu 6—3, 6—4, pe bulgara Tomova. Proba de dublu masculin a fost ciștigată de perechea cehoslovacă Czeh—Snid (6—4, 6—4. în finală, cu perechea română Mihai Tăbăraș—Laurențiu Țiței).• După turneul de la Washington, în prima grupă a circuitului de tenis W.C.T. pe primul loc se află tenis- manul român Ilie Năstase (387 puncte), urmat de Tom Okker — (250 p.), Tom Gorman — (197 p.). Liderul grupei a doua este australianul John Newcombe (282 puncte), iar în grupa a treia conduce americanul Arthur Ashe — (300 puncte).
RÎNDURISCHI. — La Zakopane s-a desfășurat un concurs international de schi. în proba masculină de slaloiji special primul s-a clasat polonezul Anton Walkosz (85”64/100), urmat de schiorii români Petre Soiu (85”83/100) și Ion Bobiț (88”31/100). în cursa de slalom uriaș, ciștigată de polonezul Ian Walkosz, concurenții români au ocupat următoarele locuri : Petre Grigore (4), Petre Soiu (5) și Ion Bobiț (6).

trei meciuri) și Dinamo (cu 4 puncte. de asemenea, neînvinsă in retur). Meciul lor direct de miercurea viitoare, de la București, capătă, tocmai prin aceasta, o atractivitate suplimentară, puțind fi considerat derbiul etapei. F. C. Argeș și Sportul studențesc constată, cam in aceeași măsură, beneficiul bunei lor comportări din acest început de retur, pi- teștenii — Învinși la Reșița mult mai greu decit arată scorul — și studenții bucureșteni nerenunțînd la obiectivele lor diferite pentru finalul campionatului : primii — calificarea în oricare dintre cupele europene ; ceilalți, mai modești — supraviețuirea în divizia A, pusă in cumpănă la un moment dat.Insistînd asupra a ceea ce au arătat, în ansamblu, etapele din retur, mai observăm un lucru interesant, semnificativ într-o oarecare măsură : timișorenii au cîștigat Ia Craiova punctul pierdut acasă, acum o săp- tămînă, cu Sportul studențesc; „Sportul" a cedat acel punct studenților clujeni ; Universitatea Cluj a pierdut două puncte pe teren propriu cu F.C. ArgeȘ, dar, de fapt, ambele puncte le-a bbținut apoi în deplasare, la Iași ; echipa din Bacău a cîștigat Ia Ploiești punctul pierdut acasă, cu U.T.A. ; duminică, la Cluj, ieșenii au recuperat unul dintre punctele pierdute anterior pe teren propriu. Este, dacă vreți, un semn că în campionat lupta rămîne deschisă, și că s-a dus vremea cînd avantajul terenului însemna aproape sigur două puncte.în încheiere, un amănunt, un fapt simplu, însă cu implicații serioase pentru echipele în cauză : la cele două sau trei cartonașe galbene, ce le aveau pînă la etapa a XX-a, Bro- șovschi, Iordănescu, Ion Ion și Gri- goraș au mai acumulat cîte unul — ceea ce le atrage, automat, suspendarea. Tribut greu pentru respectivele echipe (mai ales pentru Steaua), care își văd astfel micșorate forțele prin absența unora dintre jucătorii de bază. Dar cine altcineva-i de vină 7
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Nigeria își consolidează 
suveranitatea economică

Sub titlul de mai sus, ziarul „FRANKFURTER RUNDSCHAU* 
publică un articol despre accelerarea procesului de indigenizare 0 
economiei nigeriene, in care se arată :„De cîteva luni încoace nu trece aproape nici o zi în statul african cu cea mai mare populație — Nigeria, bogată în petrol — fără ca una din persoanele aflate la conducere să nu facă vreo declarație referitoare la stadiul în care se află procesul de „indigenizare". Este vorba de „nige- rianizarea" unor ample sectoare ale economiei, prevăzută într-un decret din primăvara anului 1972. Declarațiile sînt cu atît mai frecvente cu cît se apropie data fixată pentru încheierea acestei etape : 31 martie 1974.Intenția guvernului condus de Ya- kubu Gowon este ca o serie de întreprinderi și magazine aparținînd străinilor să fie preluate de nigerieni. După data de 31 martie urmează ca alte 22 de categorii de magazine și întreprinderi să treacă cu totul în proprietatea ni- geriană — îndeosebi restaurante și întreprinderi de transport. O altă hotărîre prevede că 33 de categorii de întreprinderi vor trebui „nigeria- nizate" în proporție de cel puțin 40 la sută, și anume prin achiziționa„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

0 harnică bacterie sprijină 
producția de proteine

Oamenii de știință sint unanimi de părere că bacteria rhizobia 
va putea fi utilizată cu succes, in scurt timp, în cadrul eforturilor 
pentru rezolvarea cerințelor, din ce în ce mai mari, de proteine ale 
lumii — arată ziarul „INTERNAȚIONAL HERALD TRIBUNE“ intr-un 
articol din care extragem :Bacteria rhizobia, datorită capacității ei de a extrage azotul din aer, a devenit subiect major de cercetare, inclusiv pentru Departamentul Agriculturii din S.U.A. în ultimii ani, oamenii de știință au început să studieze cum ajunge această bacterie la rădăcinile anumitor plante, pentru a da naștere la colonii, care, în schimbul hranei pe care o iau de la „gazdă", o aprovizionează cu azot extras din aer. Planta, la rindul ei, convertește azotul în aminoacizi, componenții de bază ai proteinei. După cum se știe, azotul este un element de bază al proteinei și se constată că prezența sa în sol scade în mod îngrijorător.în acest secol, omul și-a rezolvat necesitățile de proteine mai ales cu ajutorul îngrășămintelor azotoase produse în fabrici. Dar, în mod paradoxal, deși sîntem înconjurați de azot (79 la sută din compoziția aerului pe care-1 respirării îi copșțițpie azotul), pentru a-1 produce spb.'fh'rjnS de îijgrășămînt chimic este nevoie de o , investiție masivă de capital și de folosire intensă a hidrocarburilor, în primul rînd a gazelor naturale.Scăderea rezervelor de hidrocarburi, ca și producția insuficientă de îngrășăminte chimice au drept consecință lipsa pe plan mondial a îngrășămintelor azotoase și, totodată, creșterea substanțială a prețurilor la îngrășăminte pe piața internațională.„PARIS MATCH":

Cardiologii „descoperă" un 
remediu miraculos: aspirinaSub titlul de mai sus și cu subtitlul „In timp ce se cheltuiesc miliarde <Ie dolari pentru a descoperi un medicament preventiv contra infarctului, acesta există de mult : aspirina — cel mai vechi medicament din lume", revista „PARIS MATCH" publică următoarele :Cel care, pentru a combate o nevralgie cumplită, ia două cașete de aspirină se imunizează fără să știe, pentru aproape o săptămină, împotriva eventualității ca un chiag să se formeze undeva în sînge și să-1 transforme in victima uneia din a- cele teribile boli cardio-vasculare datorită căreia un francez moare la fiecare patru minute. Este o descoperire de-a dreptul senzațională.O echipă de medici, specialiști în „angiologie", de la Universitatea Goethe din Frankfurt pe Main, a descoperit recent, cvasi-oficial, a- cest „nou" medicament : aspirina. Ei au constatat că „plăcuțele" san- ghine — aceste mici bastonașe mobile de 2—5 miimi de milimetru care iau parte la coagularea sînge- lui — cînd se află sub efectul aspirinei își încetează această activitate, fac de fapt un fel de grevă de vreo 3—7 zile. în opt clinici din R. F. Germania și din Austria se întreprind în prezent experiențe pentru a verifica dacă aspirina are o acțiune mai bună decît drogurile clasice în ce privește împiedicarea riscurilor recidivei de infarct — acest accident tragic și cel mai a- desea de neprevăzut.Dar chiar înainte ca aceste lucrări de verificare să fie încheiate, un mare specialist francez în trom- boză exclama : „Și cînd te gîndești că miliarde de dolari sint cheltuite in căutarea unei substanțe noi, in timp ce avem la îndemină un medicament care pare să fie in mod e- ficace preventiv împotriva accidentelor vasculare, fie coronariene, fie cerebrale !...“ De altfel. în Statele U- nite s-a și început, în practica medicală, să se administreze preventiv aspirina suferinzilor cardiaci.Ca în „loviturile de teatru", descoperirea uneia dintre acțiunile cele mai neașteptate ale aspirinei este trîmbițată de publicațiile științifice chiar la momentul în care „moda" încerca să demonetizeze mica pilulă albă. „Se consumă prea mult — spun, pe drept cuvint, de altfel, detractorii aspirinei. E o nebunie. Se consumă 12 000 tone pe an în Statele Unite sau 120 comprimate pe cap de american anual. în Franța : peste 1 000 tone".E adevărat că aspirina provoacă In stomac hemoragii, mai mari sau mai mici. De altfel, acesta este dacă nu singurul reproș ce i se poate aduce, în orice caz cel mai real : chiar și stomacuri sănătoase au „micro-sîngerări" de pe urma aspirinei ; iată de ce ea trebuie luată cu apă și în timpul meselor, între felurile de mîncare. Cît privește pe oamenii predispuși la gastrite și ulcere ei trebuie să abandoneze, pe cit posibil, aspirina „anti-migrenă", dar să nu neglijeze, dacă este cazul, 

rea de acțiuni de către nigerieni. Este vorba despre întreprinderi cu un capital mai mare de 200 000 naira (moneda națională) și cu o cifră de afaceri mai mare de 500 000 naira. Această prevedere afectează numeroase întreprinderi industriale mijlocii din diverse sectoare.în sectorul economic cel mal important — petrolul — „nigerianiza- rea“ a și avut loc prin preluarea de către stat a acțiunilor — in proporție de pînă la 51 la sută — de la societățile petroliere care își desfășoară activitatea în țară. Anul acesta, veniturile guvernului nigerian de pe urma exporturilor de petrol vor crește de la 1,2 La 6,8 miliarde dolari.Alături de Algeria, Nigeria este una din țările producătoare de petrol care folosește veniturile obținute pentru diversificarea industriei. După cum ș-a văzut. în ultima vreme. Nigeria este condusă de oameni politici a căror politică nu este haotică și arbitrară. Ea poate fi cel mai bine comparată cu politica colegilor lor algerieni".

Datorită acestor împrejurări, harnicele bacterii rhizobia au devenit o alternativă pentru aprovizionarea in viitor cu azot. Se pare că această bacterie preferă, în general, legumele și, în special, fasolea și plantele înrudite cu ea.Din anumite motive, încă neînțelese, rhizobia refuză să se stabilească la rădăcina cerealelor de importanță vitală pentru omenire, cum sînt griul, porumbul și orezul. Oamenii de știință au reușit, totuși, prin experiențe repetate, să „determine" a- ceste bacterii să se așeze în interiorul celulelor de soia, dar încercările făcute pu celule de grîu.și porumb au dat greș pînă acum.Savanții au ajuns, în prezent, la convingerea că vor reuși, totuși, să adapteze aceste bacterii la rădăcinile cerealelor. Cu cîteva luni in urmă, un om de știință australian a descoperit, în Noua Guinee, prima plantă care nufiice parte din rtn- |ul teguftihltrt, W Care-și ObțtiFli-ț” zotul necesar de la coloniile de rfii-, . țobia' dih' iliterioHiT 'fădăcinilor sale. Această descoperire dovedește, pentru prima oară, că este posibilă cultivarea rhizobiei în vederea adaptării ei la cereale.Oamenii de știință speră că bacteriile producătoare de azot. care trăiesc în libertate în sol, vor juca în viitor un rol deosebit de important în vederea producerii unor recolte bogate de cereale.

1 1aspirina „anti-tromboză". „Există oameni de-a dreptul inconștienți — mai spun detractorii — care depășesc cu ușurință doza toxică de 10 grame (20 de comprimate) de adult și de 0,15 grame la copil.‘ Medicamentele se împart — lucru binecunoscut — în două categorii. Din prima categorie sînt acelea care nu conțin substanțe chimice cu efect dublu (efecte pozitive într-o direcție și negative în alta). Sint apoi : „adevăratele" medicamente (în număr de vreo două sute, dacă sîntem generoși, din cele 13 000 înscrise în catalogul francez) care au totdeauna o contraindicație, direct proporțională - cu eficacitatea lor. Ele apar totdeauna ca o sabie cu două tăișuri. Pentru doctori se pune întotdeauna problema de a stabili astfel dozele incit să nu facă atît de rău pe cît fac bine. Se pare că modesta aspirină este pe cale de a trece în cea de-a doua categorie, păs- trîndu-și totuși latura sa inițială de „lecuitor familiar al micilor dureri". Dar în momentul în care ea este trecută în categoria medicamentelor serioase se descoperă că aspirina este unul din medicamentele cele mai minunate ale secolului, căci deși are o eficacitate uimitoare in domenii foarte diverse, ea are foarte puține contraindicații. Este unul dintre cele mai bune produse anti- durere (desigur, mai puțin puternic decît morfina — dar cine ia morfină în fiecare zi 1). Este unul din cele mai bune produse anti-in- flamatorii („ca și cortizonul" — spun americanii) — dar cine ia cortizon în fiecare zi !Și acum iat-o ca și consacrată ca cel mai bun medicament preventiv împotriva bolilor de inimă 1 Dacă numele substanței care a fost desemnată de cercetările recente împotriva „cheagurilor de singe" ar fi fost altul decît acela al vechii aspirine — prezentă de peste 70 de ani în toate farmaciile din lume — ea nu s-ar fi distribuit, desigur, decît pe bază de rețetă 1Sînt 121 de ani de cînd chimistul strașsbourghez Gerhardt a izolat principiul activ al* aspirinei, acidul acetic-salicilic. Dar în realitate sint vreo două mii de ani de cînd oamenii i-au remarcat și ii folosesc binefacerile. Numele, atît de fericit găsit, care i s-a dat la botezul micii pilule albe, vine de la o iarbă comună, spireea (spiroea în lat.) sau „regina-eîmpurilor" a cărei floare, în decocțiune, constituia din vremuri foarte vechi un remediu împotriva reumatismelor. Firma germană ,.Bayer", care avea proprietatea exclusivă a mărcii, a trebuit să o cedeze, în 1918, francezilor, cu titlul de despăgubiri de război.»
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LA PROPUNEREA DE A SE CONVOCA

Sesiunea extraordinară a 0.NJ.
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consacrată materiilor prime si dezvoltării
Mesajul lui Kurt Waldheim adresat șefului statului algerianALGER 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat șefului statului algerian, Houari Boumediene, un mesaj prin care îl informează că inițiativa Algeriei privind convocarea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Națiunilor Unite de la 9 aprilie, asupra problemelor materiilor prime și dezvoltării a întrunit adeziunea unui număr de 114 țări, ne- înregistrindu-se nici un răspuns negativ.în mesajul său, Kurt Waldheim subliniază că problema materiilor prime trebuie să fie abordată „în ansamblul ei și la scară mondială, ținînd seama de interesele tuturor statelor și ale tuturor grupurilor de state". Totodată, secretarul general

apreciază că Națiunile Unite reprezintă cadrul cel mai adecvat pentru dezbaterea acestei chestiuni.*în cursul zilelor de duminică și luni, în capitala algeriană au sosit participanții la lucrările reuniunii Biroului Conferinței țărilor nealiniate, care urmează să se deschidă marți, la nivelul miniștrilor afacerilor externe.Potrivit ziarului „El Moudjahid", această reuniune este considerată ca deosebit de importantă în actuala conjunctură internațională și în perspectiva apropiatei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. consacrate examinării problemelor energiei, materiilor prime și dezvoltării.

&

TOKIO. Aspect din timpul unei acțiuni revendicative a muncitorilor feroviari 
in cadrul tradiționalei „ofensive de primâvarâ"

Succese ale patrioților 
angolezi

O declarație a președintelui 
F.N.L.A., Roberto Holden

ORIENTUL APROPIAT
• Un interviu al președintelui Sadat • Continuă șirul contacte

lor diplomatice • Noi incidente israeliano-sirieneCAIRO 18 (Agerpres). — Potrivit agenției M.E.N., președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, a acordat săp- tămînalului american „Newsweek" un interviu, in cadrul căruia a declarat că, după părerea sa, soluționarea acceptabilă pentru toate părțile a crizei din Orientul Apropiat rezidă in „evacuarea teritoriilor ocupate în 1967 și în rezolvarea problemei pa- lestinene pe baza drepturilor legitime ale palestinehilor. Aceasta va duce la încetarea definitivă a stării de beligerantă, care a afectat regiunea timp de 26 de ani".întrebat despre poziția sa în legătură cu viitorul regiunii după încetarea stării de beligerantă, președintele'Sadat a spus: „Războiul nu mai are nici un sens. Pacea este acum calea pe care trebuie să se meargă, o pace bazată pe justiție, în cadrul căreia toate statele din regiune să poată să se dezvolte și să prospere".Solicitat să-și expună părerea în legătură cu viitorul relațiilor Israelului cu statele din zonă. Anwar Sadat a spus, printre altele, că „atitu-

dinea justă constă în a se porni din punctul de pornire adecvat — anume, de la faptul că nimeni nu trebuie să ia ceea ce nu-i aparține, sub nici un pretext".*DAMASC 18 (Agerpres). — Președintele Sudanului, Gaffar Numeiri, care a sosit, luni, la Damasc, pentru o vizită oficială în Siria, a avut în aceeași zi o întrevedere cu președintele sirian Hafez Al-Assad.
★TEL AVIV 18 (Agerpres). — în cursul reuniunii sale de duminică,- guvernul israelian a hotărit, la propunerea premierului Golda Meir, ca ministrul apărării, Moshe Dayan, să reprezinte Israelul la convorbirile de la Washington cu secretarul de stat american, Henry Kissinger, asupra dezangajării forțelor pe frontul sirian.

KINSHASA 18 (Agerpres). — în cadrul unei declarații făcute la baza Kinkuzu (Republica Zair), cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a declanșării luptei patrioților angolezi împotriva forțelor colonialiste portugheze, Roberto Holden, președintele Frontului Național de Eliberare din Angola (F.N.L.A.), a relevat succesele înregistrate de patriofi in lupta de eliberare a țării, subliniind că zece din cele 16 districte din care este alcătuită Angola au fost angajate in lupta de eliberare. în acest mod, a spus el, prin înmulțirea pozițiilor de rezistentă și a bazelor o- peraționale din interior, inamicul este forțat să-și disperseze forțele.Referindu-se la sprijinul internațional pe care ii primesc patrioții angolezi, Roberto Holden a adresat mulțumiri unor țări, printre care și România.
PORTUGALIA

„0 parte importantă a

ională
Sosirea la Berlin a ministrului român

al educației șiBERLIN 18 (Agerpres). — Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămîntu- lui, a sosit luni la Berlirt, unde face o vizită, la invitația ministrului în- vățămîntului superior și de specialitate al R. D. Germane, Hans Joachim Bohme.La sosirea pe aeroportul Schonefeld. tovarășul Paul Niculescu-Mizil a fost întîmpinat de Hans Joachim Bohme, ministrul învățămîntului superior și de specialitate al R. D. Germane, de alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul României la Berlin, Vasile Vlad.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, Virgil Cazacu, prim-adjunct al ministrului educației și învățămîrțtului, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor oficiale.Au fost de sadorul R. D. și membri ai

externe, alte persoanefață Hans Voss, amba- Germane la București, ambasadei. (Agerpres)
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CAMBODGIA

Forțele patriotice 
au eliberat 

fosta capitală regalăCAMBODGIA 18 (Agerpres). — Forțele patriotice khmere au obligat luni trupele lonnoliste din fosta capitală regală Oudong să-și părăsească pozițiile și să se retragă din oraș. Patrioții au pătruns în orașul situat la numai 40 kilometri de Pnom Penh după trei zile de lupte grele.Unitățile trimise de comandamentul lonnolist in ajutorul garnizoanei din Oudong au fost oprite de forțele de eliberare la nord de localitate.Oudong este izolat din trecut, cind patrioții au porțiune a șoselei nr. 5, orașul de Pnom Penh.
decembrie ocupat o care leagă

GENEVA

*WASHINGTON 18 (Agerpres). — Departamentul de Stat al S.U.A. a anunțat luni că Statele Unite sînt de acord cu cererea guvernului egiptean de a acorda asistență tehnică Egiptului in acțiunea de deminare a Canalului Suez, în vederea redeschiderii lui pentru traficul maritim Internațional. Statele Unite sînt. de asemenea, de acord să pregăteascăpersonalul egiptean in responsabilitatea căruia intră operațiunile de deminare a canalului.
★DAMASC 18 (Agerpres). — Un municat militar sirian anunță luni dimineața, s-a declanșat duel de artilerie între forțele ne și israeliene, în momentul trupele israeliene au încercat nou să-și fortifice pozițiile în sectoarele central și nordic ale frontului.

cocă, un sirie- cînd din
★TEL AVIV 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvint militar israelian a anunțat că, luni, artileria siriană a deschis focul asupra fortificațiilor israeliene din sectorul nordic al înălțimilor Golan. Artileria israeliană a ripostat, schimbul de focuri durind peste trei ore, a precizat purtătorul de cuvînt.

colonialistă a guvernului" 
declară secretarul general 

al Partidului Socialist 
PortughezLISABONA 18 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Socialist Portughez (ipterzis), Mario Soarez, a făcut, duminică seara, o declarație la Paris în legătură cu actuala situație din țară.După opinia exprimată de Soarez, ultimele evenimente politice înregistrate în Portugalia „demonstrează că o parte importantă a armatei condamnă politica colonialistă și politica internă a guvernului Caetano". „Primul ministru, a adăugat Soarez, pare să fi învins temporar, cu ajutorul celor mai reacționare forțe, criza declanșată. Totuși, a conchis secretarul general al Partidului Socialist Portughez, baza de susținere a guvernului Caetano se îngustează constant și în mod considerabil, făcînd să se prevadă că situația portugheză va cunoaște în viitorul apropiat o evoluție nouă". ,

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a noii conven
ții consulare dintre Româ
nia și Polonia,semn3tă 13 Bucu* rești, la 24 martie 1973, a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat din partea României de Aurel Duca, ambasadorul țării noastre la Varșovia, iar din partea Poloniei — de St. Trepczyn- ski, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Reuniunea miniștrilor pe
trolului din țările membre 
ale Organizației țărilor ara
be exportatoare de petrol (A.O.P.E.C.) a adoptat hotărîrea privind ridicarea embargoului la exportul de produse petroliere către S.U.A. și de a trata Italia și R. F. Germania drept țări prietene, transmite agenția M.E.N. Ulterior, un comunicat dat publicității a precizat că această măsură are un caracter temporar, fiind efectivă numai pînă la 1 iunie a.c., cînd miniștrii petrolului din țările membre ale A.O.P.E.C. se vor reuni la Cairo, pentru a lua din nou în dezbatere hotărîrea adoptată la Viena.

Primul
G.R.U.N.C. Președinte al Biroului Politic ------Penn Nouth, l-a primit pe N. Gavri- lescu, ambasadorul României la Pekin. Cu acest prilej a avut ‘ vprbire prietenească.

Centrul orașului italian 
Sa’erno 3 ^ost teatrul unor inci* dente provocate de grupuri de neofasciști, in urma cărora mai multe persoane civile și membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Grupurile de extremiști sosite în cea mai mare carte de la Neăpole și Reggio Calabria au încercat să ocupe clădirea universității din localitate. Forțele de ordine au intervenit, arestînd zece fasciști. Partidele și organizațiile democratice italiene au reacționat prompt, condamnind cu fermitate violențele provocate de elementele de dreapta.

Alegeri comunale tn ,an‘ dul Renania Palatinat. Agenția D.P.A. relevă că in condițiile unei

participări de 80.8 la sută a electoratului, rezultatele indică o sporire cu 7,8 la sută a numărului sufragiilor obținute de Uniunea Creștin-Demo- crată (U.C.D.), care înregistrează un total de 51,7 voturi. Partidul Social- Democrat (P.S.D.) a obținut 35,5 la sută din sufragiile exprimate, față de 41,2 la sută in alegerile comunale din 1969. La rindul său, Partidul. Liber Democrat a realizat un spor de 0,08 la sută voturi, obținînd astfel 8,8 la sută din sufragiile exprimate.
Ministrul francez al a- 

griculturii, Ra5rmond Marcețnn, a declarat duminică seara că, pînă în prezent, nu s-a ajuns la o înțelegere între „cei nouă" asupra procentajului produselor 1974—1975.

Experții Centrului spațial
01 N.A.S.A. de 13 P3S3den3 (California) au anunțat că manevra de corectare a traiectoriei sondei spațiale .,Mariner-10“, efectuată duminică, a fost încununată de succes. Există acum certitudinea că vehiculul va atinge obiectivul stabilit, și anume studierea planetei Mercur de la o distanță de aproximativ 900 km.

ministru al

al C.C. al F.U.N.C.,loc o con-

de creștere a prețurilor agricole pentru campania
S-au încheiat lucrările 

Conferinței extraordinare,13 nivel ministerial, a O.P.E.C. Luînd în discuție problema prețurilor la petrol pe perioada celui de-al doilea trimestru al anului, participants au hotărit, pe baza recomandărilor formulate în cadrul reuniunii comisiei \ economice a organizației, menținerea actualelor prețuri de 11,58 dolari per baril la petrolul brut. în același timp, s-a subliniat că stabilirea în viitor a prețurilor la petrol urmează să țină seama de nivelul ratei inflației în țările occidentale.

Semnarea programului de 
cooperare culturală și 
științifică intre Romănia 

și Tunisia
La Ministerul de Externe al 

Tunisiei a avut loc semnarea 
programului de cooperare cul
turală și științifică intre Repu
blica Socialistă Romănia și Re
publica Tunisiană, pe perioada 
1974—1975. Din partea română 
a semnat ambasadorul țării 
noastre la Tunis, Marin Rădoi, 
iar din partea guvernului tuni
sian directorul Cooperării in
ternaționale, IJame Ammar.

Cu acest prilej, s-a subliniat 
atmosfera cordială, prietenească 
in care s-au desfășurat negocie
rile, precum și rezultatele po
zitive ale discuțiilor, care au 
deschis noi posibilități pentru 
lărgirea și diversificarea relați
ilor culturale și științifice intre 
cele două țări.

• „MASAJ" CU LU
MINĂ. Biologi și medici sovietici au stabilit, prin numeroase cercetări, influența uimitoare pe care o are raza solară concentrată și transmisă în impulsuri asupra evoluției unor maladii.Este știut că numeroși paci- enți pleacă la mii de kilometri pentru a ajunge la Alma Ata, unde funcționează un sanatoriu heliofizioterapic, în vederea unor ședințe de „terapie solară". Pentru a evita această lungă deplasare, heliotehnicianul B. Petuhov a proiectat și construit în apropiere de Moscova un dispozitiv experimental, care a trecut cu succes încercările. Dispozitivul cuprinde un reflec- tor-oglindă de dimensiuni impunătoare (2/1,4 metri), instalat într-o ramă specială și care poate efectua cu ușurință mișcări oscilatorii. La un capăt al ramei se află o cabină în care pacientul poate beneficia de „masajul, cu lumină". Reflectorul este compus din 55 de o- glinzi separate, fixate în așa fel Incit creează o formă aproape sferică. Dispozitivul face ca raza solară să capete o putere amplificată de 40 de ori. Terapia solară a dat bune rezultate în boli ca sciatica, astma, pneumonia cronică, bronșita, bolile de piele.

■

Premierul francez CONFERINȚA NAȚIONALĂ

• SALONUL PIETO
NULUI. Ca în fiecare an, Salonul automobilistic coincide la Geneva cu cel al pietonilor. Centrul orașului a fost special amenajat în acest scop. Un maistru de balet a fost angajat pentru scenele de ansamblu reprezentînd diferite situații in care se pot găsi pietonii. Specialiști ai „parking“-ului urban au început un studiu pentru a veni in sprijinul pietonilor, aju- tindu-i «... rațional prevede blicului vizuală, ordinator . ___________mai scurt și avantajos. Salonul prezintă un pieton „-evoluat", e- chipat cu o mască de protecție și dotat cu un cartonaș special, ' indlcînd starea civilă a posesorului, grupa sanguină și., ultima sa dorință.

să circule în mod și util. Un proiect chiar orientarea pu- prin tehnica audio- inclusiv alegerea prin a itinerarului cel

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

„Zilele romanești•tt

Variate manifestări de popularizare a realizărilor țării 
noastre

„Avem plăcerea să vă prezentăm o serie de aspecte economice, istorice și artistice ale unei țări atît de apropiate și totuși incă nu indeajuns de cunoscute la noi" — scria de curînd publicația „CONSTRUIRE", editată de federația elvețiană a cooperativelor Migros, cu prilejul inaugurării la Geneva a „Zilelor românești". Manifestarea geneveză, cu un caracter complex (inclu- zind, intre altele, o expoziție de produse agroalimentare și ale industriei ușoare românești, un stand turistic, o expoziție da carte, spectacole folclorice) a avut drept scop să prezinte blicului elvețian țară care cunoaște

lor străini dornici de a-și petrece vacanta în tara noastră. Cu acest prilej, a fost organizat un concurs cu tema „CunoaștețiRomânia î“, la care a participat un mare număr de participanți. într-o altă localitate, situată pe malul lacului Leman, la Montreux, au fost prezentate concerte de muzică populară româ-
BRUXELLES

tn in-nească. La ZiiriCh, cadrul Festivalului ternațional al filmului de turism, a fost organizată o gală a filmului românesc de turism.Totodată, multe orașe comandă a intre care Vevey, Le Chaux Fonds, Biroul de formații din Elveția al Ministerului Turismu-
în mai din zona Elveției, Lausanne, de in

lui al României și asociația elvețiană de cooperative ,.Coop.“ au inițiat o serie de conferințe avind ca temă dezvoltarea turismului în România.Se cuvine, de asemenea, menționat ciclul de emisiuni consacrate muzicii populare românești pe care le difuzează bilunar postul de radio „Suisse Romande". în cadrul acestor emisiuni, realizate de muzicologul elvețian Marcel Collier, a fost prezentat de curînd un interviu cu Yehudi Menuhin, care a apreciat în mod deosebit valoarea artistică și originalitatea muzicii populare românești.
Corneliu VLAD

pu- „o ,___ ______ oputernică dezvoltare" — așa cum scria publicația citată, care, cu prilejul „Zilelor românești", a publicat un ciclu de articole consacrate României.Manifestări similare celor de la Geneva au avut loc în ultima vreme și în alte localități ale Elveției. Astfel, la Lausanne a fost organizată, în cadrul celui de-al 16-lea Salon Internațional de turism și vacanțe, o expoziție cu privirp la dezvoltarea turismului în România și posibilitățile oferite vizitatori- v ____

Scaunele au rămas
neocupate...

Reuniuni cu absențe marcante și o prezența dominantă
contradicțiile

Este o realitate pe oare, la ora actuală, nimeni din Occident nu încearcă nici să o ascundă și nici să o conteste într-un fel : raporturile dintre Piața comună și Statele Unite lunecă pe panta deteriorării. Evenimente de dată recentă au pus și mai puternic in lumină faptul că aceste raporturi traversează o

serioasă criză. în comentariile pe această temă este adesea evocată declarația asupra ..identității europCne". adoptată în urma în- tîlnirii de la Copenhaga. din decembri< anul trecut, de state sau ale Pieței Documentul, cum s-a anunțat la timpul respectiv, exprimă decizia celor
de șefi' guverne comune.după

„nouă" de a se afirma. față de Statele Unite, „ca o entitate distinctă și originală" și de a întreține cu S.U.A. relații „bazate ne egalitate". Cursul evenimentelor a dovedit că acești definind o fără echivoc, contradicție tenția S.U.A.menține o poziție de
termeni, atitudine vin în cu pre- de a-și

„leadership" în cadrul lumii occidentale.în evoluția raporturilor C.E.E.—S.U.A.,ultimele săptămîni au adăugat noi elemente de antagonism. Reuniunea de „concertare politică", pe care miniștrii de externe, ai celor „nouă? au ținut-o la Bruxelles la începutul lunii și care a decis începerea consultărilor in vederea convocării unei conferințe asupra cooperării economice și politice dintre Piața comună și țările arabe, a apărut ca un pas in direcția îndepărtării statelor C.E.E. de la obiectivele conferinței asupra problemelor e- nergiei, convocată la Washington. „Deziluzia S.U.A. a fost a- mară, iar reacțiile care au urmat au întărit convingerea că divergențele se adin- cesc" — apreciază observatorii de la Bruxelles. O simplă „coincidență" a făcut ca șeful diplomației a- mericane să se afle, tocmai în ■ perioada respectivă. în capitala belgiană și să aibă, la sediul N.A.T.O., întil- niri în cursul cărora, pe lingă scopul declarat — informarea interlocutorilor asupra ultimului său turneu în Orientul Mijlociu — a dezbătut și problema „noii Carte a a- lianței atlantice". Deși H. Kissinger, referindu-se la proaspăta inițiativă a Pieței comune de a deschide — fără S.U.A. — un dialog direct cu țările arabe, a afirmat că , Washingtonul nu intenționează să opună un „veto" în această chestiune, a intervenit. între timp, mult comentatul „episod

din avion", cînd, într-o destăinuire „confidențială", făcută ziariștilor ce-I însoțeau în zborul peste ocean, secretarul de stat a- merican a acuzat guvernul francez de tentative deliberate de a crea obstacole în lea înfăptuirii „Carte atlantice".Dar lucrurile s-au oprit aici. într-o recentă scrisoare a- dresată cancelarului vest-german, Willy Brandt, președintele Nixon a cerut amî- narea „sine die" a în- tîlnirii. prevăzute aibă loc la Bonn între reprezentanții celor „nouă" și zețitanții mentului de merican, în definitivării ției comune toare la principiile care urmează să reglementeze raporturile dintre C.E.E. și S.U.A.Sub semnul acestor, disensiuni, s-au desfășurat în săptămina trecută două reuniuni, unde anumite scaune au rămas goale : Bonn, Pieței întîlnit .... . parea Statelor Unite, iar la Bruxelles ședința „grupului de coordonare", creat la întîlnirea la nivel înalt de la Washington asuprp petrolului, s-a desfășurat în absenta reprezentantului Franței.Sînt nu fac treze o ceea a în relațiile dintre Piața comună și S.U.A., cu evoluție ce nu poate fi prevăzută.

ca- noiinu

sâ
repre- Departa- Stat a- vederea declara- referi-

lareprezentanții comune s-au fără partici-

absente care decît să ilus- prezență : a- contradicțiilor
N. Popescu 
BOGDĂNEȘTI

despre unele probleme 
economice ale țăriiPARIS 18 (Agerpres). — Primul ministru francez, Pierre Messmer, a declarat că Franța a decis să lanseze un vast program in scopul diminuării dependenței sale energetice de alte țări, intenționînd să construiască trei centrale nucleare. Făcînd o analiză a dificultăților datorate creșterii prețului de achiziționare a țițeiului, premierul francez a precizat că acest fenomen a reprezentat 2 la sută din produsul național brut (P.N.B.), care este in total de 1000 miliarde franci. Obiectivele planului de dezvoltare economică, care urmează să se încheie in 1975, nepu- tind fi atinse, guvernul a hotărit, in consecință, să pună la punct un plan interimar, valabil pentru următorii trei ani — a precizat primul ministru. Printre obiectivele acestui plan, el a enumerat continuarea unei politici de dezvoltare, adaptată la împrejurările actuale, și găsirea unei mai bune soluții de stabilizare a prețurilor. Guvernul francez — a conchis Pierre Messmer — se va strădui să controleze cauzele interne ale inflației, definind o politică generală a prețurilor și veniturilor.

A P. C. DIN PARAGUAYASUNCION 18 (Agerpres). — în condiții de clandestinitate, recent s-au desfășurat în Paraguay lucrările Conferinței Naționale a partidului comunist din această țară. Potrivit documentului dat publicității la Buenos Aires și reluat de agenția Prensa Latina, delegații participanți la lucrări au analizat sarcinile comuniștilor paraguayeni în condițiile actuale ale situației politice din țară, relevînd faptul că, în ultimele 18 luni, numărul membrilor de partid a sporit de 6 ori față de cel înregistrat anterior, crescînd. totodată, influența partidului comunist în rîn- dul forțelor politice de opoziție. Conferința Națională a P.C. din “ raguay a aprobat o rezoluție vind intensificarea luptei pentru nerea in libertate a deținuților litici paraguayeni — intre care tonio Maidana. Julio Rojas și fredo Alcorta. membri ai conducerii P.C.P. aflați de 14 ani în închisoare.Delegații prezenți la conferință au adus, totodată, un omagiu președintelui Salvador Allende și tuturor celor căzuți în lupta pentru concretizarea procesului de transformări social- politice și economice Inițiat de guvernul Unității Populare din Chile.

Pa- pri- pu* po- An-A1-

• IN PIERDERE DE VI
TEZĂ. Un om poate lucra uneori mai repede decît o mașină electronică ! Acest lucru a fost dovedit, recent, în statul Connecticut (S.U.A.). în scopul eliminării blocărilor de circulație ce se formau în punctele de pe autostrăzi în fața ghișeelor automatizate — unde automobi- liștii sînt obligați să achite taxa de trecere — Departamentul transporturilor din acest stat a- merican a hotărît să înlocuiască mașinile autorhatizate cu oameni în carne și oase. Urmarea 7 în perioadele de vîrf trec acum 600—650 de automobile, în loc de 300—350. în plus, autoritățile speră să recupereze sumele^ neachitate de automobiliștii ci. se strecurau fără să plătească prin punctele de trecere „păzite" de încasatorii automatizați — sume ce totalizau, după aprecierile autorităților, 120 000 dolari anual.

• UN TATĂ FERICIT. Nigerianul Nydachosa Usebor in virstă de 70 de ani poate fi considerat un tată fericit ; soția sa Filomena (26 de ani) a adus pe lume de trei ori cîte doi gemeni. De curînd, ea a adăugat familiei alți trei membri.
MARGINALII

Se pare că Terra, planeta 
care ne-am născut cu toții, are 
nevoie astăzi de prieteni. Altfel 
cum s-ar putea 
activitatea unei 
intitulează la 
Terrei" ? Acești 
și-au manifestat ... 
din ultimele după-amieze, ocupind 
piața Concorde cu ajutorul celui 
mai simplu și mai economic vehi
cul : bicicleta. Declarîndu-se auto- 
fobi, dușmani ai poluării și ai zgo
motului, apărători ai aerului curat 
și ai naturii, circa 6 000 
au participat la această 
manifestație, provocind 
circulației in mai multe

explica apariția și 
asociații care se 
Paris „Prietenii 
amici ai naturii 
prezența într-una

de tineri 
originală 
blocarea 

puncte

ale Parisului. In jurul obeliscului 
din imensa piață Concorde s-a 
incins o adevărată „horă" pe două 
roți, o largă morișcă plină de vioi
ciune și veselie. Dar in această de
monstrație aparent naivă și amu
zantă, grupuri de tineri cu măști de 
gaze pe față sugerau sensul de 
avertisment al acțiunii lor : teama 
tinerei generații față de moștenirea 
pe care le-o lasă așa-zisa civiliza
ție a automobilului.

Bicicleta nu este, desigur, o so
luție, ci o sugestie și o năzuință 
către o viață mai umană și o pla
netă mai curată, in toate sensurile 
cuvintului.

P. DIACONESCU

• 1972 - AN RE
CORD AL AISBERGURI
LOR ATLANTICE.In cursul anului 1972 s-au înregistrat, în Oceanul Atlantic, 1 587 aisberguri, un veritabil record, care intrece pe cel stabilit în anul 1929, cînd s-au înregistrat 1329 de aisberguri. Statisticile arată că media munților de gheață plutitori din Atlanticul de Nord în perioada 1946—1971 se ridică la 207.

• INVAZIE DE... GRA
URI. Milioane de grauri s-au abătut, recent, asupra localității Hopkinsville din sudul Statelor Unite. în ținutul înconjurător, aceste păsări produc recoltei pierderi în valoare de circa 2,6 milioane dolari anual. Hrana zilnică a acestor grauri se ridică la respectabila greutate de 3.4 milioane kilograme. După opinia medicilor, ei sint, totodată, transmițătorii unei boli a căilor respiratorii, denumită histoplasmosis. în vederea îndepărtării pericolului neașteptat ce s-a abătut asupra orașului și ținutului înconjurător a fost introdusă... starea de urgență.

• EXPEDIȚIA FEMI
NINĂ IN HIMALAIA, a unul club alpinist japonez, care încearcă escaladarea Muntelui Manaslu (8125 m.). a stabilit prima tabără la 4 980 m. Potrivit unui mesaj expediat la Katmandu de conducătoarea expediției, medicul Tsune Kuroishi, toate cele 12 participante la a- ceastă tentativă se simt bine șl au un moral ridicat. A doua tabără va fi stabilită la 5 500 metri.
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