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SEMĂNATUL
LA TIMP!

LUCRĂRILE 
DE BUNĂ 
CALITATE!

La recenta plenară a C.C. al P.C.R. au fost aprobate Programul 
național privind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției ani
maliere în anii 1970—1980 și Programul național privind gospodărirea 
rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și de combatere a eroziunii solului în anii 1971—1975 
și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985. Paralel cu mă
surile care se iau, în aceste zile, pentru materializarea acestor pro
grame, organele de partid și de stat, toți oamenii muncii din agri
cultură trebuie să acorde cea mai mare atenție lucrărilor de primă
vară de care depinde, în mare măsură, recolta acestui an. „Contu- 
lînd amplele perspective care se deschid în fața agriculturii noastre 
prin aplicarea celor două programe dezbătute în- plenară — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită cu acest prilej — nu 
trebuie să scăpăm din vedere, tovarăși, sarcinile imediate care se pun în 
fața oamenilor muncii de la sate, de îndeplinirea cărora depinde asigu
rarea recoltei pe anul în curs. Consider, de aceea, necesar să atrag 
atenția cu toată seriozitatea asupra faptului că trebuie să luăm mă
suri imediate pentru executarea la timp și în condiții bune a insă- 
mînțărilor, avînd în vedere că datorită condițiilor climaterice de pînă 
acum ne aflăm într-o oarecare întîrziere".

Sîmbătă, 21 martie a marcat, calendaristic, începerea primăverii, 
în mod obișnuit, pînă la această dată trebuiau însămînțate cea mai 
mare parte dintre culturile timpurii : orz, ovăz, mazăre, borceag, lu- 
cernă, diferite alte plante furajere, trebuiau semănate, sau plantate 
unele sortimente de legume: spanac, morcovi, pătrunjel, ceapă, ustu
roi și diferite verdețuri. în județele în care organele agricole au îndru
ma^ unitățile să treacă de urgență la executarea lucrărilor de primă
vară și unde condițiile atmosferice au permis să se iasă la cîmp au 
fost obținute rezultate bune în desfășurarea lucrărilor de sezon. în 
județul Constanța, de exemplu, au fost însămînțate pînă acum circa 
22 000 ha cu diferite culturi. La cooperativa agricolă din Cobadin, cu
noscută pentru recoltele mari care le obține an de an. semănatul cul
turilor din prima epocă este pe terminate, iar la cele din Tuzla, Horea 
și altele lucrările sint avansate.

Din datele centralizate' la Ministerul Agriculturii și Silviculturii re
zultă că pînă Ia. 21 martie au fost însămînțate 51 000 ha. Este puțin dacă 
ne gîndim la timpul înaintat, suprafețele însămînțate pînă acum re- 
prezentînd numai 9 la sută din plan în întreprinderile agricole de 
stat, și 3 la sută în cooperativele agricole. Aproape peste tot se in
vocă timpul neprielnic. Este adevărat că, deși meteorologii au pre
zis o primăvară timpurie, temperatura s-a menținut scăzută și în 
cursul lunii martie, iar pe alocuri ploile s-au transformat în 
lapoviță și ninsoare. Analizîndu-se, atent și obiectiv situația 
se ajunge la concluzia că nu se poate da vina numai pe timpul 
nefavorabil. în unele unități agricole, deși pregătirile pentru cam
pania agricolă din acest an au fost încheiate din vreme, nu s-a acționat 
hotărît pentru începerea lucrărilor, nefiind mobilizate în acest scop 
toate mijloacele de care dispun întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole. în cele mai multe locuri, așa cum a rezul
tat din teleconferința de luni de la Ministerul Agriculturii șî Silvi
culturii, specialiștii și conducătorii multor unități agricole au așteptat 
zile mai calde. Și așa s-a scurs aproape întreaga lună martie. Dar au 
fost și suprafețe de teren mai zvîntate, iar ovăzul, orzul și mazărea 
pot fi puse în pămînt chiar pe lapoviță, deoarece sînt culturi asupra 
cărora frigul nu are nici o influență. Este greu, într-adevăr, să se 
intre pe tarlale cu tractoarele, deoarece solul e îmbibat cu apă. Dar 
se putea face această lucrare cu semănători trase de animale. La. 
mazăre, de exemplu, era chiar mai avantajos să se însămînțeze cu se- 
mănătorile trase de animale, decît să se amine lucrarea cu o lună de 
zile. Numai că prea puțină inițiativă se manifestă în această direcție. 
Aceasta se datorește și faptului că unele direcții agricole, deși au pla
nuri de muncă bune, au controlat și îndrumat în mod nesatisfăcător 
desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară.

Pentru recuperarea rămînerii în urmă în ce privește executarea 
lucrărilor agricole trebuie depuse eforturi susținute. începînd de du
minică, timpul s-a îmbunătățit, iar meteorologii prevăd că, în zilele 
care urmează, vremea se va menține frumoasă. Există posibilități ca 
acum să se lucreze din plin, ca în sudul și vestul țării, în cursul acestei 
săptămîni, să se termine semănatul culturilor din prima epocă. Acum, 
practic, nu mai poate fi vorba de diferențiere pe epoci sau etape, deoa
rece, în afară de porumb, fasole și orez, trebuie însămînțate toate celelalte 
culturi. Ținînd seama de marele volum de lucrări care trebuie exe
cutate se impune mobilizarea largă a tuturor forțelor de care dispun 
unitățile agricole. întîrzierile determinate de timpul mai puțin favora-
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI SOLICITA

în plină noapte, ma
rile combinate chimice 
par petice de cer în
stelat ; acolo unde bă- 
nuiești orizontul au 
coborît de pe catifeaua 
neagră irizații argin
tii : sînt -reflexele co
loanelor metalice ale 
instalațiilor. Acolo unde 
vezi cîteva luminări la 
scară cosmică — acele 
coșuri înalte in vîrful 
cărora ard veșnic gaze 
— imaginea sugerează 
parcă oficierea unei 
tainice metamorfoze. 
Ziua, imaginile se 
schimbă, doar geome- 
triile metalice amin
tesc de maiestuosul 
panoramic nocturn. Nu 
vezi mișcare ca pe un 
șantier de construcții ; 
nu auzi zgomote ca 
într-o uzină metalur
gică ; în schimb simți 
o vibrație uriașă, tem
peraturile . și presiunile 
înalte care rup și re
compun lanțul i 
ilor.

Așa arată și 
natul chimic , 
ria“. Aflat în 
Brașov, care a 
semnalul întrecerii pe 
toate meridianele in
dustriale' ale tării, 
combinatul își alătură 
efortul său susținut 
pentru obținerea unor 
rezultate care 
noreze cartea

1 zită.
— Sîntem 

să obținem peste 
gajamentul nostru 
nual la producția 
bală și marfă trei 
lioane jumătate 
aflăm de la inginerul

mi
lei.

Virgil Folea, directorul 
general al combinatu
lui. La capitolele eco
nomii, preț de cost și 
beneficii ne-am pro
pus, de asemenea, cîte 
un milion șl jumătate 
lei în plus.

lor industriale. Răși
nile sintetice, multe la 
număr, iau drumul 
combinatelor de indus
trializare ■ a lemnului, 
iar hidratul de hidra- 
zină e destinat fabri
cilor de medicamente.

ficul producției, a ur
cat de la 100 la sută, 
în 1965, la 348 la sută 
în anul trecut, iar 
productivitatea muncii 
a cunoscut de aseme
nea creșteri notabile.

Discuția pe care am

Se plămădesc aici, 
la „Victoria", circa 50 
de produse principale. 
De Ia azot, acid azotic 
la metanol și • rășini. 
Un lanț care începe cu 
gazul metan, oxigenul, 
celuloza și apa. Aici 
se produc îngrășămin
te chimice, precum și 
schimbătorii de ioni — 
acele particule miracu
loase care limpezesc 
de săruri apa cazane-

Nu este locul să re
dăm lista completă a 
produselor cu multi
plele lor utilizări. Di
namica producției din 
ultimii ani vorbește 
competent în locul 
unei asemenea liste și 
sugerează spirala ne
întreruptă a eforturi
lor întregului colectiv. 
La metanol, produs de 
bază care intră în lan
țul multor reacții, gra-

avut-o la secția meta
nol ne-a îmbogățit 
imaginea despre dina
mismul dezvoltării. 
Aici funcționează trei 
fabrici instalate la in
terval de cîțiva ani : 
de la prima la ultima, 
costurile de produc
ție scad la jumătate, 
iar productivitatea 
crește cam în aceeași 
proporție. „Este și fi
resc să fie așa — ne

spune unul din oame
nii care răspund de a- 
ceste instalații, ingine
rul Mihai Stanciu. Ri
gorile competitivității, 
mai ales intr-un do
meniu modern cum 
este chimia, impun 
perfecționări neconte
nite".

Am vizitat ultima 
fabrică — cea mai mo
dernă. Printr-un
„ochi" blindat am pri
vit în interiorul unei 
coloane de oțel. Șarja 
era supusă unui foc 
năpraznic : 800 pînă
la 1 000 de grade ! 
O instalație de înaltă 
tehnicitate, „un 
dard în chimie" 
cum remarca un 
cialist.

Este unul din 
tele exemple 
probează continua re- 
vitalizare a 
tului. „în 
ani — ne-a 
directorul general — 
trebuie să punem în 
funcțiune noi instalații 
care să înnobileze răși
nile sintetice. Ne-am 
cîștigat un nume, o 
piață, și nu trebuie să 
le pierdem". Dincolo 
de toate acestea, com
binatul certifică o 
semnificativă evoluție 
umană. Urmărind bio
grafiile oamenilor de 
aici, descoperim un di
namism de o factură 
deosebită. Am întîlnit 
Ia „Victoria" acea sete 
de știință cu adevărat 
generoasă. Mai mult 
de jumătate dintre 
chimiști urmează
cursuri teoretice

practice la locul de 
muncă. Iar dincolo 
de porțile combinatu
lui funcționează cen
trul școlar, unde se 
pregătesc aproape 800 
de tineri.

Și aici, ca în cazul 
altor unități apărute pe 
harta începuturilor o- 
perei de .industrializa
re, se culeg roadele 
noilor tradiții de mun
că. Colectivul își do
vedește coeziunea in 
timp, oamenii se cu
nosc bine între ei, sînt 
prieteni, se simt legați 
de soarta combinatu
lui. Inginerul Trăista- 
ru, venit de la Craio
va pentru o perioadă 
de timp limitată, n-a 
mai plecat. Ion Vlad, 
de la azot, care aici a 
învățat meseria, a ple
cat în armată, iar apoi 
putea să nu se mai în
toarcă, dat fiind că .și 
în locurile sale natale 
există acum industrie 
chimică ; a preferat 
însă „Victoria" și oa
menii pe care i-a în
drăgit.

Relațiile de muncă 
generează un sentiment 
de statornicie, de pre
zență activă în viața 
combinatului și a ora
șului. Am întîlnit oa
meni care atunci cînd 
spun „Victoria" se gîn- 
desc deopotrivă la chi
mie și la 
vilizației 
oraș care 
zează.

Victor
CONSTANTINESCU

FA VORITISMUL

sechelă a unei mentalități
retrograde, repudiată 
de societatea noastră

iii
ImImI

Printre fenomenele profund carac
teristice orînduirii noastre socialiste
— și care au devenit coordonate de
finitorii ale climatului ei etico-

. spiritual — unul dintre cele mai de 
seamă este întronarea în viața socia
lă a unui adevărat cult al valorilor 
umane autentice. Locul blazonului 
familial și al seifului patern — care 
condiționau odinioară-aproape exclu
siv urcușul în ierarhia
— a fost luat de un 
esența lui revoluționar : 
zuit pe muncă.

Cit de mult înseamnă 
care membru al societății noastre, 
pentru vitalitatea principiilor morale 
ale acestei societăți, pentru conținu^ 
revigorare a energiilor lăuntrice ale 
fiecărui cetățean sentimentul că tră
iește într-o orînduire în care singura 
cale autentică de promovare socială 
este meritul propriu, în care a pro
mova prin tine însuți constituie o 
normă definitorie de etică obștească ! 
A avea mereu conștiința precisă că 
fiecare treaptă urcată, fiecare înves
titură reprezintă echivalentul ierarhic 
și. totodată, recunoașterea socială a 
propriei tale valori profesionale, mo
rale și umane constituie cea mai so
lidă piatră la temelia demnității de 
om și cetățean, o inepuizabilă sursă 
de satisfacții lăuntrice, de stimuli 
creatori.

Aprecierea riguroasă și obiectivă a 
calităților personale, a aportului fie
căruia la progresul societății și-a 
dovedit semnificația și, mai ales, efi
ciența nu numai în planul „moralei 
pure", dar și în cel al realităților 
economice și sociale : așa cum s-'a 
relevat de la înalta tribună a Con
gresului al X-lea, unul dintre cele 
mai importante rezultate ale activită
ții partidului este formarea în de
cursul anilor a unui mare număr de 
cadre profund devotate socialismului, 
temeinic pregătite din punct de ve
dere politic și profesional, cu o bo
gată experiență în munca de condu
cere, cadre ce își aduc o contribu
ție substanțială la obținerea marilor 
succese' ale construcției socialiste. 
„Crearea unor contingente largi de 
intelectuali, de activiști și de condu
cători ieșiți din rîndul clasei munci
toare, al oamenilor muncii — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntul rostit la aniversarea Acade
miei „Ștefan Gheorghiu" — este 
unul din izvoarele profundelor legă
turi ale partidului nostru comunist 
cu clasa muncitoare, cu poporul, ale 
unității indisolubile a națiunii noas
tre socialiste in jurul Partidului Co
munist Român — forța conducătoare 
a societății".

Ne dăm seama prea bine — viața 
se însărcinează să ne-o demonstreze 
mereu cu reînnoită elocvență — ce 
importanță are pentru sănătatea or
ganismului social buna reglare și 
funcționare a sistemului de criterii 
obiective menite să asigure o cit mai 
judicioasă corelație între om și func
ția socială pe care o îndeplinește. 
Realizarea pe acest tărîm a unei con
cordanțe cit mai armonioase — acea 
concordanță pe care înțelepciunea 
populară a exprimat-o atît de preg
nant în cunoscutul dicton „Omul po-

socială 
etalon prin 
meritul bi-

pentru fie-

le empirice, „ochiometrfce", ci 
și simplu pe arbitrar, pe subiecti
vism, pe nepotism sau „pilă" ? Căci 
se mai întîmplă să asistăm prin u- 
nele sectoare la inexplicabila, neme
ritata ascensiune a cîte unui indi
vid — altminteri bine cunoscut de cei

trivit la locul potrivit" — favorizea
ză, în fond, traducerea consecventă 
în viață, la toate eșaloanele și pe 
toate treptele, a nobilelor principii 
de dreptate și echitate socială, înscri
se de partid pe stindardul orînduirii 
noastre. Căci promovarea unui cadru 
intr-o muncă de răspundere nu e — ’ din jur ca mediocru, lipsit de înzes-
și nici nu poate fi — o problemă 
de ordin personal : în ea sînt angajate 
fundamental interesele colectivității, 
ceea ce îi conferă caracterul social al 
unei învestituri, al unui atestat de 
încredere civică. Promovind un om, 
promovezi, de fapt, o anumită scară 
de valori.

Ce se întîmplă însă cînd selecția 
și promovarea se întemeiază nu pe 
criterii științifice, nici măcar pe une-

trare pentru activitatea respectivă, 
care comportă deosebite talente orga
nizatorice, înalte capacități profesio
nale și, bineînțeles, calități morale ire
proșabile. Pînă Ia urmă, carențele 
obiectivității și alterarea spiritului de

Victor BÎRLĂDEANU
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Recent, la minele de Ia Rovi-. 
nari a început construcția unui 
viaduct lung de 475 m și lat de 
17 in. Această importantă arteră 
de circulație va deservi cu căr
bune magistrala de benzi rulan
te din partea de est a minelor. 
Totodată, viaductul face posibi
lă trecerea cărbunelui peste apa 
Jiului ,și a tronsonului de cale 
ferată spre noua termocentrală 
în construcție din această zonă.

științifice universitare Se dezvoltă

uzina de
Preocupările specialiștilor din insti

tutul nostru, axate din punct de ve
dere didactic pe formarea de ingineri, 
au fost orientate, în ceea ce privește 
activitatea științifică,, spre investiga
ții de nivel aplicativ. Fără a avea 
pretenția unor rezultate spectaculoa
se, constatăm că o serie de ' 
efectuate de cadrele noastre 
tice prezintă însemnătate 
pentru producție. Amintesc 
„Amortizoare de vibrații și 
pentru motoarele auxiliare de pe 
nave", valorificată atît la Institutul 
de cercetări și proiectări navale cit și 
la Șantierul naval din localitate și 
„încercări calitative privind împinge
rea realizată de fiotorii melcați, utili
zați pentru propulsarea vehiculelor 
amfibii", valorificată de Trustul pen
tru amenajarea și valorificarea stufu- 
lui-Tulcea, unde s-au realizat două 
prototipuri industriale, pe care se fac 
încercări. De asemenea, în colaborare 
cu institutul de studii și proiectări 
energetice din București, s-au făcut 
studii (prin similitudine hidrodinami- 
că) asupra dispersiei gazelor de 
centralele termice în' atmosferă, 
scopul găsirii unor soluții care 
micșoreze gradul de poluare.

prof. univ. Iosif EGRI
rectorul Institutului politehnic 

din Galați

lucrări 
didac- 

majoră 
temele 
zgomot

la 
în 
să

Aceste contribuții, desigur utile, 
puteau fi insă mult mai numeroase. 
De ce n-au fost ?

Se vorbește adeseori despre așa-zisa 
„finalizare" a unor cercetări numai 
prin publicarea rezultatelor lor. Ex
periența noastră dovedește că această 
situație se datorează uneori nu numai 
orientării „abstracte" a cercetătorului, 
dar și persistenței unor tendințe de 
dezinteres al eventualilor săi parte
neri din industrie. Sînt cazuri — și 
nu puține la număr — cînd aplicarea 
rezultatelor unor cercetări este amî- 
nată „sine die“. De pildă,
institutul nostru a realizat un 
complet privind îmbunătățirea 
lor tehnico-economici ai unui 
excavator (cu cupa de 0,3 mc) 
cat de Uzinele
Reieșea că, dată fiind puterea disponi-

în 1963, 
studiu 
indici- 
tip de 
fabri- 

„Progresul"- Brăila.

bilă a motorului utilizat, capacitatea 
cupei se poate, mări la 0,45 mc., pen
tru excavații în terenuri grele și la 
0,6 mc, pentru terenuri ușoare și mij
locii. în prima variantă, economiile 
anuale se cifrau la 133 000 lei, pe ex
cavator, iar in a doua la 266 000 lei 
anual, amortizarea costului realizîn- 
du-se în doi ani și jumătate. Cu toa
te intervențiile noastre la uzină și la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, n-am reușit multă vreme să 
determinăm aplicarea, fie și experi
mentală, a studiului. Abia în decem
brie 1969, uzina a executat cupa de 
0,6 mc. A mai trecut timp pînă să se 
găsească un beneficiar tentat să achite 
costul lucrării (sub 10 000 lei !). A- 
cum, excavatorul cu noua cupă se 
experimentează pe unul din șantie
rele Trustului local de construcții. Mă 
gindesc însă că în 7 ani, cit s-a ter
giversat valorificarea acestui studiu, 
s-ar fi putut realiza economii de 
peste 1,8 milioane lei pentru fiecare 
excavator cu cupă de 0,6 mc și de a- 
proape 1 milion lei, în varianta ex
cavatorului cu cupa de 0,4 mc.

autoturisme
PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 

teii“) — Uzina de autoturisme 
de la Pitești se află în. plină 
dezvoltare. Concomitent cu fa
bricarea, din piese furnizate de 
firma Renault, a noi loturi de. 
automobile „Dacia“-1300, aici au 
loc ample lucrări de moderni
zări și extinderi în scopul in
tegrării definitive a limuzinei 
în producția întreprinderii. De 
curînd, a fost pusă parțial în 
funcțiune o nouă sculărie. Ro
lul ei constă în asigurarea în
tregului echipament de S.D.V.- 
uri folosit de U.A.P. în plus, 
noua unitate va executa dife
rite comenzi pentru alți bene
ficiari, cum ar fi uzinele de 
tractoare și autocamioane din 
Brașov, „Autobuzul" din Bucu
rești ș.a.

(Continuare în pag. a V-a)
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Este uimitor efectul pe care-I 
produc asupra unora aparențe
le, mai ales cînd acestea își eta
lează o proveniență străină. 
Un turist străin a poposit nu 
demult pe meleagurile Bistriței. 
A intrat într-un magazin din 
localitate, a cumpărat 21 m de 
stofă românească din fire sin
tetice (care costa 99 lei metrul), 
a secționat-o în bucăți de cite 3 
m fiecare și... a început să o 
vîndă. loan . Ciocan, Alexandru 
Sidor, Wilhelm Land (de mese
rie croitor !), Albert Tini și alții, 
cum au auzit de un asemenea 
chilipir, și-au deșertat imediat 
pungile. Scoteau mia și își luau 
cuponul de 3 m ! Al șaptelea cli
ent n-a mai apucat însă „să se 
bucure*1 de „marea ocazie11 ce-i 
ieșise în cale. înainte de vînza- 
rea ultimului cupon s-a descope
rit escrocheria și „turistul negus
tor11 a fost deferit organelor de 
justiție. Celor ce s-au ales cu pa
guba să nu le fie cu' supărare. 
Să o poarte sănătoși. Că ei 
guri și-au făcut-o !

sin-

i La porțile
I orașului ’■ »

IO zi și o noapte știm că au, 
în total, 1 440 de minute ; ba
riera de pe Calea Nocrichului,

Iuna din principalele artere de 
penetrație în Sibiu, stă închisă 
timp de 1120 minute. Dar dacă

!am vrea să intrăm în oraș 
mergînd pe strada Lupeni ? Aici 
ne întîmpină o altă barieră care 
se dovedește un cerber tot atît

Ide strașnic : blochează circula
ția auto tot 1120 de minute. Ba
rierele de pe strada dr. Bagda-

Izar ațin calea coloanelor de 
mașini aproape 900 de minute. 
Doar cele de pe străzile Țiglari- 
lor și Cîmpului stau 12 ore în- ■

Ichise și 12 ore în „repaus11 1 Ce 
sfincși ar putea închide mai bine 
porțile orașului ?

Simptome de 
„gură-cască“

Ce se întîmplă la întreprinde
rea de produse alimentare din 
Capitală ? în ultima vreme, aici 
s-au semnalat nu mai puțin de 
patru abateri grave — toate sol
date cu prejudicierea . avutului 
obștesc. Prima : dînd dovadă de 
neglijență în serviciu, Ion Si- 
biceanu a produs o pagubă de 
6 400 de lei. A doua 
rul Dumitru Gheorfi, 
citate cu alți trei 
sustras cantitatea de 
hăr și 50 litri sirop.
Florea Ilie a falsificat, împreună 
cu șase salariați, două boniere 
ștampilate în alb, producînd o 
pagubă de 11 000 lei. In sfîrșit, 
tot Dumitru Gheorfi a încercat 
să scoată din incinta întreprin
derii cantitatea de 55 litri esen
ță de portocale. Surprins de 
astă dată de organele de pază, 
el a afirmat cu seninătate că 
„încerca vigilența paznicilor11 (!?). 
Toate cazurile sînt în curs de 
soluționare la Procuratura sec
torului 3 din Capitală. Vinovății 
își vor primi, desigur, pedeapsa. 
Dar frecvența acestor infracțiuni 
nu relevă simptome de „gură- 
cască11 ? Ce are de spus în a- 
ceastă privință conducerea în
treprinderii ?

: gestiona- 
în compli- 
salariați, a 
400 kg za-, 
A treia :

Fără 
baloane!

Vrînd să-și încurajeze proba
bil echipa favorită, suporterii 
formației Dinamo din Bacău au 
venit în ultima vreme la sta
dion cu baloane umplute cU o- 
xigen. Dar exploziile lor au a- 
vut cu totul alt efect. Nu de 
mult, 
cău,

Ba- 
fost

pe stadionul din 
un spectator a 

grav rănit și dus de la meci la 
spital, iar altul a rămas dezbră
cat pentru că i-au luat foc hai
nele. Duminica trecută, la me
ciul care a avut loc pe stadio
nul din 'Moinești, s-a întimplat, 
un accident și mai grav. Un 
microbuz în care fuseseră in
troduse 3 asemenea baloane a 
fost aruncat literalmente în aer. 
în afară de avariile produse 
autovehicolului, explozia s-a 
soldat cu rănirea gravă a unui 
pasager. Cînd vor pune oare 
capăt organele de ordine unor 
asemenea acte iresponsabile ? •

Din baltă...
66„m

Recent, 
dețului Maramureș a efectuat 
operația de stropire a pomilor 
împotriva dăunătorilor. Numai 
că această acțiune a avut con
secințe deosebit de dăunătoare 
asupra... apelor din împrejuri
mile orașului Baia Mare ! To
tul se datorește unei greșeli 
grave a lucrătorilor care au . e- 
fectuat această operație. După 
terminarea stropitului, ei au 
spălat aparatele — care con
țineau o substanță otrăvitoare
— in apa bălții „Lăpușul" din 
apropierea Someșului. Rezul
tatul 1 Toți peștii din baltă — 
care nu mai departe de toamna 
trecută fusese populată cu puiet' 
de crap in valoare de 70 000 lei
— au murit otrăviți. Desigur, 
cei vinovați nu- au nici o scuză: 
trebuie să suporte consecințele 
legale. Au impurificat apa, acum 
să-i vedem cum or si 
„purifice" !

Direcția agricolă a ju-

se

de

cu
„Scînteii

Rubrîcâ redactatâ 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Io prin acțiuni 
sporadice, izolate, 
se desfășoară munca 
de educare comunistă

Mă aflam, zilele acestea, la Combi
natul pentru exploatarea și industria
lizarea lemnului din Sighetul Mar- 
mației. Secretarul comitetului de par
tid al combinatului, ing. Petre Su- 
ciu, tocmai se întorsese de la sec
torul de ambalaj al secției de mobilă 
corp, unde a organizat o dis
cuție fulger, care a abordat, în mod 
deschis, combativ, aspecte legate de 
atitudinea față de muncă, de râspun- ■ 
derea comuniștilor, a celorlalți mun
citori din sector pentru realizarea ca
litativă, ritmică, a sarcinilor de plan. 
„Nu ne puteam împăca cu situația 
de aici — arăta tov. Suciu. Climatul 
de muncă era alterat de acte de in
disciplină — absențe, întîrzieri, plim
bări inutile, lăsarea lucrului mai 
devreme, neînțelegeri între oameni. 
Grav mi s-a părut faptul că și unii 
membri de partid se obișnuiseră să 
„ia act11 de abateri, închideau ochii, 
le tolerau.

Pornind de la acest fapt, care în 
fond pare rriărunt, am întreprins o 
investigație în mai multe organizații 
de partid din municipiul Sighetul 
Marmației, spre a desprinde ce loc 
ocupă pe agenda muncii de partid 
cultivarea principiilor eticii comunis
te. Prin ce prismă sînt ele abor
date ? Cum intervin organizațiile de 
partid pentru combaterea fenomene
lor negative, pentru afirmarea ple
nară a normelor eticii noastre 7

— Nu vreau să teoretizez — ne spu
nea prof. Cornelia Circa, directoarea 
Liceului „Dragoș Vodă11' — dar, în 
condițiile făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, crește 
imens importanța eticii comuniste. 
Desăvîrșirea profilului moral al co
munistului, al fiecărui cetățean con
stituie o componentă definitorie 
esențială a procesului nostru cons
tructiv, aflată într-o strînsă interde
pendență cu amplele perfecționări 
care au loc sub conducerea partidu
lui în toate domeniile vieții sociale. 
Tocmai de aceea organizația noastră 
de partid, conducerea liceului și-au 
fixat ca obiectiv permanent crește
rea spiritului de responsabilitate, a 
conștiinței profesionale a cadrelor di
dactice, sporirea aportului lor la for
marea profilului moral-cetățenesc al 
elevilor,. Un accent deosebit punem 
pe exemplul personal, pe creșterea 
prestigiului și autorității fiecărui -co
munist în școală și în afara ei.

Măi mulți interlocutori au șubli-..
11 'riiat,' în cursul investigației, ideea că 

problemele cultivării trăsăturilor pro
prii profilului moral al comunistului 
nu pot fi privite prin prisma unei 
optici înguste, rutiniere, ca o cnesti- 
une „de campanie", sezoniera. Viața 
a dovedit că atributele care conferă 
eficiență, forță de înrîurire muncii 
educative sînt continuitatea acțiuni
lor, discernămîntul și tactul, comba
tivitatea și exigența principială. Ele 
trebuie să străbată stăruitor, ca un 
fir roșu, întreaga activitate cotidia
nă a organizațiilor de partid,, astfel 
îneît munca de educare comunistă să 
se desfășoare sistematic, ca un ele
ment component al tuturor acțiuni
lor inițiate. Ce se întîmplă, sub a- 
cest aspect, în organizațiile de bază 
de la Autobaza nr. 3 din localitate ?

— Desigur, noi ne preocupăm de 
ținuta moral-etică a oamenilor, ne 
spunea tov. loan Popilean, secretarul 
comitetului de partid de la autobază.

— Cum, în ce împrejurări 7 In ce 
constă preocuparea ?

— Vedeți, în ședințe îi criticăm, îi 
sancționăm pe cei care comit greșeli, 
abateri. Mai ținem cite o expYmere, 
avem și o „oglindă a disciplinei11, 
unde afișăm caricaturi. Facem și a- •. 
nalize în comitet. Nu e adunare în 
care să nu discutăm despre discipli
na în muncă, să nu combatem as
pectele negative...

Păcat însă că acest mod de a 
„combate11, de a acționa al comitetu
lui de partid, al organizațiilor de ba
ză se circumscrie aici în sfera unor 
acțiuni formale fără ecou în con
știința oamenilor. Nu este de mi
rare, așadar, că „preocuparea11 de
clarativă, lipsită de conținut, des
pre care mi s-a vorbit la comi
tetul de partid, nu împiedică cî- 
tuși de puțin perpetuarea unor ana- 
teri grave de la disciplina muncii, de 
la îndeplinirea îndatoririlor profesio

nale. Urmarea : în primele două luni 
din acest an, prețul de cost a fost 
depășit cu peste 100 000 de lei. In 
luna februarie, coeficientul de utili
zare a parcului de autocamioane și 
autobasculante, planificat . la numai 
59,5 la sută, a fost realizat abia în 
proporție de 54,7 la sută. Se semna
lează și numeroase defecțiuni pe flu
xul reparării mașinilor, ca și în ce 
privește calitatea reviziilor tehnice, 
din care cauză un mare număr de 
autovehicule stau imobilizate. La unii 
salariați se manifestă o inadmisibilă 
nepăsare față de păstrarea avutului 
obștesc. Au existat și. cazuri cînd 
unele mașini au fost părăsite de șo
feri în voia soartei, ceea ce a dus 
la degradarea lor.

Nu dovedesc toate acestea serioase 
goluri în nivelul de conștiință al unor 
salariați, în atitudinea lor față de 
muncă și de avutul obștesc, în însăși 
munca educativă ? In ce direcție își

viața de partid

concentrează eforturile, în aceste 
condiții, comitetul de partid, biroul 
organizației de bază de la atelierul 
mecanic 7 Unde țintesc preocupările 
lor ? Iată un exemplu concludent : în 
adunarea generală care s-a ținut în 
luna februarie Ia organizația de par
tid de la atelierul mecanic s-a „dez
bătut11... activitatea formației de pom
pieri !

Firește, nimeni nu contestă impor
tanța măsurilor de prevenire a in
cendiilor, dar oare pentru controla
rea acestei activități nu se putea 
găsi un cadru mai adecvat, într-unul 
sau altul dintre numeroasele toruri 
administrative sau obștești ale între
prinderii ?

De altfel, trebuie să spunem că în
suși stilul de muncă al comitetului de 
partid de aici are o pregnantă tentă 
„pompieristică11. De multe ori, comi
tetul intră în acțiune abia atunci cînd 
este pus în fața unui fapt împlinit, 
cind o problemă a ajuns să „ardă" 

:Și „focul11 trebuie stins. Ce efect 
are un asemenea mod de a ac
ționa ? Lui Leon Truș, fostul preșe
dinte ăl comitetului sindicatului de 
la autobază, i s-au iertat „in serie11 
numeroase abateri flagrante de la 
normele moralei noastre. Comporta
rea sa imorală, gravele încălcări ale 
obligațiilor față de familie erau cu
noscute. „Să-l iertăm, mai greșește 
omul11 — era. de regulă, reacția unor 
membri ai comitetului de partid. în
găduința neprincipială, tolerarea a- 
baterilor de la principiile moralei 
noastre au duș, în cele din urmă, la 
o asemenea agravare a acestora incit 
Leon Truș a trebuit să fie schimbat 
din funcție și exclus din partid. Nu 
ar fi fost intransigența partinică, ma
nifestată de Ia început, de la primele 
simptome, un ajutor mai mare atit 
pcjntru el, cît și pentru întreaga or
ganizație ?

Din aceste . cazuri, ca și din alte
le, întilnite la organizațiile de'partid 
de la C.E.I.L., fabrica de tricotaje 
„Unitatea11, se desprinde concluzia 
că eficiența muncii educative pen
tru cultivarea respectului necondi
ționat față de principiile eticii co
muniste este direct proporțională cu 
intervenția „profilactică" a organiza
țiilor de partid. De regulă, abateri
le, abuzurile față de care se mani
festă toleranță au un efect „molip
sitor11 asupra altora, aduc serioase 
prejudicii climatului de muncă. în 
unitățile comerciale ale municipiu
lui s-au semnalat, de repetate ori, 
infracțiuni care au lezat avutul ob
ștesc, au fost menținuți gestionari 
care nu îndeplineau cerințele profe
sionale și etice prevăzute legal. Nu 
e de mirare că, în aceste condiții, 
anul trecut T.A.P.L. a înregistrat 
prejudicii de 230 000 de lei, iar O.C.L. 
produse industriale — de 125 000 de 
lei. Cu toate acestea, organizațiile de 
partid din comerț nu au socotit ne
cesar să situeze la locul cuvenit, pe 
agenda preocupărilor lor cotidiene,

obiectivele de ordin etic, să des
fășoare o acțiune sistematică pentru 
ridicarea nivelului conștiinței lucră
torilor din comerț.

— Nu desconsiderăm aceste pro
bleme. Noi dezbatem problemele de 
etică la învățămîntul de partid — ne 
spune tov. Ștefan Biro, secretarul 
comitetului de partid din unitățile 
comerciale.

Dar oare cu o expunere (și aceasta 
primită de la cabinetul municipal de 
partid și „adaptată",' pe ici, pe colo, 
la condițiile, specifice) își pot înde
plini organizațiile de partid rolul de 
a. încetățeni, in fiecare unitate, la 
fiecare loc de muncă, un climat de 
principialitate comunistă, de intran
sigență principială, menit să zădăr
nicească și să prevină încălcarea 
principiilor eticii comuniste ?

în încheierea investigației am ex
pus cele constatate 'tovarășului Ni- 
colde Roman, p’rim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Si
ghetul Marmației, care, între altele, 
ne-a spus :

— Intr-adevăr, problemele care 
privesc ținuta morală a comuniști
lor au fost abordate de organizațiile 
de partid doar cînd s-au ivit „ca
zuri11. Unele comitete și birouri 
ale organizațiilor de partid, cum 
sînt cele de la autobază, din co
merț, nu . folosesc în această pri
vință forme eficiente, verificate 
de viață. Avem de îndeplinit, în 
acest an, sarcini complexe în do
meniul economic și social-cultu
ral. Realizarea acestora este în strîn
să legătură nu numai cu competența 
profesională, ci și cu profilul etic 
al cadrelor. Tocmai de aceea biroul 
comitetului municipal de partid va 
acorda un ajutor mai susținut acelor 
organizații de bază unde se manifestă 
lipsuri în activitatea educativă, unde 
se semnalează frecvent încălcări ale 
normelor etice. Vom pune un 
accent deosebit pe cunoașterea te
meinică a oamenilor, a cadrelor pro
movate în funcții de conducere, pe 
creșterea rolului exemplului per
sonal al tuturor comuniștilor, știut 
fiind că atitudinea și comportarea 
fiecărui membru de partid repre
zintă unul dintre cele mai eficiente 
mijloace de educare comunistă a ma
selor. , ’

Dppinde, fără îndoială, de perse
verența cu c^re comitetul municipal 
de partid va concretiza și va traduce 
in <fapt aceste intenții ca organiza
țiile de partid din Sighetul Marma
ției să-și îmbunătățească radical 
activitatea în domeniul încetățenirii 
principiilor moralei comuniste, con
diție esențială a îndeplinirii rolului 
lor conducător în unitatea unde acti
vează.

Vasils GAFTONE 
corespondentul „Scînteii"

NOI REALIZĂRI
ALE INDUSTRIEI 

DE MOBILĂ
Preocupării omului modern 

de a-și mobila locuința in con
diții de confort și funcționali
tate cît mai ridicate îi cores
punde preocuparea de a ela
bora noi și noi tipuri de mo
bilier, capabil să răspundă ac
tualelor exigențe.

Printre ultimele creații ale. 
întreprinderilor Ministerului 
Industriei Lemnului se numă
ră, în primul rînd, cîteva ti
puri de sufragerii moderne. 
Vă prezentăm trei din aceste 
garnituri, care au cunoscut un 
remarcabil succes de public 
în țară și în străinătate și 
care stau la dispoziția cumpă
rătorilor în magazinele de 
specialitate.

Sufrageria „ARGEȘ" este 
compusă din 12 piese : bufet, 
servantă-vitrină, masă cu 
placă extensibilă, bibliotecă- 
etajeră, măsuță pentru televi
zor și radio. 6 scaune tapisa
te. Linia elegantă, materialele 
de cea mai bună calitate, fini
sajul îngrijit, cu lacuri polies- 
terice, care asigură luciul- 
oglindă al suprafețelor exte
rioare, toate conferă sufrage
riei „ARGEȘ11 — și implicit 
apartamentului în care este 
folosită — o notă de armonie 
și bun gust.

O altă garnitură, al cărei 
nume a și reușit să se impu
nă, este sufrageria „ASTOR11. 
Realizată în linii suple, avînd 
piesele componente susținute 
pe picioare tronconice demon- 
tabile. această garnitură, fur
niruită cu mahon, a fost pre
văzută cu un fileu decorativ 
de lamelin la toate elemente
le, detaliul adăugind ansam
blului un plus de eleganță și 
rafinament. Compusă din bu
fet, vitrină, masă extensibilă, 
măsuță și scaune (se pot livra 
6 sau mai puține), răspunde 
prompt necesității de amplasa
re a unei garnituri complete 
în soații mai restvînse .

întreprinderile M.I.L. oferă 
celor interesați și o altă solu
ție, la fel de convenabilă pen
tru un apartament nou — su- 
fragerm „MAGNOLIA;1 : vitri- 
nă-bufet, servantă. masă 
extensibilă, măsuță pentru 
reviste, cu grătar înclinat, mă
suță pentru servit și 6 scaune 
tapisate. Acestora li s-au a- 
dăugat o canapea extensibilă, 
cu Iadă de așternut și tapițe 
ria din poliuretan spongios, 
avînd grosimea de 120 mm, și 
2 fotolii, cu ajutorul cărora se 
poate amenaja — fie în același 
cadru, fie Reparat — un colț 
de recreare, sau un veritabil 
hol.

în’ fața calităților evidente 
ale garniturilor „ARGEȘ11, 
„ASTOR11 „MAGNOLIA1*, 
cumpărătorul va ști să alea
gă. desigur, pe cea care răs
punde cel mai bine gusturi
lor și cerințelor sale.
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• Avînd nevoie urgentă de un 
act în care să se specifice salariul 
primit în perioada cît am lucrat la 
fabrica de conserve Giurgiu, am 
adresat, mai de mult, acestei între
prinderi o cerere. Mi s-a răspuns 
însă că, deoarece nu figurez (sic!) 
pe statele de plată existente la fa
brică, nu mi se poate elibera ade
verința solicitată. Să vezi și să nu 
crezi ! Cu atît mai mult, cu cît 
aceeași întreprindere, cu adresa nr. 
4570 din 20 iunie 1966, îmi eliberase 
o adeverință de vechime în muncă, 
ale cărei date, citez, „au fost ex
trase din statele de plată existente' 
în arhiva întreprinderii11. Deci, în 
1966 figuram în scripte, iar acum 
nu mai figurez. Să se fi pierdut, 
cumva, între timp, arhiva din 1966 
sau funcționarul care nu m-a găsit 
acum în acte a citit „în diagonală11 
statele de plată ?

lele, pe un coridor îngust. Nu 
există oare nici un leac împotriva 
acestei defectuoase organizări, care 
produce cetățenilor atîtea neca
zuri ?

Nicolae 1ONESCU
Pitești

In

(Urmare din pag. I)
echitate se convertesc in dureroase 
pagube materiale, pe care le suportă, 
din păcate, nu cel ce l-a propulsat 
pe incapabil spre funcțiile de condu
cere, ci buzunarul obștii.

Mai pernicioase însă chiar decît 
efectele materiale sînt consecințele 
sociale și morale ale imposturii. Prin 
asemenea promoțiuni neprincipiale, 
generate de motive impure, se creea
ză o gravă confuzie de valori, sînt 
ocupate posturi care ar trebui ser
vite de oameni bine pregătiți, care au 
la activul lor realizări și merite efec
tive. Favoritismul constituie, în ul
timă instanță, o sechelă a inechității 
sociale, o încercare lăturalnică de re
înviere a unor elemente de nedrep
tate socială caracteristice orînduirilor 
din trecut.

Firește, nimic mai abominabil și 
mai șubred în contextul etic al socie
tății noastre decît o „poziție" eșafo- 
dată pe „proptelele" relațiilor. A te 
cățăra pe scara vieții cu cîrjele pro
tecției reprezintă o probă categorică 
de infirmitate morală. Dar dacă 
despre acela care beneficiază de a- 
semenea îndoielnice proteze se poate 
afirma că prezintă simptomele amin
titei maladii, ce putem spune despre 
cel ce-și utilizează funcția pentru a-și 
promova „nepoții", „verii1, „finii", 
„amicii", „cunoscuții" în posturi ne
meritate, oferindu-le astfel adevărate 
sinecuri viagere ?!

Exploatarea funcției pentru in
terese personale este, în orice îm
prejurări, absolut contrară eticii co
muniste. Se știe prea bine — și par
tidul a pus acest adevăr ca o piatră 
unghiulară la temelia relațiilor din
tre membrii colectivității socialiste

— că o funcție mai înaltă în ierarhia 
noastră socială nu înseamnă decît 
obligații mai mari, îndatoriri mai 
cuprinzătoare, răspunderi mai largi. 
A folosi insă funcția ca pe o feudă, 
pentru a oploși, a favoriza indivizi 
total lipsiți de valoare dar recu
noscători și „devotați pînă-n pînzele 
albe11 „generosului" lor ocrotitor, în
seamnă a te face vinovat cu bună

știință de vicierea climatului e- 
tic prin încurajarea carierismului, 
prin deteriorarea etaloanelor valorice 
specifice societății noastre. Nocivita
tea acestor practici — e drept, izo
late — se ‘ manifestă pe un du
blu plan : pe de o parte, prin 
ocuparea unor posturi de răspundere 
de către indivizi plafonați, lipsiți de 
har și chemare ; se barează accesul 
spre ele al oamenilor cu adevărat 
merituoși, creîndu-se obstacole ar
tificiale în calea valorificării unor 
autentice vocații și competențe ; pe 
de alta, se propagă o confuzie a 
valorilor, o mentalitate potrivit că
reia nu meritul personal creează va
loare, ci exclusiv rețeaua de relații. 
Indiferent din ce unghi ai privi no-

Gheorghe ILIOIU
Str. V. I. Lenin, 4, Ordștie

urma construirii liniei fe- 
Irehaia—însurăței, gara Stre- 

devenit nod de cale ferată, 
această stație se perindă 

numeroși

rate Strehaia—însurăței, gara Stre
haia a 
Prin
acum, ziua și noaptea.
călători. In vederea deservirii lor 
cu diverse produse alimentare coo
perativa de consum din localitate 
a hotărît să deschidă în această 
gară un chioșc. Totul a fost pregă
tit în acest scop (aveam și avizul 
conducerii stației), dar, cînd să 
trecem la fapte, ne-am pomenit cu 
o adresă din partea Direcției regio
nale C.F.R. Craiova prin care “ne 
încunoștiințează că nu este de acord 
să ne închirieze teren pentru am
plasarea chioșcului. De ce ? — nu 
ni s-a spus și, oricît am încerca, 
nu putem găsi explicația acestui 
refuz.

N. DRAGANUȘ 
vicepreședinte cil cooperativei 
de consum Strehaia•

pentru o consultație la policlinica 
de adulți din Pitești, trebuie să te 
scoli neapărat de la 3 dimineața, 
Să alergi pentru a prinde rînd la 
poartă, unde aștepți pînă la ora 6, 
cînd se deschide ușa clădirii. Apoi, 
urmează alte cozi, pentru obținerea 
bonului de. ordine și a celui de 
consultație. După care, altă aștep
tare, la ușa cabinetului medical 
respectiv. Dacă la parter există o 
sală de așteptare cît de cît cores
punzătoare, la subsol — unde func
ționează cabinetele de cardiologie 
și ginecologie — oamenii sînt ne- 
voiți să stea înghesuiți, ca sarde-

Ca să obții un bon de ordine

Ion VALERIU POPA

civitatea acestui fenomen, efectul 
său social se traduce în păgubitoare 
delapidări de energii individuale și 
colective.

Asemenea practici reprobabile 
nu se desfășoară neapărat sub for
ma presiunilor ostentative. Nu ! Ade
sea ia aspecte dintre cele mai „ino
cente" și „bonome". în mod cu to
tul „întîmplător", în pauza unei șe-

ros' coatele pe aceeași bancă de 
școală. Știu că-i băiat de nădejde. 
De. ce să am mai multă Încredere în 
altul decît în el ?“. Cînd datele pro
blemei sînt obiective, argumentul con
ține o doză apreciabilă de bun simț. 
Intr-adevăr, atunci cînd promovarea 
reflectă o cunoaștere îndelungată și 
temeinică, animată de țelul valorifică
rii unor autentice energii și competen-

dințe sau la o reuniune, un șef 
ierarhic sau un cunoscut te ia de 
braț afabil : „Știi, iubite, ai acolo la 
tine un băiat bun care zace de cinci 
ani pe același post. Vezi ce se în
tîmplă cu el !“. Și, dacă ești slab de 
inger... Sau te pomenești într-o 
zi cu o voce jovială răsunind în re
ceptor în favoarea cuiva, potrivit 
„lanțului slăbiciunilor". Indiferent sub 
ce forme s-ar petrece, acest „ceremo
nial" este funciarmente străin clima
tului etic a! societății noastre și cere 
o ripostă energică.

Unii dintre cei care practică ln- 
tr-un mod sau altul . favoritismul 
aduc următorul „argument" în spri
jinul preferințelor lor : „îl cunosc 
pe X de douăzeci de ani. Am copi
lărit cu el în același cartier, ne-am

țe, unor merite reale, nimeni n-are 
nimic de obiectat, ba dimpotrivă, 
pentru că partidul a cerut și cere 
mereu ca promovarea în serviciu să 
se facă pe temeiul unei adînci cu
noașteri a celui promovat. Din pă
cate însă, uneori „cunoașterea înde
lungată". e numai un paravan al u- 
nei realități mai puțin îmbucurătoa
re: promovarea unor oameni lipsiți 
de valoare exclusiv pentru faptul că 
cineva i-a cunoscut într-o împreju
rare sau alta — de obicei nu în mun
că — iar în clipa în care principiali
tatea n-a funcționat, s-a strecurat pe 
scara ierarhică nedreptatea !

Promovarea într-o muncă de răs
pundere presupune, ca un dat in
dispensabil, ideea de selecție. Iar se
lecția implică, după cum prea bine

se știe, posibilitatea competiției, a 
alegerii între mai mulți, a cîntăririi 
calităților și defectelor fiecăruia, a 
unei opțiuni finale, în cunoștință de 
cauză, pentru acela care întrunește 
caracteristicile optime. Dacă exigen
țelor severe ale selecției obiective le 
opui neprincipial și exclusiv jocul ar
bitrar al propriei biografii — faptul 
că ai copilărit împreună cu x, că ai 
fost consătean cu y sau că ai nășit 
odrasla lui z — înseamnă că faci din 
hazard și din sinuoasele lui meandre 
un îndreptar de apreciere a oame
nilor, că înlocuiești scara obiectivă a 
valorilor, specifică orînduirii noastre, 
printr-o scară proprie, fără nici o 
legătură cu însăși ideea de valoare.

Nu mai e nevoie, credem, să de
monstrăm primitivismul unei aseme
nea concepții și. mai ales, al unei 
asemenea practici absolut incompa
tibile cu normele eticii noastre. 
Una dintre consecințele cele mai 
grave ale favoritismului — în oricare 
dintre ipostazele sale — este „po
luarea psihică" a climatului social, 
degradarea noțiunilor celor mai ele
mentare ale logicii și eticii, „ajusta
rea" principiilor potrivit unor inte
rese personale înguste. Printre altele, 
fenomenul favoritismului și protec
ției duce la o deformare și o diluare 
a noțiunii de disciplină : se creează 
în colectiv două discipline, una pen
tru masa largă a salariaților, alta 
pentru cel „protejat", căruia i se to
lerează încălcări ale normelor una
nim admise, exclusiv pentru faptul 
că „ar avea pe cineva care îl ține 
în brațe". Cît de străină este o ast
fel de mentalitate de etica noastră, de 
practica marii majorități a celor în
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• In luna
Axinte, din 
redacției că . . . ,
tate personală, a cărei execuție a 
contractat-o mai demult cu orga
nele locale, i-a fost predat cu o 
seamă de deficiențe de construcție. | 
La 13 septembrie 1969, în răspunsul 
primit la această sesizare, semnat 1 
de secretarul comitetului executiv j 
al Consiliului popular județean 
Botoșani, se precizează : „Comisia I 
pentru recepția definitivă a blocu
lui B7 (în care se află și aparta
mentul lui Dumitru Axinte — n.n.) i 
a constatat că aspectele sesizate 
sînt reale ; asemenea deficiențe în ! 
construcție s-au constatat și la alte ( 
apartamente din același bloc. In 
urma discuțiilor purtate între be- 
neficiar și constructor s-a stabilit ’ 
că deficiențele se datoresc unor ț 
greșeli de execuție și urmează a i 
fi remediate în cel mai scurt timp11. ’

I-am comunicat acest răspuns ț 
semnatarului sesizării amintite și i 
am considerat că asigurările date ' 

.vor fi transpuse în fapte. Iată însă 
că, de curind, același semnatar ne-a 
.scris că „nici pînă în prezent nu a 
venit nimeni să facă remedierile ne
cesare11. Au trecut deci 6 (șase) luni 
de atunci și nu s-a făcut absolut 
nimic din cele făgăduite. Ce-o fi în- 
semnînd oare pentru comisia men
ționată în răspuns „în cel mai scurt 
timp11 9

• Electricianul Ion Iliescu a fost 
trimis de . către întreprinderea de 
gospodărie orășenească Curtea de 
Argeș, al cărei salariat este, să 
execute ’ instalația electrică in
terioară în imobilele noastre. Lu
crările au fost terminate încă din 
luna octombrie 1969. Racordarea la 
rețeaua 
însă n-a 
așa cum 
electrice 
tricianul 
nu avea 
fel că, nici în prezent — deși a 
trecut o jumătate de an de la exe
cutarea instalațiilor interioare — 
n-am reușit să avem lumină elec
trică în case. Cînd și cine va face 
lumină în cazul nostru ?

august 1969, Dumitru
Botoșani, a semnalat 

apartamentul proprie-

electrică de alimentare 
fost făcută, pentru că — 
motivează secția de rețele 
Curtea de Argeș — „elec- 
care a executat instalația 
autorizația vizată11 (!) Ast-

Ion VÎLCESCU,
Ion ENESCU
Curtea de Argeș
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ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 
LA TRAGEREA LA SORȚI 

PENTRU TRIMESTRUL 
11/1970

Depuneri pe libretele 
de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme
Casa de Economii și Consemnațiuni 

face cunoscut că depunerile pe li
bretele de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme necesare 
participării la tragerea la sorți pentru 
al doilea trimestru al acestui an 
se pot efectua pînă Ia data de 31 
martie a.e., inclusiv.

Pe lîngă cîștigurile în autoturisma 
de diferite mărci, a. căror valoare to
tală sporește de la o tragere la sorți 
la alta, depunătorii care economiseso 
pe aceste librete beneficiază și da 

I dobînzi .

vestiți cu răspunderi 1 (Vezi și arti
colul „Funcția încredințată de socie
tate să slujească societății!", publicat 
în nr. 8373 al ziarului nostru).

încă de la Congresul al IX-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras cu fermitate aten
ția că 1 „Trebuie înlăturată orice ten
dință de subiectivism în aprecierea 
cadrelor. Singurul criteriu de jude
cată a valorii oamenilor, care trebuie 
să stea la baza politicii de promovare 
in funcții de răspundere, este capaci
tatea de a rezolva cu competență sar
cinile, verificată în procesul activită
ții practice, aportul Ia aplicarea po
liticii partidului".

Sînt indicații de înaltă și nobilă 
principialitate comunistă, de pătrun
zătoare clarviziune, care au o mare 
valoare etică.

Oriunde ne-am afla, în orice do
meniu am munci, la orice eșalon, 
ni se impune, ca un imperativ ca
tegoric al moralei comuniste, să 
luăm atitudine fermă, intransigentă 
împotriva oricăror încercări de a co
coța mediocritatea în funcții neme
ritate, să milităm consecvent pentri 
a se respecta normele fundamentale 
ale promovării în societatea noastră 
norme al căror conținut esențial m 
este și nu poate fi deeît unul sin
gur : valoarea pusă în slujba înfăp
tuirii politicii partidului, a înaltelor 
idealuri ale socialismului. Căci socie
tatea noastră este vital interesată în 
scoaterea la iveală, din imensul re
zervor de energii ale poporului a tu
turor valorilor umane autentice, șl 
numai a acestora. Ea exclude, fără 
drept de apel, însăși ideea de favo
ritism.
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economică
Programul național pri

vind dezvoltarea zootehniei 
și creșterea producției ani
maliere are o importanță 
excepțională pentru progre
sul agriculturii noastre, al 
întregii economii naționale. 
Ceea ce atrage atenția in 
mod deosebit este caracte
rul realist al măsurilor pre
conizate, fundamentarea 
lor științifică, rod al sinte
tizării experienței a nume
roase cadre de partid și de 
stat și specialiști din do
meniul agriculturii. Din an
samblul măsurilor cuprinse 
în program vreau să mă 
opresc asupra cîtorva, lega
te de raportul dintre efecti
vele de animale și balanța 
furajelor. Așa cum s-a sub
liniat în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară, trebuie 
luate măsuri pentru asigu
rarea furajelor necesare în
tregului efectiv de anima
le și să se stabilească în 
fiecare întreprindere și coo
perativă suprafețele desti
nate producerii nutrețuri
lor, asigurîndu-se culturilor 
o structură corespunzătoare, 
înfăptuirea acestor indicații 
extrem de prețioase con
stituie, în aceste zile, pre
ocuparea asiduă a organelor 
agricole, a lucrătorilor din 
zootehnia județului Praho
va, unde există multiple po
sibilități pentru creșterea e- 
fectivelor de animale și a 
producției acestora. Vreau 
să arăt că, prin așezarea sa 
geografică și prin condițiile 
naturale existente, județul 
nostru oferă un cadru priel
nic creșterii animalelor. Mal 
A.iult, condițiile social-eco- 
nomice, legate de existența 
unui mare număr de așe
zări urbane și centre mun
citorești, cu un consum 
mare de produse animalie
re, atestă necesitatea dez
voltării într-un ritm mai in
tens a zootehniei. Ca urma
re a acestor posibilități și 
necesități. în planurile coo
perativelor agricole se pre
vede sporirea efectivelor de 
animale, astfel ca, la sfîrși- 
tul anului, aceste unități să 
dețină peste 34 000 bovine, 
98 000 ovine, un număr spo
rit de porci și păsări. Cele 
mai mari sporuri de efecti
ve se prevăd la bovine — 
specie care trebuie să cape
te o pondere crescîndă în 
economia unităților agrico
le. Un accent deosebit se 
pune pe creșterea mătcii de 
vaci și juninci,i cu 4 600 ca
pete, reprezentînd un plus 
de 22,4 la sută față de nu
mărul existent la începutul 
anului. De asemenea, se va 
mări cu 33 la sută matca de 
porcine.

în vederea asigurării a- 
cestor efective, cît și a' pro
ducțiilor planificate, direc

ția agricolă, sub îndruma
rea comitetului județean 
de partid, și-a îndreptat a- 
tenția spre rezolvarea pro
blemelor complexe referi
toare la organizarea pe ba
ze științifice a reproduc
ției, asigurarea spațiului de 
adăpostire și, îndeosebi, 
producerea unor cantități 
de nutrețuri care să satis
facă nevoile fiziologice și 
de producție ale animalelor. 
Urmărim să asigurăm o co-

acest scop am inițiat acțiuni 
hotărîte pentru producerea 
semințelor, extinzînd lotu
rile semincere ale direcției 
agricole de la 250 Ia 887 
hectare în cadrul suprafețe
lor arabile de izlaz existen
te în comunele Ciorani, Săl
ciile și Fulga. Pe loturile 
semincere producem sămîn- 
ța de lucernă și alte legu
minoase și graminee pere
ne. în acest an vom însă- 
mința în loturi semincere

Desigur nu ne rezumăm 
la extinderea suprafețelor. 
Pentru mărirea producției 
s-a stabilit ca 27 la sută din 
lucernierele vechi să fie i- 
rigate, ceea ce permite să 
se obțină cantități triple de 
fin și de masă verde la hec
tar față de culturile neiri
gate. De asemenea, întrea
ga suprafață de lucernă 
nouă ce se va însămînța în 
acest an va fi amplasată

re a agriculturii dispun fie 
60 de cositori, 170 prese 
de balotat și alte utilaje 
cu care recoltarea mecani
zată a nutrețurilor se poate 
efectua pe jumătate din 
suprafața cultivată cu plan
te de nutreț. întrucît numă
rul utilajelor și gama a- 
cestora sînt restrînse, este 
nevoie ca forurile de resort 
să ia măsuri pentru intro
ducerea în fabricația de se
rie a mai multor mașini

concentrate procurate din 
cooperativele agricole pe 
care le deservește, adău- 
gindu-le făinuri proteice, 
supernuclee și alte ingre
diente. Cu aceste produse 
se pregătesc în prezent un 
număr destul de mare de 
rețete, dintre care 17 sînt 
destinate puilor și păsărilor 
adulte, iar cite două sînt 
alcătuite pentru purcei și 
viței. Eforturile de a extin
de acest sistem de alimen-

FURAJELE - iirobleniă esențială a programului de dezvoltare a zootehniei

Experiența celor mai bune 
cooperative demonstrează 
POSIBILITĂȚILE MARI DE CREȘTERE 
A EFECTIVELOR SI A PRODUCȚIEI ANIMALIERE 
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relare cît mai corespunză
toare între baza furajeră, 
efective și producții, în 
toate cooperativele agrico
le. în acest scop, 9 897 hec
tare teren arabil au fost re
partizate pentru culturile 
furajere, iar alte 23 723 hec
tare sînt ocupate cu pășuni 
și finețe naturale. însumind 
aceste suprafețe, rezultă că 
un sfert din totalul terenu
lui agricol al cooperativelor 
este destinat bazei furajere.

Considerăm că folosirea 
rațională și gospodărirea 
cît mai chibzuită a acestora 
reprezintă calea cea mai e- 
ficientă pentru echilibrarea 
balanței furajere. O aten
ție deosebită acordăm mă
surilor de îmbunătățire a 
structurii culturilor furaje
re, unul din mijloacele cele 
mai eficiente de mărire a 
producției de nutrețuri pe 
unitatea de suprafață. în

aproximativ 500 hectare cu 
lucernă. Cantitățile de se
mințe ce se vor obține vor 
permite ca suprafața semă
nată cu această valoroasă 
plantă să însumeze pînă la 
70 la sută din totalul tere
nului afectat bazei furajere. 
Unele cooperative agricole 
de producție au depășit a- 
cest procent. Este cazul co
operativelor agricole Al
bești, Cioranii de Sus și O- 
logeni, care cultivă cu lu
cernă întreaga suprafață 
destinată plantelor furajere. 
Și în alte cooperative, pro
centul de lucernă este ri
dicat. Dar, pe total județ, 
cooperativele agricole de
țin lucerniere pe numai 50 
la sută din terenul arabil 
cultivat cu plante furajere, 
ceea ce ne determină să 
acționăm mai energic pen
tru extinderea acestei cul
turi valoroase.

numai în terenuri amena
jate pentru irigat.

Pentru realizarea unor 
producții superioare de nu
trețuri s-au extins acțiunile 
de fertilizare, în primul 
rînd, pe terenurile aflate în 
perimetrele irigate. în acest 
scop se folosesc îngrășă- 
mintele chimice repartizate, 
precum și mustul de grajd.

Una din marile posibili
tăți de echilibrare a balan
ței furajelor o constituie în
lăturarea pierderilor de sub
stanțe nutritive, conserva
rea corespunzătoare a nu
trețurilor. Direcția agricolă 
și consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole 
vor urmări declanșarea la 
timpul optim a lucrărilor 
de recoltare a culturilor fu
rajere și a finețelor natura
le, în care scop pregătirile 
se vor efectua din timp. în
treprinderile de mecaniza-

destinate recoltării furaje
lor. Pentru conservarea co
respunzătoare a nutrețurilor 
vom sprijini cooperativele 
agricole să construiască un 
număr de 14 fînare. Aces
tea au fost prevăzute în 
planurile de producție ale 
cooperativelor agricole din 
Albești, Paleologu, Fulga. 
Păulești etc.

Una din măsurile-cheie 
pentru dezvoltarea zooteh
niei o constituie folosirea 
într-un număr cît mai mare 
de unități a furajelor com
binate, deoarece numai a- 
ceste nutrețuri pot asigura 
echilibrul alimentar la ni
velul necesităților de pro
ducție ale animalelor. în ca
drul Centrului de incubație 
Blejoi am organizat o stație 
de producere a furajelor 
combinate, cu o capacitate 
anuală de 4 000 tone. A- ( 
ceasta prelucrează furajele

A 1

tare în zootehnie se vor sol
da cu bune rezultate. în a- 
cest an se vor utiliza nu
trețuri combinate la între
gul efectiv de păsări din 
cooperative, la purceii coo
perativelor specializate în 
creșterea porcilor și, în mod 
experimental, la vițeii din 
două cooperative situate în 
zona preorășenească. Merită 
relevate inițiativele unor 
cooperative agricole care 
și-au procurat instalații și 
produc astfel de nutrețuri. 
Spre exemplu, la cooperati
va Albești se produc nutre
țuri combinate pentru ber- 
becuții la îngrășat, iar coo
perativele din Bucov, Mizil, 
CocOiaști și Colț le folosesc 
Ia păsări.

Resursele de furaje pe 
care le au la dispoziție coo
perativele agricole nu satis-

t

fac în întregime nevoile. De 
aceea, în acest an 15 000 
hectare teren arabil vor fi 
însămînțate cu culturi suc
cesive de plante de nutreț 
după recoltarea cerealelor 
păioase. Suprafețele respec
tive sînt situate, îndeosebi, 
în perimetrele irigate,' ceea 
ce dă certitudinea obținerii 
unor producții satisfăcătoa
re și sigure.

în condițiile județului 
Prahova, mărirea producti
vității pășunilor și finețelor 
naturale reprezintă una din 
marile resurse de furaje, 
insuficient puse în valoare. 
Pentru acoperirea necesa
rului de masă verde, atît 
pentru animalele proprietate 
obștească cît și pentru cele 
ale gospodăriilor personale 
care dețin o pondere însem
nată în economia județului, 
direcția agricolă va iniția o 
serie de acțiuni de întreți
nere, îmbunătățire și folosi
re rațională a pajiștilor. 
Prin contribuția cooperati
velor agricole de producție 
se vor fertiliza 3 500 hecta
re pășuni și finețe natura
le și se vor efectua lucrări 
de curățire și întreținere pe 
o suprafață de 24 500 hec
tare. Paralel cu acestea, pe 
șantierele pastorale ale di
recției agricole se va exe
cuta un volum sporit de lu
crări necesare ameliorării 
pășunilor și finețelor a- 
flate în administrarea con
siliilor populare, în care 
scop au fost alocate fon
duri în valoare de 5 640 000 
lei. Lucrările cele mai im
portante ce se vor efectua 
în acest an se referă la fer
tilizarea cu îngrășăminte 
chimice pe 5 000 hectare, 
regenerarea pajiștilor, de
frișări de arborete, comba
terea eroziunilor, amenajări 
pentru irigații etc. Pe pă
șunile mai îndepărtate de 
localități se vor construi ta
bere de vară-. De asemenea, 
se vor executa lucrări a- 
meliorative pe un număr de 
26 pășuni model, cuprinzînd 
7 900 hectare pajiști natu
rale.

Măsurile pentru sporirea 
producției de nutrețuri, or
ganizarea judicioasă a mun
cii, sprijinirea în mod efi
cient a cooperativelor agri
cole pentru îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a 
bazei furajere vor da putin
ța creșterii unui mai mare 
număr de animale, de Ia 
care să se obțină producții 
superioare.

Ing. Aurel FURFURICA 
directorul Direcției 
agricole Prahova
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CONTRASTE

• De la locomotivă,

„înainte" către

căruță!
La începutul lunii 

noiembrie anul trecut, 
in rubrica de față, sem
nalam impasul in care 
intrase soluționarea 
inovației privind un 
nou sistem de acțio
nare a vetrelor de la 
cuptoarele rotative ale 
laminoarelor — autor 
ing. Gheorghe Roșu, 
proiectant principal la 
Institutul de proiectări 
laminoare din Capitală 
— ca urmare a refu
zului conducerii Uzinei 
de țevi de la Roman de 
a accepta experimen
tarea ei la unul din 
noile cuptoare rotative 
aflate aici in construc
ție. In răspunsul trimis 
redacției, conducerea 
uzinei a replicat că 
noul sistem nu pre
zintă suficientă garan
ție in exploatare, din 
care cauză „nu sîntem 
de acord să facem ex
periențe cu mecanisme 
noi, cînd cele existente 
nu ne provoacă greu
tăți în exploatare". 
Deci, orice altă discu
ție pe această temă 
ar fi de prisos. Și to
tuși, ceva a mai ră
mas de spus. Din dis
cuțiile purtate ulterior 
cu specialiștii din

Direcția tehnică a Mi
nisterului industriei 
Metalurgice a reieșit 
că inovația este real
mente judicioasă și că 
ea prezintă avantaje 
tehnice și economice 
certe. Atunci, de ce nu 
este experimentată și 
utilizată curent ? Răs
punsul primit este sur
prinzător : va fi luată 
in discuție introduce
rea noului sistem de 
acționare numai dacă 
cel folosit 
nu va mai 
ție ! Este 
pătrunsă 
spirit înnoitor, foarte 
favorabilă promovării 
noului : vorba ceea — 
se va apela la locomo
tivă cînd căruțele nu 
vor mai da satisfacție. 
Credem că este totuși 
de datoria forurilor de 
resort din M.I.M. să 
găsească neintirziat o 
soluție viabilă pentru 
valorificarea 
inovații, 
brevetată 
pe care 
cotează a 
dernă și mai eficace 
decit actualul sistem 
de acționare a cup
toarelor rotative de la 
laminoare, greoi și pre
tențios.

pînă acum 
da satisfac- 
o concepție 
adine de

acestei 
curînd 

invenție, 
insele o

de 
ca 
ele
fi mai mo-

• Unde „merge mia"

ramme...
penalizarea

Muncă spornică, de bună calitate, 
cîștiguri certe, în raport cu rezultatele

LA COMBINATUL
Prin elementele sale definitorii, 

noul sistem de salarizare urmărește, 
după cum se știe, reflectarea nemij
locită și într-un grad cît mai înalt 
în cîștigurile totale ale salariaților a 
rezultatelor efective obținute de fie
care dintre ei la locul de muncă. 
Acest postulat s-a confirmat cu pri
sosință în perioada celor aproape 14 
luni de cînd s-a generalizat experi
mentarea noului sistem de salarizare 
în industria ușoară, ramură din care 
face parte și Combinatul de confecții 
și tricotaje București. în favoarea a- 
firmației pledează în primul rind 
propria noastră experiență.

Este cunoscut faptul că, în vechiul 
sistem de retribuire în acord a mun
citorilor din industria ușoară, de 
pildă, cîștigul lunar cumula salariul 
tarifar, cota aferentă depășirii nor
mei de muncă și o sumă care repre
zenta sporul pentru lucrul de cali
tate, spor care se putea ridica pînă 
la maximum 8 la sută din salariul 
tarifar, dacă nu exista nici o defi
ciență de ordin calitativ. în eventua
litatea că produsele nu erau de cea 
mai bună calitate, respectivul mun
citor nu obținea acest ultim adaos, 
dar primea salariul pentru îndepli
nirea cantitativă a sarcinilor de plan. 
Deci, cointeresarea materială acționa 
slab în direcția creșterii eficienței e- 
conomice.

Noul sistem de salarizare înlă
tură asemenea carențe. în ultima 
lună dinaintea experimentării noului 
sistem de salarizare, un muncitor de 
categoria a Vl-a, bunăoară, care lucra 
la operația croit bandzeg, a cîștigat 
1 362 lei, din care aproape 500 de lei 
proveneau din depășirea prevăzută 
a normei de producție, iar 69 lei re
prezentau bonificația pentru lucrul 
de foarte bună calitate. După intro-v 
ducerea experimentării noului sistem 
de salarizare, același muncitor a cîști
gat în medie lunar circa 1 570 lei : 
din această sumă 276 lei reprezentau 
echivalentul depășirii normei, iar 
sporul de calitate s-a ridicat la 158 
le . Un alt muncitor cu aceeași ca
tegorie de calificare, dar care a adus 
prejudicii calității produselor nu a 
mai fost penalizat doar cu 20—30 lei, 
cum se proceda înainte, ci cu aproape 
140 lei. Iată și rezultatele obținute 
la scurt timp după aplicarea noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor în secțiile de croit : nivelul 
producției și al productivității mun
cii a crescut, în vreme ce lucrul de 
slabă calitate a devenit o raritate.

Prin elementele noi pe care Ie pro
movează. noul sistem de salarizare 
determină sporirea simțitoare a gra
dului de cointeresare și la celelalte 
categorii de salariați. Faptul că nerea- 
lizarea planului afectează direct și

DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE
cîștigurile muncitorilor în regie i-a 
determinat să-și sporească răspunde
rea față de modul in care se desfă
șoară activitatea productivă în an
samblul ei. Salariații care lucrează, 
de pildă, in cadrul serviciului meca
nic șef efectuează cu mai multă a- 
tenție reviziile planificate ale utila
jelor. La rîndul lor, ajutorii de mai
ștri — ale căror salarii sînt în directă 
legătură cu realizarea sarcinilor de 
plan — și-au luat misiunea în serios, 
asigurînd o temeinică asistență teh
nică. Salariul lor poate spori atunci 
cînd planul a fost depășit — 1 pro
cent peste nivelul planificat adaugă 
o majorare echivalentă Ia salariul a- 
cestora — dar poate fi și diminuat, 
tot proporțional, cînd sarcinile de 
plan nu sînt îndeplinite.

Pozitiv este și faptul că noul sis
tem de salarizare permite folosirea 
unei mari varietăți de forme de coin-

DIN BUCUREȘTI
teresare și stimulare materială. în 
sectoarele unde ponderea materiale
lor este ridicată în totalul cheltuie
lilor de producție, am extins, alături 
de plata muncii in acord, și recom
pensarea pe seama economiilor re
zultate din mai buna utilizare a ma
teriei prime și materialelor, fără ca 
economiile să afecteze calitatea pro
duselor. In cazul mătăsii și bumbacu
lui, de pildă, obținerea unui volum 
de economii în valoare de 3 000 lei 
determină o majorare a salariului cu 
1 la sută, în vreme ce în cazul econo
misirii lînei, același procent de 1 la 
sută se acordă pentru fiecare mie de 
iei economii. Obținînd curent un cîș- 
tig suplimentar de 200—300 lei, mun
citorii' sînt puternic cointeresați în 
gospodărirea rațională a materiilor 
prime și materialelor. Acest fapt re
zultă evident din următoarea situa
ție :

Economii de materii Numărul muncitorilor
Secția prime și materiale peste ce au realizat economii

plan (în mii lei)
ian. a.c. febr. a.c. ian. a.c febr. a.c.

nr. 2 169 333 27 50
nr. 5 129 260 26 33
nr. 6 93 159 21 27
Total 391 752 74 110

Este limpede că noua formă de 
cointeresare a trezit interesul marii 
mase a salariaților. în vreme ce în 
luna februarie a.c. numărul munci
torilor care au obținut economii 
peste plan a sporit cu circa 48 la 
sută, volumul economiilor aproape 
s-a dublat în această perioadă, față 
de prima lună a anului curent.

Și personalul tehnic-administrativ 
al combinatului este cointeresat în 
mod mai judicios pentru realizarea și 
depășirea indicatorilor de plan. Cum ? 
în primul rind, prin reținerea la 
sfirșitul fiecărei luni a 5 sau 10 la 
sută din salariu, în raport de func
ția pe care o dețin, reținere care 
este eliberată numai la sfirșitul tri
mestrului, potrivit nivelului reali
zării sarcinilor de plan-financiar. 
Este firesc să se procedeze așa, de
oarece în vechiul sistem de salarizare 
cîștigul lunar sau trimestrial al a- 
cestei categorii de salariați varia în 
funcție de felul în care se îndepli
nea planul. întrucît în prezent 
premiile, acest adaos variabil, sînt 
incluse în salariul tarifar, este fi
resc ca să nu se acorde integral sa
lariul majorat, de vreme ce sarcinile 
de plan nu au fost îndeplinite 
exemplar. Dacă nu s-ar proceda ast
fel, ar însemna să se acorde vechile 
premii, indiferent de nivelul reali
zării planului, ceea ce ar fi o ano
malie.

în contextul legării mai strînse a 
salariilor de realizarea planului s-a 
dezvoltat în sinul colectivelor o pu
ternică opinie de masă împotriva chiu
lului, a lucrului de mîntuială, împo
triva absențelor nemotivate de la lu
cru.- Această reacție colectivă a de
terminat o însănătoșire radicală a 
climatului de muncă. Față de 0,19 la 
sută cît a reprezentat în anul 1968, 
de exemplu, volumul absențelor ne
motivate în totalul timpului maxim 
disponibil de lucru, acesta s-a dimi
nuat anul trecut la 0,13 la sută și a 
atins 0,1 la sută în primele două luni 
din acest an.

Cele cîteva aspecte prezentate în 
rîndurile de față socotesc că ilustrea
ză în bună măsură implicațiile fa
vorabile pe care le-a determinat a- 
plicarea noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în ansamblul 
vieții economice a întreprinderilor 
din industria ușoară. Cert este faptul 
că concluziile desprinse pînă acum 
din experimentarea noului sistem de 
salarizare ’ demonstrează superiorita
tea incontestabilă a acestuia.

Ștefan NICOLAE
director pentru problemele sala-, 
rizârii la Combinatul de confecții 
și tricotaje din București

Semănatul 
la timp!

(Urmare din pag. I)
bil. din luna martie demonstrează 
incă o dată că agricultura trebuie, fă
cută in condițiile existente într-un 
anume an, condiții care pot fi 
supuse, deoarece dispunem de
tractoare și mașini agricole cu 
ajutorul cărora, într-un timp
scurt, se poate face un mare
volum de lucrări. Este necesar însă 
ca toate utilajele să fie folosite cu 
randament sporit recuperîndu-se 
astfel îhtîrzierile la semănat. Este 
necesar ca și acum, în pofida con
dițiilor naturale mai puțin priel
nice, să se depună eforturi în vede
rea grăbirii semănatului. întotdeauna 
agricultura s-a făcut în condițiile 
oferite de natură, condiții pe care 
n-am reușit să le stăpînim. De a- 
ceea, și acum trebuie să se lucreze 
în așa fel încît să se asigure obți
nerea unor recolte mari la toate cul
turile.

Avînd în vedere că pe unele tere
nuri băltește apa sau au .exces de 
umiditate, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a indicat ca plantele 
care se însămînțează acum să fie 
amplasate pe terenurile mai zvînta- 
te, chiar dacă acestea au fost desti
nate inițial unor culturi care se în
sămînțează mai tîrziu. în acest fel, 
lucrările vor putea fi încadrate în 
limitele timpului optim, factor de 
cea mai mare însemnătate pentru 
obținerea unor recolte mari. Grăbi
rea însămînțărilor este determinată 
și de pregătirea la timp a terenului. 
Au rămas suprafețe mai mari de arat 
îndeosebi in județele Bacău, Boto
șani, Iași, Cluj, Dolj, Gorj, Harghi
ta, Hunedoara, Suceava, Sălaj, Timiș 
și Vaslui. Este necesar ca acum 
tractoarele să lucreze din plin la 
arat, iar pe terenurile nemecaniza- 
bile să se folosească atelajele. De 
asemenea, trebuie grăpate toate ară
turile de toamnă și fertilizate supra
fețe cît 'mai mari. Nu trebuie negli
jată această lucrare, deoarece altfel 
s-ar putea pierde rezerva de apă din 
sol.

în acest an a fost inițiat un pro
gram amplu de dezvoltare a produc
ției de legume pentru a se rezolva, 
în sfîrșit, problema bunei aprovizio
nări a populației cu aceste produse. 
Față de ceilalți ani situația se pre
zintă mai bine în ce privește ame
najarea solariilor și producerea răsa
durilor. Astfel, semănatul în răsadnițe 
s-a făcut în proporție de 101 la sută în 
întreprinderile agricole de stat și 
95 la sută în cooperativele agricole, 
iar construcția de solarii noi s-a fă
cut pe 56 ha în întreprinderile agri
cole de stat, depășindu-se planul cu 
12 la sută, iar în cooperativele agri
cole pe 557,4 ha, ceea ce reprezintă 
84 la sută din plan. A întîrziat însă 
semănatul legumelor verdețuri. In

cooperativele agricole s-au semănat 
numai 20 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu spanac și 7 
la sută cu salată. în județele Me
hedinți și Tulcea au fost depășite 
simțitor suprafețele destinate a se 
cultiva cu mazăre, ceea ce e un lu
cru foarte bun, in timp ce în alte 
județe mari cultivatoare — Arad, Ar
geș, Brăila, Ilfov, Mureș, Timiș — 
nu au fost însămînțate decît supra
fețe mici. Se putea realiza mai mult ? 
Experiența arată că da. In județul 
Dolj s-au semănat 446 ha cu mazăre 
de grădină, ceea ce reprezintă 56 la 
sută din plan, iar în județul Olt, care 
cultivă aceeași suprafață ca și Doljul, 
s-au semănat numai 175 ha, adică 22 
la sută din plan. De aici rezultă că 
nu numai condițiile climatice sînt de 
vină. Hotărîtor este modul cum se 
muncește în fiecare ^cooperativă a- 
gricolă, modul cum se ocupă de a- 
ceastă problemă organele locale de 
partid și de stat. în legumicultura, 
conform recomandărilor făcute de 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii, trebuie să se termine urgent plan
tarea verzei timpurii, semănatul ce
pei din sămînță, mazării, rădăcinoa- 
selor, plantatul arpagicului și usturo
iului. în acest fel, umiditatea solului 
va asigura o răsărire uniformă și o 
dezvoltare normală a acestor culturi. 
O deosebită atenție trebuie acor
dată plantării cartofilor. Pînă acum 
nu s-au plantat decît 175 ha în ju
dețul Constanța și 43 ha în județul 
Mehedinți, in rest realizările sînt 
neînsemnate. întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii dispun de 
un mare număr de mașini de plantat 
cartofi cu care se poate mecaniza, 
în mare parte, executarea acestei 
lucrări.

Lucrările agricole de primăvară se 
desfășoară în condițiile noi, deter
minate de aplicarea Hotărîrii plena
rei Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
privind perfecționarea normării și 
retribuirii muncii. Acestea cointere
sează pe cooperatori să participe Ia 
muncă, să facă lucrări de bună ca
litate. Executarea la timp a însămîn
țărilor presupune, în același timp, 
un sprijin calificat acordat unităților 
agricole de către organele județene 
de partid și de stat. Trebuie luate 
măsuri ca în această perioadă, ho- 
tărîtoare pentru recolta acestui an, in
ginerii agronomi din unitățile de 
producție și din cadrul organelor a- 
gricole să-și desfășoare activitatea 
pe teren, unde prin întreg potențialul 
lor de muncă să exercite o îndru
mare și un control riguros. O acti
vitate eficientă, concretă din partea 
organelor de partid și de stat, a spe
cialiștilor din agricultură va contri
bui la executarea la timp a însămîn
țărilor și a celorlalte lucrări de 
sezon.

La începutul acestui 
an, Întreprinderea a- 
gricolă de stat Focșani, 
județul Vrancea, a pri
mit mașini și utilaje 
in valoare de 404 000 
lei. Odată primite, u- 
tilajele trebuiau achi
tate. De 
ceput 
Fostul 
Bacău a 
tîrziere listele de ac
țiuni pentru mecani
zarea agriculturii pe 
acest an. La rîndul ei, 
nici întreprinderea nu 
a întocmit la timp do
cumentația legală pen
tru deschiderea finan
țării. In această situa
ție, decontarea utilaje-

aici au în- 
încurcăturile. 
Trust I.A.S. 
remis cu in-

lor sosite de la furni
zori in loc să se facă 
din fondurile alocate 
de la buget pentru 
mecanizarea agricultu
rii — la care se aplică 
o dobindă. de numai 5 
la mie — au fost achi
tate din credite spe
ciale cu o dobindă pe
nalizatoare de 18 la 
sută. Se vede treaba 
că s-a gîndit după 
principiul: unde mer
ge mia, merge și suta. 
Dar dacă aceste do- 
bînzi ar fi suportate 
de cei care încalcă 
disciplina financiară, 
precis că nu s-ar ajun
ge la asemenea si
tuații.

„Alo! La telefon

aproximația !“
Drumul de la stocuri 

supranormative la îm
prumuturi restante și, 
de aici, la dobinzi pe
nalizatoare este direct. 
La sfirșitul anului tre
cut, uzina „Electro
magnetica" din Capi
tală nu avea stocuri 
supranormative, pen
tru ca numai după o 
lună de zile ace
stea să atingă o cifră 
spectaculoasă : 22 mi
lioane lei, situația 
menținindu-se aproa
pe neschimbată și în 
luna februarie. Justi
ficări cite vrei ! 
mai frecvente se 
feră la faptul că 
de materii prime 
sigură din import, că 
necesarul de import 
se stabilește în lunile 
martie, aprilie, pentru 
anul următor, și, în 
aceste condiții, necu-

Cele 
re- 

baza 
se a-

noscindu-se 
tate nevoile 
proximațiile 
instrument curent_
calcul. Așa s-a ajuns 
ca, în acest an, deși 
exista sirmă de cupru 
email in valoare de 6 
milioane lei, adusă din 
import peste necesar 
încă in anul trecut, s-a 
mai comandat o can
titate din acest pro
dus in valoare de 10 
milioane lei. In pre
zent se întocmesc fi
șele tehnice de import 
pentru anul viitor. Poa
te vor fi trase învăță
mintele cuvenite din 
experiența acestui an 
și se va renunța, în 
sfîrșit, la păgubitorul 
instrument al aproxi
mațiilor. Fiind vorba 
de o uzină care fabri
că aparate telefonice, 
sperăm că se va trece 
automat pe recepție.

cu exacti- 
reale, a- 
devin un 

de

• Cura de pioneze

a vacilor
La rubrica de curio

zități, ziarele au con
semnat faptul că un 
individ din Australia 
a hotărît ca, in decurs 
de doi ani, să mănin- 
ce un automobil. Dacă 
stomacul lui mistuie 
fier, îl privește. La 
noi, experiența se în
cearcă pe rumegătoa
re. La cooperativa a- 
gricolă din Drăgănești, 
județul Prahova, vitele 
au primit in rația de 
furaje un adaos de 
cuie, sirmă, șpan. 
cui este inițiativa 7 Nu 
pornește de la un în
grijitor oarecare, ci de 
la Fabrica de zahăr 
din Buzău, care a tri
mis respectivei unități 
62 tone de borhot a- 
mestecat 
metalice. Spre deose
bire de australianul 
care își mânincă auto
mobilul, trei din vaci 
n-au agreat acest me-

A

cu deșeuri

niu și au trebuit sacri
ficate. La cererea coo
perativei, fabrica a 
trimis un delegat să 
constate isprava. Con
cluzia : metalele au a- 
juhs în borhot datori
tă neglijențelor în con
servarea și livrarea 
lui. S-a hotărît ca în 
locul borhotului ames
tecat cu resturi meta
lice fabrica să trimită 
altul bun. De atunci a 
trecut destul timp, dar 
alte cantități de bor
hot n-au mai fost tri
mise. Cooperativa duce 
lipsă de furaje. Care 
ar fi soluția ? Să se 
încerce totuși folosi
rea borhotului cu cuie. 
Azi un pic, la început 
cu pioneze, mîine mai 
multe ținte, cuie și pi
roane, și așa animalele . 
din ierbivore vor de
veni metalivore. Pînă 
la urmă nu le va mai 
plăcea iarba.
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Înfățișarea trăsăturilor definito
rii ale politicii promovate de țara 
noastră în complexul domeniu al 
colaborării economice și tehnico- 
științifice i ernaționale constituie 
obiectivul lucrării monografice cu 
acest titlu.

Interesul față de această- carte 
decurge din faptul că este precum
pănitor orientată către evidențierea 
formelor noi pe care le îmbracă în 
prezent, din ce în ce mai mult, re-, 
lațiile economice dintre state.

în principal, cauzele intensifi
cării cooperării și colaborării eco
nomice internaționale în zilele noas
tre își găsesc izvoarele — așa cum 
pe bună dreptate se subliniază în 
lucrare — în cerințele legităților 
economice obiective, cerințe ampli
ficate de profunda revoluție teh- 
nico-științifică ce se desfășoară pe 
plan mondial realizată prin contri
buția specifică a numeroase țări, 
mari și mici.

Utilizînd documente oficiale și 
numeroase surse primare furnizate 
de statistica națională și interna
țională, autorii evidențiază semni
ficația participării diferitelor țări la 
circuitul economic mondial, legă
tura strînsă dintre dezvoltarea pro
priei economii naționale și extin
derea și diversificarea relațiilor e- 
conomice dintre state etc.

Atrage atenția ideea — sublinia
tă în chip pregnant în carte — că 
în împrejurările avîntului impe
tuos al științei și tehnicii contem
porane se profilează tot mai mult 
o nouă formă de diviziune inter
națională a muncii. După cum se 
știe, specific diviziunii internațio
nale capitaliste a muncii, impusă 
de imperialism, era împărțirea în 
țări industriale și țări producătoa
re de materii prime. în literatura 
economică burgheză se aprecia că 
economiile celor două grupuri de 
țări erau „complementare" și că 
aceasta furniza baza schimburilor 
de mărfuri. De aici se trăgea con
cluzia falsă că industrializarea ță
rilor din grupul producătorilor de 
materii prime ar fi fost, chipurile, 
contrarie intereselor lărgirii co
merțului internațional, ar fi dus la 
restrîngerea sa. Faptele contrazic 
însă categoric asemenea conclu
zii : cele mai intense schimburi e- 
conomice se realizează intre ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
industrial, tocmai datorită diver
sificării posibilităților lor — ceea ce 
conduce la apariția unor noi forme

de diviziune internațională a mun
cii. în acest sens cîteva capitole ale 
cărții argumentează convingător 
faptul că țara noastră, tocmai pe 
măsura industrializării sale și-a 
putut intensifica continuu relațiile 
comerciale și de cooperare inter
națională.

Evidențiindu-se că ponderea prin
cipală în relațiile economice ale 
României revine țărilor socialiste, 
în lucrare sînt menționate pe larg 
modalitățile concrete pe care le 
îmbracă în prezent colaborarea și 
cooperarea economică și tehnică 
cu aceste țări — cum sînt : coor
donarea planurilor, specializarea 
în producție, asimilarea unor pro
duse complexe și de înalt nivel teh
nic, fabricarea unor mașini -pe ba
ză de licențe sau documentații ale 
partenerului, cooperarea în efec
tuarea de prospecțiuni și explorări 
pentru punerea în valoare a re
surselor naturale. livrarea de utila
je și echipament pe credit pentru 
realizarea unor obiective indus
triale — cu plata în produse fabri
cate de întreprinderile respective 
sau în alte mărfuri ș.a. —, precum 
și alte forme noi, mai variate de 
cooperare care, prin caracterul lor 
elastic, ar corespunde în mai mare 
măsură diversității de condiții și 
de sarcini de rezolvat ale fiecărei 
țări socialiste în parte.

Totodată, se evidențiază dezvol-

tarea relațiilor economice ale Ro
mâniei cu țările capitaliste, în vir
tutea principiilor coexistenței paș
nice, și cu tinerele state indepen
dente, în curs de dezvoltare.

Una din ideile dominante
cărții este aceea că adîncirea coo
perării economice internaționale 
are profunde implicații pozitive 
nu numai asupra progresului eco
nomic al țărilor respective, ci șl 
asupra climatului general al rela
țiilor politice internaționale — ca 
factor de promovare a destinderii, 
de întărire a încrederii între state, 
de consolidare a păcii. Cartea evi
dențiază stăruința cu care Româ
nia promovează, în cooperarea cu 
toate statele, principiile fundamen
tale ale unor relații sănătoase, 
principii a căror valoare a fost 
întru totul verificată de viață, cum 
sînt respectarea independenței și 
suveranității naționale, egalității 
partenerilor, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc. 
Cartea subliniază că în afara ca
drului statuat de aceste principii, 
relațiile dintre state ar îmbrăca 
forma unor raporturi de subordo
nare — contrarii atît intereselor na- 

■ ționale ale statelor, cerințelor gene
rale ale climatului internațional, cît 
și înseși tendințele obiective ce de
termină intensificarea cooperării. A- 
ceastă precizare este cu atît mai 
necesară — și lucrarea reliefează

din plin acest lucru — cu cît unii 
economiști și oameni politici oc
cidentali, plecînd de la recunoaște
rea caracterului stringent al coope
rării internaționale, trag i 
zia că acesta ar fi semnul 
„internaționalizări" a 
naționale, concepută 
creării unor instituții supranațio- 
nale. Or, însăși experiența țărilor 
capitaliste respective demonstrează 
că încercările de creare a unor ase
menea forme, în măsura în care 
și-au găsit aplicare practică, au dus, 
pe de o parte la stînjenirea comer
țului mondial și nu la favorizarea 
sa. iar pe de alta au determinat nu o 
armonizare a intereselor partici- 
panților ci, dimpotrivă, ascuți
rea contradicțiilor dintre ei. Așa 
cum se subliniază pe larg în lu
crare. numai un comerț deschis tu
turor statelor, în spiritul egalității 
și avantajului reciproc, poate sluji 
ca premisă a unui climat sănătos 
în viața internațională.

Prin ancorarea sa puternică în 
realitățile mondiale, lucrarea adu
ce o contribuție importantă la dez
baterea asupra căilor de dezvol
tare a relațiilor dintre state, a 
contribuției legăturilor economice 
la asigurarea securității și încrede
rii între popoare, la progresul so
cietății.

•) România socialistă și coopera
rea internațională. București Edi
tura politică, 1969. Autori : N. Belii, 
T. Cristureanu, R Constantinescu, 
f. Ionescu. N. Ionel. M. Ghibernea, 
O. Livezeanu, M. Malița. C. Mur- 
gescu, Gh. Murgu, Georgeta Micu 
și Gh. Surpat.

Severele obiecții la 
adresa literaturii pen
tru copii, aduse de 
spiritele încruntate și 
pedante, nu mai pot 
de mult impresiona: E 
adevărat 
Defoe și 
scris în 
pentru 
operele 
nau mal 
tuși, cît de citite sînt 
astăzi de copii „Călă
toriile lui Gulliver", 
„Robinson Crusoe" și 
„Cărțile junglei", cite 
vise și pasiuni nu stîr- 
nesc I Literatura a- 
ceasta are țeluri 
profund omenești : ea 
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etice, transmite cunoș
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e Duiliu Zamfirescu : „O- 
PERE", volumul I (colecția 
„Scriitori români").

o Mihail Sadoveanu : „O- 
PERE", volumul 21.

o I. Peltz : „SCRIERI", 
volumul II.

o Romulus Cioflec : „TREI 
ALDAMAȘE" (nuvele și 
schițe).

9 „POEZII MUNCITO
REȘTI REVOLUȚIONARE 
DIN ROMÂNIA (1872— 
1944), antologie de Augustin 
Deac și Teodor Pintean.

o Mariana Șora : „CU
NOAȘTERE POETICA ȘI 
MIT IN OPERA LUI LU
CIAN BLAGA".

o Virgil Brădețeanu: „CO
MEDIA IN DRAMATURGIA 
ROMÂNEASCA".

« Gavril Istrate : „LIMBA 
ROMANA LITERARA" co
lecția „Studii

• Tudor Argbezi: 
„CRENGI".

• Maria Banuș : „POR
TRETUL DIN FAYUM" (ver
suri).

o Emilian Bălănoiu „AB
SENȚII DE LA DRAGOS
TEI" (roman).

• Leonida 
„TREI 
(roman).

a Lucian Blaga: „SCRIERI 
DESPRE ARTA".

9 Mihail Caffe : 
MINCU" (seria „Mari 
tecți").

• Iulian Mereuță : „uv- 
CIA DEM. BALACESCU” 
(seria „Artiști români con
temporani").

a Juliana Dancu : „TRUDE 
SCHULLERUS" (seria „Ar
tiști români contemporani").

a Marius Sala : „CONTRI
BUȚII LA FONETICA IS
TORICA A LIMBII RO
MÂNE".

• D. Vatamaniuc: „IOAN 
SLAVICI. Opera literară".

tarea ornamentului inutil constă 
una din valorile proprii creației lui 
Kănyădi, al cărei registru tematic 
se întinde de la meditația socială 
la arta poetică, de la pastel la o 
discretă poezie de dragoste.

De aici o anume simplitate a poe
ziei sale, o comunicare directă cu 
cititorul căruia îi propune neosten
tativ o meditație activă asupra vie
ții, a istoriei. Astfel, în „Scorușul" 
va descoperi un simbol al existenței 
consecvente, al durabilității: „Nu-i 
lemn mai neînduplecat / Cu-atîta 
îndărătnicie / Copil fiind vream 
să-nțeleg / indestructibila-! structu
ră / Că, mort chiar, rămînea întreg / 
sub a securii lovitură. / Azi știu: is
toriei slujea / Și nu priveliștii profa
ne / puteai, după voința ta, / să-l faci 
ori ruguri, ori coroane!". Alteori, în 
poezii străbat direct undele unui li
rism care ne amintesc de versul 
nostalgic al lui Octavian Goga : 
„Bine ar fi să pot și-acum, / certat 
de taica, să rămîn /, ca-n vremea 
de demult, plîngînd / Ia sînul unui 
stog de fîn“ (Bine ar fi). Conștient 
de datoria poetului de a aduce în 
vers „nemodificat, timpul pe care-1 
trăiește" în „Rouă stelelor" se va 
considera „un îndărătnic care, de-o 
sută de ori de-ar fi pedepsit / el 
și a suta- una oară / numai / ade
vărul va căuta. Aceasta-i pîinea 
mea“... „Jumătățile de adevăr / no- 
vocaină-s, trecătoare / Doar vor
bele de-adevăr pline / sînt fru
musețe pentru mine" — aceasta este 
arta poetică pe care autorul și-o 
susține liric în volum, inspi
rat de istoria și realitățile sociale 
ale patriei noastre.

în traducerea lui H. Grămescu, 
cititorul român face cunoștință cu 
vreo șaptezeci de poezii, dintre care 
vom releva doar cîteva titluri : 
Psalmul XC, Legenda Coloanei 
Infinite a lui Brâncuși, Masa și 
scaunele. Nălucire, Cîntec apocrif, 
Pantomimă. De la un pom la al
tul, etc., poezii ce configurează pro
filul unui poet original, preocupat 
să afle cu mijloacele liricii răspun
suri unor probleme esențiale ale 
existenței, să surprindă în vers 
sentimentele, atitudinile celor ce 
trăiesc, muncesc și gîndesc In Ro
mânia socialistă. . ■

LAZAR Edit

Activitatea editorială a ultimelor 
două decenii atestă formarea și 
maturizarea unei generații de poeți 
care continuă cu succes tradițiile 
liricii maghiare din România între 
cele două războaie mondiale, tradi
ții în care și-au înscris numele 
Dsida Jeno, Aprily Lajos, Bartalis 
Jănos, Horvăth Imre, Szemler Fe
renc și, dintre poeții formați de re
vista Korunk, mai cu seamă Sala- 
mon Erno, nume care nu sînt ne
cunoscute nici cititorului român. 
Din noua generație fac parte prin
tre alții Lăszloffy Aladăr, Szilâgyi 
Domokos, Păskândi Geza și Kă- 
nyădi Săndor în al cărui volum, 
Cai verticali (prefațat de A. E. Ba- 
konsky), au fost selectate și tra
duse poezii din trei cărți anteri
oare Harmat a csillagon — Rouă 
stelelor (1964), Kikapcsolodăs — De
conectare (1966) și Fiiggoleges lovak 
— Cai verticali (1968), toate trei 
apăruie la Editura pentru litera
tură din București.

Evoluția lui Sândor Kănyâdi este 
cît se poate de caracteristică : el a 
adus din satul natal secuiesc dra
gostea pentru poezia populară. In 
poezia lui este, de asemenea, de
tectabilă influența liricii lui Pe- 
tofi.

Personalitatea 
Kânyădi Sândor 
exploziv ; poetul 
mai profund și 
ția de poet, și-a _ . 
tățile artistice, conferind sensibili
tății sale autentice finalități, cel 
mai adesea, remarcabile. în crea
ția sa va recurge predilect la pas
tel, dar — respectînd regulile secu
lare ale genului — poeziile acestea 
vor prezenta un original proces de 
metamorfozare : bolta cerului va 
deveni în viziunea sa „un oraș 
evacuat în pripă, unde fugari des
cumpăniți uitară luminile aprinse", 
norii vor „invada cerul declarind 
stare de asediu". Autorul face în 
multe versuri dovada unei acute 
sensibilități față de natură, găsește 
fericite imagini ce se impun preg
nant prin expresivitate și prospe
țime. Imaginile din natură nu mai 
pot fi disociate de preocupările 
omului și, firește, nici de stările pe 
care acesta le trăiește în noile con
diții sociale. Tocmai în această op
tică îndreptată spre esențial, în evi-

O „DICȚIONAR DE TER
MINOLOGIE LITERARA", 
redactat de un colectiv alcă
tuit din Mircea Anghelescu, 
Emil Boldan, Margareta Ior
dan, Ion Oană, Pavel 
xăndoiu.

In paginile 
„MOMENTE ȘI 
TE DE NEUITAT", __ , 
de scriitori și publiciști evocă 
figurile unor uteciști care, 
prin lupta lor neînfricată sub 
conducerea comuniștilor, au 
dat in timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc 
pilde de eroism în 
tereselor poporului, 
revoluționare.

*

Lucrarea „DICTATURA 
REGALA" de Al. Gh. Savu, 
apărută recent în Editura 
Politică, este consacrată u- 
neia dintre cele mai comple
xe perioade ale istoriei con
temporane a României.

întemeiată pe cercetări 
ample întreprinse în arhive 
centrale și locale, pe lucrări 
de specialitate românești 
străine, presă. însemnări 
mentorii aparținind u

a „ȘCOALA ARDELEA
NA". 3 volume (colecția 
„Lyceum").

• Alecu Russo : „SCRIERI 
ALESE" (colecția „Lyceum").

• „DIN PRESA LITERA
RA ROMANEASCA" (colec
ția „Lyceum")

o Zaharia Stancu : „PA
GINI ALESE". 2 volume (co
lecția „Lyceum").

e Gheorghe Pituț : „SUNE
TUL ORIGINAR" (colecția 
„Albatros")
• Gabriela Ioan : VERSURI 

ALBE (colecția „Luceafă
rul")

• Petre Got : „CER ÎN
FRUNZIT" (colecția „Lucea
fărul")

chinat prieteniei. Ni- 
nigra și Aligru, tigri- 
șorii care traversează 
o luxuriantă junglă de 
basm și au aventuri 
narate în versuri de 
poem eroic, sînt întru
chipările simbolice ale 
fidelității, curajului și 
sincerității. Din întim- 
plările lor, micii citi
tori pot desprinde les
ne ce e rău de ce e

și-și pot forma 
un îndreptar de viață.

Ceea ce surprinde și 
Incintă chiar pe citi
torul matur nu e nu
mai realismul iposta
zelor fabulosului, pros
pețimea notației, ci și 
dezvăluirea unei fațe
te insuficient cunoscu
tă a poetei — ironia 
dezinvoltă — perfecta 
adaptare parodică la 
ritmuri poematice con
sacrate. Povestea celor 
doi tigrișori este in 
fapt jocul grațios al 
unui adult în care s-a 
trezit eternul copil. 
Cartea-jucărie a Ninei 
Cassian unește gravi
tatea cu reveria.

lmaginînd o adevă
rată coloană infinită 
vie, poeta va vorbi co
piilor despre existen
ța unei șopîrle ferme
cate „care in loc de 
creier / avea un gre
ier". Greierul va a- 
vea și el în loc de cre
ier o furnică, aceasta 
la rîndu-i va avea 
„un purece verde, care 
ținea în loc de creier 
ceva / care nu se mai 
vedea". După ce con
struiește această ori
ginală piramidă, poe
ta încheie, comunicînd 
direct spontan ca in- 
tr-un joc dinainte ac
ceptat : „A fost odată 
ca nieiodată / ceva ne
văzut și minunat I 
despre care aș mai po
vesti un pic / dar pe 
cuvint de onoare că nu 
se mai vede nimic".

Poeta inventează cu 
dezinvoltură nume o- 
nomatopeice inedite 
(Tet., Gabrovca. Mam- 
sone, Boberte, iepura-

șui Ușarupe, marele 
astronom Trigonofez), 
imaginează intîmplări
— în egală măsură po
sibile și imposibile —, 
invitînd Ia joc și sti- 
mulînd fantezia citito
rului copil. Fără a fi 
ostentativ moralizatoa
re, conferă nu odată 
sensuri etice poeziilor,

' fie prin finaluri con- 
cluzive. fie 
consemnare 
intîmplărilor 
căunul").

Deși destinat unei 
vîrste anume, volumul
— prin dezinvoltura 
jocului, prin sincerita
te și ingenuitate — 
este un univers des
chis și altor vîrste de 
cititori. în biografia li
rică a Gabrieiei Meli- 
nescu, el poate fi con
siderat o prelungire 
fertilă a cărții de de
but. o reconsiderare a 
Inspirației originare.

la absurd (ca in amu
zantele schițe „Gaju
rile", „Cum se prinde 
o muscă" etc.), îngro- 
șarea, antifraza, vorba 
de spirit, jocul de cu
vinte, gluma, metafo
ra umoristică. Se apro
pie astfel de lumea 
școlarilor cu tot miste
rul pentru ei al omu
lui matur, posesorul 
tilcului moral după 
care trebuie să se for
meze și să se perfec-

ționeze. Tocmai aceas
tă îmbinare între ca
pacitatea de a se inte
gra perfect în univer
sul copilăriei și supe
rioritatea omului mare, 

stimulează 
explică a-

care le 
creșterea, 
tracția pe care copiii 
o au pentru scrierile 
tui Mircea Sîntîmbrea- 
nu.

Realizat de Institutul de 
grafie al Academiei (sprijinit, pen
tru sectorul dunărean al Porților 
de Fier, de catedrele de geografie 
din cadrul Universității din Bucu
rești), studiul prezintă un real in
teres științific, economic și general- 
cultural. Integrînd cursul inferior 
al Dunării în bazinul său hidrogra
fic, lucrarea tratează amănunțit tră
săturile distincte, specifice terito
riului dunărean românesc, analizînd 
apoi, pe rînd. principalele compo
nente ' (fizice și economico-geogra- 
fice) ale complexului teritorial, cît 
și roiul pe care marele fluviu l-a 
avut, încă din cele mai vechi tim
puri, în viața și activitatea popu
lației riverane, în modul de utili
zare a teritoriului și, implicit, în 
modul de grupare și în funcțiunile 
specifice așezărilor urbane și rurale.

în cadrul acestui spațiu, care con
stituie complexul geografic „valea 
Dunării românești", autorii Indivi
dualizează cinci sectoare, caracte
rizate prin metoda — specifică geo
grafiei — de a polariza în jurul 
factorilor directori toate celelalte 
elemente naturale și social-econo- 
mice. Fiecare sector este prezentat 
sintetic, ca o unitate concrelă. cu 
asopct, structură și funcțiuni spe
cifice. astfel încît să reiasă lim
pede Implicațiile de ordin practic 
ale raporturilor dintre fluviu, teri
toriu și populație — implicații su
bliniate mai evident în concluziile 
volumului Tot aici se Insistă asu
pra utilității cunoașterii în amănunt

a echilibrului geografic, pentru a 
se asigura o eficiență economică 
maximă lucrărilor viitoare de valo
rificare a resurselor naturale (în 
special irigații și construcții hidro
tehnice).

Prin conținutul său bogat, cu nu
meroase referiri la ponderea Ro
mâniei în traficul de mărfuri și 
călători pe Dunăre, privit într-un 
context mai larg, european, la care 
se adaugă și faptul că toate modi
ficările ce au loc în echilibrul na
tural al cursului inferior se răsfrîng 
și în porțiunea din amonte a văii, 
lucrarea prezintă, desigur, interes 
și pentru celelalte țări riverane.

O mențiune specială se cuvine 
anexei cu hărți a volumului, care 
constituie oglinda vie. dinamică a 
problemelor dezbătute în text. Este 
prima reprezentare cartografică 
unitară a văii Dunării care dă po
sibilitatea corelării. în distribuția lor 
spațială, a celor mai diverse as
pecte, începînd cu relieful, clima, 
hidrografia și continuînd cu agri
cultura, industria, așezările, căile 
de transport. Pe lingă valoarea Iui 
teoretico-științifică. volumul repre
zintă un instrument de lucru util 
pentru cadrele tehnice și economice 
a căror activitate este legată de 
amenajarea rațională a cursului in
ferior al Dunării, începînd cu com
plexul hidroenergetic și de naviga
ție al Porților de Fier și terminînd 
cu valorificarea complexă a Deltei.

Dan BALTEANU

„Am scris .această 
carte ca o rugăminte 
Ia poarta copilăriei : 
să fiu primită printre 
copiii care inventează 
cuvinte și jocuri, pen
tru că eu nu pot să-i 
uit niciodată". Aceste 
rinduri deschid, ca o 
profesiune de credință, 
volumul de poezii pe 
care Gabriela Melines- 
cu il adresează copii
lor, în calitatea sa de 
„fost copil". Visul, 
candoarea și jocul, in
venția lexicală și ca
pacitatea de a fantaza 
după o logică specifi
că vîrstei celor mici — 
sînt elemente lesne 
detectabile în versuri
le însoțiîe de delica
tele ilustrații ale Ro- 
dicăi Prato.

Poeta va decreta că 
„In țara copiilor e pă
rinte ; împăratul cu 
un dinte / care are 
șapte prinți I (laolaltă 
patru dinți)". obser- 
vind, apoi, cu intuiția 
opticii infantjle : „cel 
mai tare frații mei. / 
însă-î ciinele Bubnei / 
care-i rege peste toți / 
fiindcă are zece colți" 
(„Țara copiilor"). Cla-

sica poveste a „Caprei 
cu trei iezi" va deve
ni în viziunea ei din 
„Capra cu ochii verzi”, 
un personaj prevăză
tor, care-și va 
iezii kilometric 
tru că voi sînteți 
care funcționați 
electric". Lupul care 
„își pilise dinții cu si
guranță / ca sâ aibă 
mai multă prestanță", 
imitînd-o pe capra „cu 
vocea tie catifea" va 
avea surpriza urmă
toare : „Cum iedul nr. 
100 era cel mai mic / 
a zis să-i deschidă nu
mai un pic / și lupul 
repede l-a înfășcat / 
căzînd la pămint cu
rentat".

Moby-Pește băiat va 
mînca porci de mare 
pînă cînd Marele Mo
by vestit îl va înghiți. 
Dar intîmplările nu se 
vor încheia aici ; prie
tenii lui Mobv-băiat 
îl vor ruga pe cel mai 
mare Moby-Pește să-l 
înghită pe Marele Peș
te. Și, bineînțeles. Ma
rele Pește va fi mîncat 
Imediat, după logica 
jocului cu cei zece ne
gri mititei.

în conștiința citito
rului matur care i-ar 
parcurge paginile, car
tea lui Mircea Sîntim- 
breanu nu creează nu
mai sentimentul regă
sirii vîrstei de aur a 
copilăriei, ci stimulea
ză, totodată, sentimen
tul datoriei față de cei 
mici, căci autorul este 
înainte de toate un 
dascăl ce încearcă să 
ofere prin schițele sale 
copiilor o oglindă în 
care privind să încea
pă să se judece pe ei 
(o schiță se și numește 
„Interviu in oglindă") 
și lumea din jur.

Aici, ca și în cele
lalte cărți ale scriito
rului, rîsul și fantezia 
sînt la ele acasă. Dar. 
realiste sau fanteziste, 
aceste „Schițe vesele" 
au o solidă coloană 
vertebrală etică, peda
gogică, ele constituind 
o prelungire în litera
tură a problemelor 
școlii. Desigur, intr-un

mod specific, Mircea 
Sîntimbreanu avînd o 
certă vocație satirică. 
Dar. pentru că tinerii 
săi eroi sînt oricînd 
educabili. corijibili. 
ironia nu încalcă hota
rele sarcasmului, iar 
exagerarea nu devine 
caricatură. Mai în se
rios sau mai în glumă, 
scriitorul îi invită pe 
școlari să înțeleagă că 
egoismul, superficiali
tatea. răsfățul, lenea 
sînt asemenea unor 
bălării ce trebuie 
plivite. Pledoaria sa — 
arareori îngroșată cu 
cite un comentariu di
dacticist, evident pa
razitar — se îndreaptă 
spre o copilărie acti
vă. dinamică pe toate 
planurile.

Mircea Sîntimbreanu 
(și reprimă sistematic 
virtualele efuziuni li
rice. în schimb, culti
vă cu aplicație resur
sele comicului : exage. 
rarea. care merge pină

Universul fabulos al 
cop'ilăriei, univers în 
care evenimentele vie
ții cotidiene se înve
cinează nu o dată cu 
cele mai neașteptate 
intîmplări, își află in 
cartea lui Dumitru M. 
Ion o autentică și ex
presivă evocare. Valo- 
rificînd motive diver
se. de la cele ale bas
mului folcloric la cele 
ale literaturii șființifi- 
co-fantastice și de a- 
venturi. autorul „Far
furiilor zburătoare" 
realizează o scriere o- 
riginală ca factură. în 
cuprinsul căreia —
prin prezența celor doi 
eroi aflați încă la
vîrsta jocurilor, dar și 
a încercărilor 
descifra tainele lumii 
ce-i înconjoară — reu
nește mai multe poves
tiri, conferind însă an
samblului unitate și e- 
chilibru.

Elocventă 
semnificația 
cărți ni se pare îndeo
sebi prima povestire. 
„Arborele". Și aceasta 
pentru că în simbolica 
Pădure a Lumii, cea 
plină de miresme și în- 
tîmplări, copiii desco
peră nu numai frumu
sețile naturii, ci și o 
serie de tipuri umane 
și de mentalități asu
pra existentei. Se con
figurează astfel sensul 
etic al povestirii, re- 
liefîndu-se valoarea u- 
nor calități definitorii 
cum sînt hărnicia, cin-

stea, curajul, prietenia, 
zborul înaripat al fan
teziei. .Sînt tocmai a- 
ceie calități pe care, 
din unghiuri diferite, 
le relevă și alte po
vestiri. fie că se rela
tează călătoriile între
prinse de Sir și Mari- 
gove la bordul enigma
ticei farfurii zburătoa
re venite de pe o pla
netă îndepărtată. fie 
că este vorba de peri
pețiile prin care trec 
bătrîna broască țes
toasă, leul, maimuța și 
celelalte animale ce au 
pornit la drum să afle 
locul de unde răsare 
soarele. Imaginației 
micilor cititori, perma
nent solicitată, i se 
deschid în față noi ori
zonturi. Dumitru M. 
fon reușind totodată 
să surprindă cu finețe 
pendularea specifică a- 
nilor copilăriei între 
real și imaginar. între 
faptul petrecut aievea 
și cel ce s-ar fi putut 
întîmpla. Acesta este 
poate meritul principal 
al unei cărți ce dove
dește încă o dată cit de 
oinevenită este prezen
ța unor tinere condeie 
scriitoricești în cimpul 
literaturii pentru copii, 
contribuția lor la îmbo. 
gățirea unui domeniu 
al creației originale, nu 
lipsit de dificultăți, cu 
o undă proaspătă de 
poezie, de naturalețe 
și spontaneitate.

Editurii „CERES“
„Ceres" ne apare ca 

un nume foarte fericit 
ales pentru o editură 
care își propune pu
blicarea de lucrări ști
ințifice, tehnice și de 
popularizare din dome
niul agriculturii. După 
cum spune legenda, 
zeița Ceres a învățat 
pe oameni să are și să 
semene. Ce va face 
Editura „Ceres" pentru 
a răspîndi cunoștințele 
de specialitate în rîn- 
dul celor care lucrează 
in acest domeniu ?

Am reținut, din cele 
relatate de tov. Ga
briel Manollu. directo
rul acestei edituri,
legătură cu planul te
matic pe 1970 :

Planul pe anul în 
"curs al Editurii ..Ce
res" prevede teme ac
tuale care reflectă cele 
mai actuale probleme 
ale agriculturii noastre, 
izvorîte din obiectivele 
stabilite de Congresul 
al X-Iea al partidului. 
Aparițiile acestui an 
vor pune la îndemîna 
cititorilor cunoștințe 
noi privind căile de 
sporire 
agricole 
animale.
economie și organiza
rea agriculturii. în do
meniul silviculturii se

în

a producției 
vegetale si 
lucrări de

prevede publicarea de 
lucrări în sprijinul ex
tinderii plantațiilor sil
vice și al gospodăririi 
raționale a pădurilor.

Dintre cărțile cu ca
racter tehnic credem că 
se cuvin a fi mențio
nate „Îndiguiri". „Iri
garea plantațiilor po
micole", „Soluri pod- 
zolite și podzolice", 
„Căile de ridicare a 
eficienței economice în 
creșterea 
„Bolile 
„Dicționar de meca
nică agricolă", „Ecolo
gia forestieră" și al
tele.

Se prevede ca lucră
rile să fie mai bine 
delimitate în privința 
categoriilor de cititori 
cărora li se adresează. 
Cadrelor cu pregătire 
superioară le sînt des
tinate o serie de lu
crări 
tratate și monografii, 
printre care 
mia agricolă", 
meteorologia", 
loza animală" O pon
dere mare au lucrările 
de nivel mediu cu pro
nunțat caracter prac
tic. concepute îndeosebi 
să servească drept ghi- 
duri sau îndrumătoare 
pe profesii : „Îndrumă
torul viticultorului".

taurinelor", 
bovinelor",

fundamentale.
Biochi- 
„Agro- i 
.Bruce-

„Tractoare", „Exploa
tarea agregatelor agri
cole", „Metode pentru 
limpezirea și stabiliza
rea vinurilor", „Prac
tica mulsului mecanic", 
„Ingrășarea ■ mieilor", 
^Alimentația găinilor și 
curcilor" etc.

Colecția „In sprijinul 
specialiștilor din agri
cultură”, care abor
dează diferite proble
me noi de cercetare 
științifică, se va îmbo
găți cu titluri ca „Nu
triția minerală a plan
telor", „Utilizarea izo
topilor radioactivi și a 
radiațiilor ionizante în 
agricultură", „Poliploi- 
dia la plantele de cul
tură".

O mare parte din 
publicațiile anului 1970 
se adresează maselor 
largi de cooperatori și 
muncitori agricoli din 
întreprinderile socia
liste. oglindind meto
dele și rezultatele uni
tăților agricole dezvol
tate. Este, desigur, un 
aspect deosebit de im
portant și de binevenit, 
care conferă editurii 
importante valențe ca 
factor de popularizare 
și răspîndire a expe
rienței înaintate din 
agricultura noastră so
cialistă
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Cu privire la vizita
în Republica Socialistă România 
a ministrului de stat însărcinat

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Consiliului Central ai Uniunii 

Sindicatelor din Iugoslavia

cu afacerile externe, cooperare 
si comerțul exterior

al Republicii Democratice Congo

Luni la amiază, a sosit în Capitală 
o delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
in frunte cu Dușan Petrovici-Șane, 
președintele Consiliului Central, care 
va tace o vizită în țara noastră, la 
invitația Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fo§t salutați de 
tovarășii Florian Dănălache, președin
tele Consiliului Central, de secretari 
ai Consiliului Central,, activiști ai 
U.G.S.R.

Erau prezenți Iso Njegovan. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

După-amiază au avut loc convor
biri între delegația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., condusă de tovară
șul Florian Dănălache, și delegația 
Consiliului Central al U.S.I., condusă 
de tovarășul Dușan Petrovici-Șane 
în cadrul convorbirilor, care s-au des
fășurat intr.-o atmosferă cordială, 
cele două delegații s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale 
ale sindicatelor din cele două țări.

★

După convorbiri, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R. a oferit 
un dineu în cinstea oaspeților iugo
slavi.

(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
de stat însărcinat cu afacerile exter
ne, cooperare și comerțul exterior 
al Republicii Democratice Congo, Cy- 
rille Adoula, a făcut o vizită oficia
lă în Republica Socialistă România, 
între 19 și 22 martie a.c.

în timpul șederii sale în România, 
oaspetele a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și a avut convorbiri oficiale cu 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, și ministrul comer
țului exterior, Cornel Burtică.

Oaspetele și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat obiective economi
ce și sociale din București, bucurin- 
du-se pretutindeni de o primire căl
duroasă, expresie a sentimentelor de 
p.eterne și simpatie ale poporului 
român față de poporul congolez.

Cu prilejul convorbirilor oficiale, 
care s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră sinceră și cordială, s-a analizat 
stadiul relațiilor dintre cele două 
țări și s-a efectuat un schimb de pă
reri cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționale. 
S-a evidențiat existența unor 
largi posibilități pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări și s-a exprimat convingerea că 
extinderea și diversificarea colaboră
rii româno-congoleze servește cauzei 
progresului celor două popoare, păcii 
și colaborării internaționale.

Cele două părți au procedat la 
semnarea unui acord guvernamental 
de'cooperare științifică și tehnică. De 
asemenea, s-a convenit negocierea, 
într-un viitor apropiat, a unui 
acord de cooperare economică și a 
unui acord de colaborare culturală.

în cadrul schimbului de vederi cu 
privire la problemele internaționale, 
cele două părți, exprimîndu-și îngri
jorarea față de existența unor focare 
de război și de tensiune care pun în 
primejdie pacea mondială, s-au pro
nunțat pentru eliminarea forței sau a 
amenințării cu forța din relațiile in
ternaționale și rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor litigi
oase.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că așezarea la baza relațiilor dintre 
state a principiilor respectării inde
pendenței și suveranității naționale,

egalității în drepturi a tuturor state
lor, dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, neames
tecului in treburile interne și avanta
jului reciproc garantează pacea și 
securitatea întregii lumi, asigură dez
voltarea cooperării internaționale.

Subliniind că in zilele noastre toate 
țările lumii — fie ele mari sau mici 
— pot și trebuie să. contribuie activ 
la rezolvarea problemelor majore ale 
contemporaneității, părțile au decla
rat că este imperios necesar să se în
treprindă pași concreți în direcția rea
lizării dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a dezarmării nucleare, con
diție esențială a garantării păcii și 
securității internaționale.

Cei doi miniștri, afirmînd necesi
tatea lichidării definitive a colonialis
mului și neocolonialismului, au con
damnat menținerea pe continentul a- 
frican a unor teritorii sub dominație 
străină și politica de apartheid pro
movată de regimurile rasiste din Re
publica Sud-Africană și Rhodesia. 
Ei au condamnat, de asemenea, cu 
hotărîre proclamarea în mod ilegal, 
la 2 martie 1970. a „Republicii Rho
desia" de către guvernul rasist de la 
Salisbury, considerînd-o ca un act 
samavolnic, care încalcă principiile 
fundamentale ale O.N.U., Declarația 
cu privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, re
zoluțiile O.N.U. și ale Organizației U- 
nității Africane privind lichidarea do
minației coloniale în Rhodesia.

Evidențiind rolul Organizației Na
țiunilor Unite în promovarea cooperă
rii internaționale, părțile au apreciat 
că pentru sporirea eficienței activității 
O.N.U. este necesar să Se înfăptuias
că principiul universalității acesteia.

Exprimindu-și satisfacția pentru re
zultatele vizitei, părțile au evidențiat 
contribuția acesteia la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cooperare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Congo.

Ministrul de stat însărcinat cu afa
cerile externe, cooperare și comerțul 
exterior al Republicii Democratice 
Congo, Cyrille Adoula, a mulțumit 
pentru primirea cordială și ospitalita
tea de care s-a bucurat din partea 
guvernului și a poporului român și 
a invitat pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Corneliu Mănescu, să facă o vizi
tă oficială în Republica Democratică 
Congo. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Plecarea la Pekin 
a tovarășului C. Burtică, 

ministrul comerțului exterior •
Luni a plecat la Pekin ministrul 

comerțului exterior. Cornel Burtică, 
pentru a purta tratative în vederea 
semnării Protocolului privind schim
bul de mărfuri între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză, pe anul 1970.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și alte persoane oficiale.

Erau de față Cian Hal fun. amba
sadorul R.P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

Plecarea la Moscova a
tovarășului Gb. Cioară, 

prim-vicepreșerlinte al C.S.P.
Luni la amiază a plecat la Moscova 

tovarășul Gheorghe Cioară, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, pentru a purta convor
biri cu membri ai conducerii C.S.P. 
al Uniunii Sovietice în probleme 
privind colaborarea și cooperarea e- 
conomică și schimbul de mărfuri din
tre cele două țări pe perioada 1971 — 
1975.

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii lui K I. Lenin

Cocteil ca prilejul 
sărbătorii naționale 

a Pakistanului
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii islamice Pakistan, amba
sadorul acestei țări la București, 
Raziur Rahman Noore, a oferit luni 
după-amiază un cocteil în saloanele 
hotelului „Athenâe Palace".

Au participat Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, Mihai. 
Suder, ministrul industriei lemnului, 
conducători ai unor instituții cen
trale, oameni de știință, artă și cul
tură, generali, reprezentanți ai presei.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Seara, ambasadorul Raziur Rah

man Noore a vorbit la posturile noas
tre de televiziune, cu ocazia sărbă
torii naționale? a tării sale.

0 DELEGAȚIE
DE ACTIVIȘTI Al U. C. I.

A SOSIT IN CAPITALĂ
Luni Ia amiază, a sosit în Capitală, 

la invitația C.C. al P.C.R., o delega
ție de activiști ai U.C.I., condusă de 
Milorad Stanoievici, membru in Pre
zidiul U.C.I., care va face o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Ilie Rădulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dan Marțian, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. (Agerpres)

Acordarea titlului de fruntașe

pe țară in întrecerea 
socialistă desfășurată în 1969 

unor cooperative 
agricole de producție

Cercetarea științifică 
universitară

(Urmare din pag. I)
Există și cazuri mai flagrante, cînd 

se neglijează aplicarea chiar a acelor 
cercetări inițiate pe bază de contract 
cu- întreprinderea in cauză. Un exem
plu semnificativ : „Studiul termic și 
funcțional al instalațiilor frigorifice 
de la Combinatul de fibre artificia
le (C.F.A.)-Brăila", temă dintr-un 
contract încheiat de catedra noastră 
de termotehnică și mașini navale cu 
combinatul în cauză. Pentru măsura
rea anumitor parametri (temperaturi, 
debite, presiuni), era necesar să se 
monteze pe instalațiile respective din 
uzină o anumită aparatură,' dar lu
crul acesta nu s-a putut realiza nici 
pînă în prezent, cu toate că au exis
tat de două ori posibilități de a se 
face aceasta fără a stinjeni producția 
(în iarna 1968/1969 și in perioada 27— 
29 iunie 1969). întreprinderea amintită 
continuă să subaprecieze valoarea a- 
cestei soluții, ignorind faptul că. prin 
aplicarea ei, s-ar putea obține mai 
mult frig, cheltuindu-se mai puțină 
energie, ceea ce ar duce, implicit, la 
economisirea investițiilor necesare 
construcției unei alte instalații frigo
rifice.

La indicația organelor locale de 
partid și de stat și pe baza investi
gațiilor proprii, institutul nostru a 
reușit să încheie. în 1969, 21 de con
tracte de colaborare pe teme de ne
mijlocit interes pentru producție (din
tre care citez : „Reorganizarea atelie
rului de prelucrări prin așchiere la 
Uzina laminorul de tablă subțire-Ga- 
lați“, contract încheiat de catedra de 
tehnologie mecanică . „Cercetări și 
experimentări în vederea utilizării 
unor substanțe de accelerare in pro
cesul de purificare a apelor industria
le", contract încheiat de Combinatul 
de celuloză și hirtie-Brăila și catedra 
de chimie organică ; „întocmirea mo
delelor matematice pentru bilanțurile 
termice pe calculator" și „Studiu 
privind optimizarea agregatelor ter
mice", contracte încheiate de ca
tedra de fizică și electrotehni
că cu Combinatul siderurgic-Galați).

Conducerile facultăților și catedre
lor din institut s-au interesat la mi
nistere și au insistat pe lingă între
prinderi să le recomande și alte teme 
și probleme ridicate de cerințele mo
dernizării producției, dar mulți dintre 
cei solicitați, fie că au indicat teme 
inaccesibile institutului (din cauza 
dotării insuficiente a laboratoarelor), 
fie că. pur și simplu, n-au răspuns 
solicitărilor noastre. Așa a procedat 
și Ministerul Industriei Alimentare, 
in subordinea căruia se află Institu
tul de cercetări alimentare, și Institu
tul de cercetări piscicole. Pot oare a- 
ceste două institute să rezolve, în 
mod operativ, toate problemele de 
cercetare pe care le ridică activitatea 
numeroaselor întreprinderi de indus
trie alimentară ? N-ar fi fost firesc 
și necesar ca institutul nostru — 
singurul din țară care formează ca
dre cu pregătire superioară pentru in
dustria alimentară 1 — să-și aducă

și el contribuția la rezolvarea proble
melor din această ramură a econo
miei ?

Greutăți apar și datorită slabei co
ordonări pe plan central a unor cer
cetări de mare amploare și complexi
tate, care antrenează numeroase și 
diverse forțe științifice. Printre ele 
se numără și valorificarea complexă 
a Deltei Dunării — sarcină prevăzută 
in planul de cercetare pe anul 1970. 
La 21 ianuarie 1969, Ministerul învă- 
țămintului ne-a trimis concluziile 
grupei de lucru „Delta Dunării", din 
cadrul Comisiei de coordonare a cer
cetării științifice, din care rezultă că 
facultatea noastră, de Industrii ali
mentare și piscicultura, poate con
tribui la rezolvarea a 5 teme din 
programul C.N.C.S. Ni se recomanda 
totodată să luăm legătura cu unitățile 
coordonatoare (Institutul de biologie 
„Traian Săvulescu", Institutul de cer
cetări și proiectări piscicole. Stațiu
nea experimentală de studii a Deltei 
Dunării de la Maliuc-Tulcea). In- 
tenționind să abordeze temele tncă 
din 1969. catedrele interesate le-au 
repartizat specialiștilor, adresîndu-se 
apoi și institutelor coordonatoare. 
S-a constatat insă că în planurile te
matice ale acestora, ori nu figurau te
mele ce ne fuseseră indicate, oii erau 
reținute doar unele aspecte particu
lare. la care colaborarea noastră nu 
era posibilă. Am procedat atunci — 
așa cum făcusem și în anii prece- 
denți. cum se face și în alte institute 
de cercetare ce abordează teme lega
te de Delta Dunării — la o alegere 
liberă a temelor pe care le-am con
siderat mai interesante și mai utile. 
Dar. din aceasta reiese că nici acum 
nu s-a realizat coordonarea necesară 
în cercetarea resurselor naturale ale 
Deltei, iar în locul unei conlucrări 
raționale și eficiente, avem de-a face 
cu o dispersare a direcțiilor de cer
cetare, plus pulverizarea de forțe, 
de energii și de timp — evident, în 
dauna rezultatelor.

Se întîmplă ca și atunci cînd dis
punem de teme să întîmpinăm greu
tăți, de pildă, din cauza sistemului de 
aprovizionare imperfect. Nu e de 
conceput in cercetarea științifică ca 
să prevezi cu doi ani înainte absolut 
totul și să nu-ți mai poți procura 
nimic în afara planului. Pentru insti
tutul nostru, care e tînăr, problema 
e cu atît mai presantă : în primii am 
de existență a trebuit să ne creăm 
baza materială necesitată de procesul 
de invățămînt, iar fondurile, desti
nate mai apoi cercetării, nu ne-au 
pc-rmis să' ne asigurăm cel puțin o 
stație-pilot pentru disciplinele tehno
logice.

Am semnalat aceste cîteva nea
junsuri cu convingerea că, prin co
laborarea tuturor factorilor intere
sați. ele pot fi rapid înlăturate. Tn 
ceea ce ne privește, sîntem hotăriți 
să ne continuăm eforturile, pentru a 
spori considerabil aportul cadrelor 
didactice din institutul nostru la dez
voltarea cercetării științifice puse 
nemijlocit in slujba producției.

La Casa de cultură Petâtfi Sandor 
din Capitală a avut loc luni o 
seară omagială, închinată lui Vladi
mir llici Lenin, intitulată „Români 
care l-au cunoscut". Dr. Ion Babici, 
lector universitar la Academia de în- 
vățămint social-politic „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R., a 
relatat împrejurările in care N. D. 
Cocea. M. G. Bujor, Al. Dobrogeanu- 
Gherea și Lucrețiu Pătrășcanu l-au 
cunoscut pe marele revoluționar și 
conducător al primului stat socialist 
din lume. Publicul a ascultat apoi 
amintirile a doi din românii partici
pant! la Revoluția din Octombrie : 
Anatol Crețeanu și Zamfir Enache, 
distinși ru înalte ordine sovietice, 
care au îndeplinit misiuni importan
te, unele din ele fiind încredințate 
personal de Lenin.

★
Noua sală de festivități de la Casa 

de cultură a studenților din Brașov 
a fost inaugurată luni seara printr-un 
ciclu de manifestări consacrate cen
tenarului nașterii lui V. I. Lenin. La 
simpozionul inaugural, / cu tema 
.,Lenin — titan al gindiriî marxiste", 
și-au adus contribuția catedrele de 
științe sociale de la Institutul poli
tehnic.

Tot luni seara a avut loc vernisa
jul unei expoziții Lenin, organizată 
cu sprijinul Ambasadei Uniunii So
vietice la București. Expoziția oferă, 
printr-un mare număr de fotografii, 
imagini din viața și activitatea revo
luționară a lui Lenin.

*
In cluburile întreprinderilor din 

Ploiești, la casele de cultură din 
Cimpina și Sinaia și la căminele 
culturale din peste 40 de localități 
rurale ale județului Prahova au a- 
vut loc manifestări consacrate ani
versării a o sută de ani de la naș
terea lui Lenin. Cu viu interes a 
fost urmărită expunerea intitulată 
„Răspîndirea ’ ideilor leniniste in 
România". Cu același prilej, la Plo
iești s-a deschis o expoziție de fo
tografii și lucrări, infățișind viața și 
opera lui V. I. Lenin.

★
La Casa de cultură a studențijor 

din Cluj a avut loc luni seara Un 
simpozion intitulaFr-.„-Lfenin despre 
educația tineretului" la care au luat 
parte cadre didactice din școlile și 
liceele din localitate.

(Agerpres)

Cronica zilei

FESTIVITATEA ÎNMÎNĂRII 
DIPLOMELOR NOII PROMOȚII 

DE INGINERI MILITARI
In aula Academiei militare a avut 

loc luni festivitatea de inmînare a 
diplomelor noii promoții de ingineri- 
militari, absolvenți ai facultăților mi- 
litare-tehnice din cadrul Academiei 
militare.

La festivitate au participat gene- 
ral-colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat' Major, gene
ral-colonel Marin Nicolescu și gene- 
ral-locotenent Ionel Vasile, adjuncți 
ai ministrului forțelor armate, gene
rali și ofițeri superiori.

Festivitatea a fost deschisă de ge
neral de armată Ion Tutoveanu. co
mandantul Academiei militare.

După citirea Ordinului ministrului 
torțelor armate prin care se acordă 
titlul de inginer militar ofițerilor ab
solvenți ai facultăților militare-teh- 
nice, promoțip 1970, absolvenților 
le-au fost inminate diplomele.

Din însărcinarea și în numele mi
nistrului forțelor armate, general-co
lonel Ion Gheorghe a transmis noi
lor ingineri militari călduroase feli-

citări și urări de succes deplin în 
îndeplinirea misiunilor încredințate.

La sfîrșitul festivității, ofițerii-in- 
gineri din promoția 1970 și-au expri
mat sentimentele de profundă recu
noștință și devotament față de partid 
printr-c telegramă adresată COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care op spune : „Conștienți și pă7 
trunși dc sensul profund al marilor 
răspunderi ce ne revin, asigurăm Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, pe dumneavoastră perso
nal. tovarășe Nicolae Ceaușesțu, că 
sîntem hotăriți sâ slujim cu toată 
ființa noastră idealurile poporului ro
mân, politica internă și externă a 
partidului nostru, cauza socialismului 
și comunismului. Ne vom inehina tot 
ce avem mai bun îndeplinirii misiu
nilor încredințate de partid și guvern, 
fiind oricir.d gata să apărăm cuceri
rile socialiste, independenta și suve
ranitatea națională a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia". (Agerpres)

PRIMIRI LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Luni, 23 martie a.c., Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit in audiență pe dr. Antonio 
Alvarez Restrepo, in legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Columbiei la București. '

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe, a primit în audiență pe 
Mathias Fassou Moriba, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare in calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Guineea la București.

★
Luni s-a întors de la Oslo tovară

șul Constantin Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la .Comitetul Central al 
P.C.R., care a participat la Semina
rul internațional „Probleme actuale 
ale . leninismului". organizat de 
Partidul Comunist din Norvegia, în
tre 14 ș! 20 martie.

★
Luni dimineața a părăsit Capitala- 

senatorul Juan de Dios Carmona Pe
ralta, președintele Comisiei pentru in
dustrie și minerit din Republica Chi
le, care ne-a vizitat țara la invitația 
Ministerului Industriei Miniere și 
Geologiei și Ministerului Comerțului 
Exterior.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de ing. Ion 
Mineu, adjunct al ministrului indus
triei miniere și geologiei șl de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Fernando Contreras, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Chile la București.

★
Noul ambasador al Republicii So

cialiste Cehoslovace în Republica So
cialistă România. Miroslav Sulek. a 
depus luni dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Luni a plecat spre Belgrad o dele

gație condusă de tov. Petrache Tro- 
fin, vicepreședinte al Oficiului Națio
nal de Turism, pentru a participa la 
cea de-a 3-a Conferință a organisme
lor oficiale de turism din țările bal
canice.

★
S-a înapoiat in Capitală, sosind de 

la Geneva, conf. dr Ovidiu Bădina. 
directorul Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului, care a 
participat la cea de a 21-a sesiune a 
Comisiei O.N.U. pentru dezvoltarea 
socială. (Agerpres)

Anallzînd rezultatele din cadrul în
trecerii organizate în cinstea Con
gresului al X-lea al partidului și a 
celei de a XXV-a aniversări a eli
berării patriei. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție și Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii au acordat unor coopera
tive agricole de produbție titlul de 
fruntașe pe țară în întrecerea socia
listă desfășurată în 1969.

Realizările cooperativelor agricole 
fruntașe sînt rodul muncii pline de 
abnegație depuse de țărănimea coo
peratistă. de mecanizatori și specia
liști, care folosind cu pricepere aiu- 
torul multilateral primit din partea 
statului au demonstrat posibilitățile 
mari de creștere a producției de care 
dispune acest important sector al e- 
conomiei naționale.

La cultura porumbului boabe, pre
miul I a fost obținut de C.A.P.-Co- 
mana, județul Constanța, care, de pe 
639 hectare, a realizat producții me
dii de 7 086 kg.

La cultura floril-soareluf, premiul I 
a fost atribuit C.A.P.-Cobadin, ju
dețul Constanța, care de pe 300 hec
tare a obținut în medie 3 070 kg și a 
livrat la fondul de'stat 3 005 kg pe 
hectar

Premiul I la cultura sfeclei de za
hăr a revenit C.A.P.-Irațoșu, județul 
Arad, care de pe 300 hectare a ob
ținut in medie 40 285 kg.

La cultura cartofului, premiul I 
s-a atribuit C.A.P.-Tușnad-Sat, ju
dețul Harghita, care a obținut in me
die 20 418 kg de pe 455 hectare.

La cultura- legumelor a obținut 
premiul 1 C.A.P.-Palazul Mare, ju
dețul Constanța, recoltind de pe 160 
hectare o producție medie de 
18 265 kg.

Premiul I la producția de struguri 
a fost acordat C.A.P.-Tîmboiești. ju
dețul Vrancea. care de pe 606 hectare 
a obținut 13 289 kg/ha.

La producția de fructe, premiul I 
— C.A.P.-Unirea-Bozioru, județul 
Buzău, care de pe 173 hectare a ob
ținut 8 000 kg în medie pe hectar.

Premiul I la producția de lapte : 
C.A P.-Stoicănești, județul Olt, care 
a obținut 3152 litri lapte în medie 
de la 422 vaci și a livrat la fondul 
de stat 9 585 hi lapte.

Premiul I pentru tngrășarea por
cilor — C.A.P.-Lenauheim, județul 
Timiș, care a îngrășat 3 282 porci și 
a vîndut statului 333 tone carne de 
porc.

La producția de lină, premiul I a 
revenit C.A P.-Limanu, județul Con
stanța, care de la 3 076 oi a obținut 
în medie 7 kg lînă.

Premiul I la producția de ouă : 
C.A.P.-Salonta I, județul Bihor, care 
de la 5 320 păsări a obținut in me
die 165 ouă.

Cooperativele clasate pe locul I 
vor primi drapelul, diploma și pre
mii bănești.

S-au acordat, de asemenea, diplo
me și premii cooperativelor situate 
pe locurile II și III. Alte C.A.P. au 
primit mențiuni.

Anul acesta, în însuflețită între
cere pentru înfăptuirea sarcinilor 
tra'sate de Congresul al X-lea al parti
dului și de cele două programe na
ționale adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., cooperatorii, meca
nizatorii, specialiștii care lucrează in 
agricultură s-au angajat să-și mobi
lizeze întreaga energie și pricepere, 
să organizeze exemplar munca, ast
fel ca toate lucrările agricole să fie 
făcute la timp, în condiții calitativ 
superioare față de anul trecut. Ex
periența unităților fruntașe, care au 
obținut rezultate remarcabile în 1969, 
demonstrează că în campania de pri
măvară se hotărăște în foarte mare 
măsură nivelul producțiilor, că nu
mai printr-o activitate neobosită, 
responsabilă a întregii țărănimi. coo
perativele agricole vor putea să-și în
deplinească sarcinile de plan și anga
jamentele asumate in întrecere, să-și 
aducă o contribuție tot mai substan
țială la satisfacerea nevoilor mereu 
crescînde ale societății noastre socia
liste.

(Agerpres)
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cinema

• Moll Flanders ; PATRIA - 9 ;
12 , 15 . 18 , 21, FESTIVAL - 8,45 ; 
11,45 . 14,45 , 17,45 , 20,45.
• Uutnnisoara doctor ; REPUBLICA
- u,45 . 1 ,15 . 13,45 . 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• J c dublu în serviciu) secret : 
LUCEAFĂRUL - 9 , 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 21, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 
13.-0 ; 16,33 , 18.45 . 21, FAVORIT—10 ;
13 ; 15,30 ; 18 , 20,30.
« Elvira Madigan : CAPITOL -
9.30 ,’ 11,15 ; 14 , 16,30 ; 18,45 . 21.
• Doi bărbați pentru o moarte :
VICTORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.;
18.30 , 21.
• Bătălia pentru Roma
- 9,30—15,45 *
ÎNFRĂȚIREA
15.30 , 19
© Ghici cine 
TRAL - 8.45, 
20.u». BUCEGI 
ia 15. 2
20.10.
• Program pentru copii î DOINA 
9 . 10
O Mireasa era în negru î DOINA — 
11,30. 13 45; 16; 18,15; 20,30 MELO- 
D;A - 9 ; 11,15 . 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20, 
MODERN - 9.15 11.45 ; 14 : 16,15 :
18.30 20,45.
• i'o-Yo : TIMPURI 
continuare.
• Piogram de filme 
TIMPURI NOI - 19 . 
© Pat și Patachon : 
(sa «a Un on)

Adio Texas : FEROVIAR - 8,30 . 
13,30 . 16 . 18.30 . 21. EXCELSIOR

9 45 12,15. 14,45. 17,15 . 20. AU
RORA - 9 . 11.15 . 13,30 . 16 . 18,15 . 
2n.30, TOMIS - 9 . 11.15 . 13.30 . 15,45 ; 
18 , 20.15 FLAMURA - 9 . 11,15 : 16 . 
18 15 , 20.30 
© Visul domnului Gentil : 
REASCA "
ft Via Mala : BUZEȘTI 
VIITORUL - 15.30 . 18.

LUMINA
în continuare ; 19,30 ;
ÎNTRE POPOARE -

cină ? CEN-
13,15 ; 15.45 . 18,15 ;

15,45 ;

vine ta 
11 ;

BUCEGI - 9,45 , 12 ,
20.30, CIULEȘTI - 15.30 . 18 ;

9.15

10 . 12 . 14.

documentare : 
21.
CINEMATECA

d

FLO-
10 . 13,45 . 16 . 18,15 . 20,30.

15,30 : 18 .

al Teatrului National din Cra- 
Tn distribuție Vasile Cosma, 
Cîsu, llie Gheorghe, V. Do* 
Iancu Goantă. Remus Mărgi- 

, Constantin Sassu,

20.

Pu-

© Noapte cu ceață : POPULAR — 
15 30 , 18 . 20,30.
• Oscar : UNIREA - 15,30 , 18 ; 20,15. 
© Valea păpușilor : FERENTARI — 
15.30 , 18 , 20.30.
A Călugărița : PACEA - 16 ; 19. 
© Prietenele : VIITORUL - 20,30.
O Jolivie pentru doi ; BUZEȘTI — 
20.<0.
® Explozie în munți : DACIA — 8,30 
—20,45 în continuare.
© Winnetou în Valea Morții : LIRA 
- 15,30 , 18. CRINGAȘI - 15,30 ; 18 ; 
20,15, VII AN - 15,30 . 18 ; 20,15.
q Roșu și auriu : LIRA - 20,15.
© Comisarul x și „Panterele alba
stre" : DRUMUL SĂRII - 15,30 . 17,45, 
VOLGA - 10—12 în continuare : 16 ; 
18,15 . 20,30.

© Căsătorie prin mica publicitate : 
DRUMUL SĂRII - 20.
• Lovitură puternică :• COTROCENI 
-.15,30 ; 18.
O Păsări și ogari : COTROCENI

ghciu) . Vijelie în crengile de sas- 
safra- — 1^,30 , (sala Studio) : Enig- 
manca doamnă
© Teatrul „Țăndărică44. (sala din Ca
lea Victoriei) : O poveste cu cîntec— 
15 : 17.
o i’eatrul ,,A. Davila" din Pitești (în 
sala Teatrului Mic) Taifun — 20.
© Teatrul satiric muziCaJ „C. Tănase" 
(sala Savoy) Varietăți — 20 , (sala 
di<» Calea Victoriei nr. 174) Nicuță 
la... Tănase — 19.30.
© Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : Domnișoara din Sighișoa
ra - 19.30.
a Cin ul de stat : Carnavalul circului

$ Filarmonica de stat „George 
nescu" (la Ateneul Român) în ca
drul ciclului „Muzica și celelalte arte" 
are loc concertul intitulat „Muzica și 
literatura" — 20. Dirijor Paul Pope
scu Solistă Marina Krîlovici. în 
program lucrări de Janacek. Kodaly. 
Wagner, Liszt.
© Opera Română Faust - 19,30.
$ Teatrul de operetă My fair lady 
- 19.30.
A Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) Heidelbergul de altă
dată - 19,30 , (sala Studio)' O femeie 
cu bani - 19.30
g Teatrul de Comedie Nic-Nic - 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Alex. Sahia) Viraj pe
rie ros - 20 . (în sala U.G.S.R.) 
ricele în ureche — 20.
* Teatru) „C. I. Nottara1* (sala Ma-

13,00 Deschiderea emisiunii
mea copiilor. Răzbunarea păpușilor. 
Scenariul George Niculescu-Mizll. Re
gia artistică Eugen Todoran. 18,30 An
cheta economică - In obiectiv iri
gațiile. 13,55 Anunțuri - publicitate. 
19,J0 Telejurnalul de seară. 19,20 Ce 
știm și ce nu știm despre om ? — 
Emiu ;ne de cultură științifică de 
Anurei Bacalu. 19.45 Seară de teatru : 
„Regele Leâr- — Tragedie de W. 
Shakespeare. In românește de Mih- 
n«-a Gneoighiu. Interpretează un co
lectiv ‘ ‘ ‘ ~
iova.

. Pavel 
gara 
neariu, Constantin Sassu, Nicolae 
[liescu, Petre Gheorghiu, Ion Pave- 
lescu. Leni Pințea-Homeag, Marina 
Bașta, Smaragda Olteanu. Regia 
Gheoighe Joia . Muzica Ștefan Man- 
golanii. 22,00 Campionatul mondial de 
hochei - grupa A Cehoslovacia — 
Suedia (repriza a III-a). Transmisiune 
directă de la Stockholm. 22,45 Tele
jurnalul de noapte. 23.00 închiderea 
emisiunii.

Tabloul economic al 
Republicii Populare 
Ungare se imbogățește 
an de an cu siluetele 
unor noi obiective ca
re. adăugîndu-se con
strucțiilor de pînă a- 
cum. intăresc capaci
tatea industrială a ță
rii. sporesc avuția na
țională. în perioada de 
după eliberarea Unga
riei de sub jugul fas
cist — eveniment de 
la care se va împlini 
în curînd un sfert de 
veac — numărul în
treprinderilor indus
triale a sporit cu peste 
1000 ; s-au format noi 
centre industriale la 
Dunăujvâros. înota, 
Komlâ. Tiszaszeder- 
hâny. Szâszhalombata 
și in alte locuri, care 
au schimbat repartiția 
geografică a forțelor 
de producție, transfor- 
mînd'în zone de reală 
importantă economică 
vaste întinderi ale 
țării.

Am poposit recent 
printre constructorii 
citorva dintre obiecti
vele industriale apă
rute 'în ultima vreme. 
Prima vizită am fă
cut-o la fabrica de do- 
lîetilenă a Combinatu
lui chimic „Tisa". Se 
desfășurau tocmai ul
timele probe tehnolo
gice la secțiile de eti- 
fenă și polimerizare. 
500 de constructori, 
montori și viitori lu
crători din această în
treprindere participau 
la acest eveniment ce 
avea să încununeze 
munca de aproape doi 
ani a construcției ce
lui mai mare obiectiv 
al industriei chimice 
ungare

Noul obiectiv, pentru 
construcția căruia s-au 
investit peste 2.5 mili
arde forinți, se impune 
prin coloanele sale ar
gintii. prin instalațiile 
de mari proporții ce le 
adăpostește. Vizitînd 
Întreprinderea, am a- 
flat că o parte din ma
șinile și instalațiile fa
bricii au fost importa
te din Uniunea Sovie
tică. iar altă parte din 
Anglia. înaltul grad de 
tehnicitate a utilaje
lor asigură ca proce
sele tehnologice (care 
au loc la temperaturi 
intre minus 130 de gra
de și plus 800 de grade, 
în condiții de vid sau 
la presiuni de 2 000 de 
atmosfere) să se desfă

șoare cu o mare preci
zie Desigur, dirijarea 
acestor instalații pre
supune o înaltă price
pere, un înalt grad de 
specializare tehnică. '

Ce reprezintă noua 
fabrică în ansamblul e- 
conomiei ungare? Mi-a 
răspuns la întrebare u- 
nul dintre tinerii ingi
neri ai întreprinderii. 
Rodhay Laszlo. El a a- 
rătat că aceasta este 
prima fabrică de polie
tilenă din Ungaria. Ea 
va produce anual 24 000 
de tone polietilenă, 
produs care pină in 
prezent se importa din

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA 

DE LA 
AL. PINTEA

Occident, presupunind 
mari cheltuieli în de
vize.

Al doilea popas. Ve
nind dinspre Buda
pesta, de cum se apro
pie de Szekesfehârvâr. 
atenția călătorului este 
-eținută de profilul im
punător al unei noi 
construcții industriale. 
Pentru uzina de prelu
crare a metalelor ușoa
re din acest oraș, anul 
1969 a fost unul dintre 
cei mai rodnici. Nu 
este vorba numai de 
rezultatele în producție 
obținute de această în
treprindere cît, mai a- 
les. de crearea, în ca
drul ei, a noii secții de 
laminare — unul din
tre cele mai mari o- 
biective industriale ri
dicate în ultimii ani în 
Ungaria. Această sec
ție. a cărei realizare a 
necesitat fonduri de 3 
miliarde de forinți, se 
înfățișează ca o hală 
lungă de 800 de metri 
și lată de peste 90 — o 
construcție modernă 
din beton, sticlă și alu
miniu. cu o înzestrare 
tehnică de înalt nivel. 
Secția dispune de o li
nie de laminare la 
rece, mai multe cup
toare electrice, o linie 
de laminare la cald, 
mai multe prese uria
șe. Cind va intra în 
producție cu întreaga 
capacitate, ea va furni
za anual peste 60 000

tone tablă lată și mai 
bine de 3 000 tone pro
file de aluminiu. Ni s-a 
relatat că peste 70 Ia 
sută din produsele ce 
vor fi realizate în a- 
cest an au și fost con
tractate la export de 
diferite firme străine.

Al treilea popas. La 
marginea orașului Sze
ged iși Înalță silueta 
un edificiu cu opt e- 
taje. Este prima din
tre clădirile noului 
centru de cercetări 
biologice al Acade
miei de științe din Un
garia, unul dintre cele 
mai mari centre de 
cercetare științifică din 
întreaga țară. Cele 
peste 120 săli de la
boratoare. înzestrate 
cu un modern apara- 
taj de cercetare, vor 
permite unui număr de 
500 de cercetători, 
laboranți și alți spe
cialiști să-și desfă
șoare activitatea în 
condiții excelente. 
Centrul va dispune de 
laboratoare speciale 
pentru cercetări in 
domeniul izotopilor 
radioactivi, de săli de 
conferințe și studiu, 
săli de documentare 
etc., și va concentra 
întreaga activitate în 
domeniul respectiv din 
Ungaria.

— Dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale 
a cercetării științifice 
se va răsfrînge favo
rabil asupra evoluției 
ascendente a întregii 
economii naționale — 
spunea dr. Szabo Zol- 
tăn, ministrul ungar 
al sănătății.

în ce privește cer
cetările fundamentale 
desfășurate în noul 
centru biologic de la 
Szeged, ele vor con
tribui nemijlocit la 
dezvoltarea agricultu
rii, a medicinei, ca și a 
industriei farmaceutice.

Trei obiective noi, 
reprezentând tot atitea 
direcții importante în 
dezvoltarea economiei 
ungare — chimia, me
talurgia, cercetarea ști
ințifică — obiective 
ce se adaugă celor 
realizate pînă în pre
zent, și care reflectă 
efervescența activită
ții creatoare a oameni
lor muncii din R.P. Un
gară. h tărîrea lor de 
a-și spori continuu 
realizările în construc
ția socialistă.



internațională
CONGO (Brazzaville)

TENTATIVĂ
DE LOVITURĂ 

DE STAT EȘUATĂ
BRAZZAVILLE 23 (Agerpres). — 

în Republica Populară Congo s-a pro
dus în zorii zilei de luni o tentativă 
de lovitură de stat. Un grup de mili
tari a ocupat imobilul radioului din 
Brazzaville, difuzînd un comunicat în 
care se anunța răsturnarea guvernu
lui și arestarea președintelui țării, 
Marien N’Gouabi. La scurt timp de Ia 
acest anunț, clădirea radiodifuziunii 
a fost înconjurată de unități armate 
ale țării, grupul de complotiști fiind 
arestat după o luptă soldată cu pier
deri de ambele părți. încercarea de 
lovitură de stat, care s-a rezumat, 
deci, la cucerirea temporară a imo
bilului radiodifuziunii, a declanșat 
mari demonstrații organizate de 
populația capitalei congoleze în semn 
de sprijin față de guvernul condus de 
Marien N’Gouabi.

★
Locotenentul Kikanga, conducătorul 

grupului de complotiști, și-a mani
festat continuu opoziția, în ultimii 
ani, față de transformările din Congo 
(B). în noiembrie 1969, el a fost im
plicat într-un complot împotriva gu
vernului și condamnat în contumacie 
la moarte, după ce reușise să pără
sească țara. De atunci el și-a expri
mat în repetate rîndun intenția de 
a cuceri puterea la Brazzaville.

★
într-o declarație difuzată de postul 

de radio Kinshasa, guvernul Repu
blicii Democratice Congo a dezmințit 
categoric afirmațiile privind un a- 
mestec în tentativa de lovitură de 
stat survenită luni la Brazzaville.

LIBIA

întărirea controlului de stat 
asupra bogățiilor petrolifere

TRIPOLI 23 (Agerpres) — în vir
tutea măsurilor de reorganizare anun
țate săptămîna trecută, Societatea 
națională pentru petrol din Libia de
vine proprietara petrolului extras din 
terenurile concesionate companiilor 
străine ; acestea suportă cheltuielile 
de prospectare și exploatare a țițeiu
lui, primind în schimb din partea sta
tului libian bani lichizi sau o canti
tate corespunzătoare de petrol — a 
.declarat ministrul libian al petrolului, 
Ezzidine Mabrouk.

Ministrul libian a subliniat că re
vizuirea legislației petroliere a țării 
a avut drept scop întărirea controlu
lui statului asupra operațiunilor de 
exploatare a resurselor de „aur ne
gru", extinderea atribuțiilor Societății 
naționale pentru petrol și, în același 
timp, creșterea eficienței activității 
acesteia în vederea valorificării mai 
intense a zăcămintelor petrolifere. El 
a precizat că această organizație va 
controla de acum înainte operațiunile 
de transportare a petrolului în inte
riorul țării.

P. C. Finlandez despre 
situația din țară după alegeri

HELSINKI 23 (Agerpres). - La 
21 și 22 martie a avut loc la Hel
sinki o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Finlan
dez, consacrată în special examinării 
rezultatelor alegerilor parlamentare 
și a situației create după alegeri. Un 
raport în această chestiune a fost 
prezentat de E. Kivmaki, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Finlandez. Rezoluția' adoptată 
de plenară adresează un apel pen
tru intensificarea luptei împotriva 
forțelor de dreapta. întărirea pozi
țiilor forțelor de dreapta, se spune 
în rezoluție, pune în primejdie po
litica externă iubitoare de pace, pro-

Ziarul nostru a relatat despre 
desfășurarea întîlnirii de la Er
furt dintre președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, Willi Stoph, 
și cancelarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, despre pozițiile expuse în 
cadrul acestei întîlniri, despre ecoul 
internațional, aprecierile și comenta
riile de presă pe marginea acestui 
eveniment. Majoritatea covîrșitoare a 
acestor comentarii și aprecieri concu
ră în a considera întîlnirea ca un 
act pozitiv, ca un pas util ce poate 
deschide calea normalizării raportu
rilor dintre cele două state germane, 
înlăturării unor surse de suspiciune 
și neîncredere, ca o contribuție favo
rabilă intereselor destinderii și securi
tății pe continent.

în ce o privește, opinia publică din 
țara noastră salută și își exprimă sa
tisfacția față de acest pas. Se con
firmă încă o dată că schimburile de 
păreri, contactele, consultările între 
state cu orînduiri social-politice dife
rite trebuie dezvoltate pe toate căile, 
ca.6 cerință indispensabilă pentru în
făptuirea principiilor coexistenței paș
nice, pentru promovarea destinderii 
și consolidarea păcii. România este 
profund încredințată că amplificarea 
dialogului între state pe bazele res
pectării principiilor independenței, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, aplica
rea pe o arie tot mai largă a 
metodei tratativelor, convorbirilor 
și schimburilor de vederi consti
tuie singura cale de natură să ofere 
posibilitatea unei examinări construc
tive a problemelor în suspensie și să 
ajute la înseninarea orizontului poli
tic. Tocmai în aceasta constă însem
nătatea întîlnirii de la Erfurt care, în 
ciuda deosebirilor de vederi manifes
tate, a consemnat angajarea dialogu
lui între cele două părți.

Este semnificativă declarația pre
ședintelui Consiliului de Stat al

italia Acord de compromis 
pentru reluarea formulei 

guvernamentale cvadripartite
ROMA 23 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite: 
După o evoluție caracterizată con
tinuu de contradicții și incerti
tudini, criza de guvern din Ita
lia a înregistrat luni seara un 
prim pas, important, pe calea re
zolvării ei. Conducerile partidelor 
de centru-stînga, regăsindu-se pe 
aceeași platformă, au aprobat do
cumentul ce le-a fost prezentat 
sîmbătă de către premierul desem
nat, Mariano Rumor, în vederea 
reconstituirii unui guvern cvadri- 
partit. Survenit după îndelungate 
tratative, în timpul și în cadrul 
cărora au reieșit cu claritate di
vergențe de fond între partidele 
democrat-creștin, socialist, socia- 
list-unitar și republican asupra o- 
rientării politice generale și a cî- 
torva probleme concrete — cum 
ar fi alianțele la nivelul admi
nistrației locale, politica social-e- 
conomică — acordul intervenit în
tre cele patru partide poartă, ine
vitabil, pecetea compromisului. A- 
ceasta o dovedește, între altele, 
așa-numitul „document Rumor". O 
lectură a sa demonstrează că în 
fond este vorba de o „asamblare" 
a precedentelor „documente", ela
borate de Amintore Fanfani sau 
Aldo Moro, dar pe baza cărora, 
la timpul respectiv, nu s-a putut 
realiza o înțelegere. Un ultim re
tuș dat acestora de Mariano Rumor

0 declarație a M.A.E. al R.D. Vietnam 
în legătură cu intensificarea 

războiului din Laos
HANOI 23 (Agerpres) — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva inten
sificării escaladării războiului de că
tre S.U.A. în Laos. După ce men
ționează că S.U.A. au adus noi trupe 
în Laos și au intensificat bombarda
mentele asupra teritoriului laoțian, 
declarația subliniază că aceste ac
țiuni pun in primejdie pacea și 
securitatea în Indochina, în Asia de 
sud-est, precum și în lumea întrea
gă.

Guvernul R.D. Vietnam, în calitate 
de semnatar al Acordurilor de la 
Geneva din 1962 cu privire la Laosț 
sprijină întru totul poziția justă ă 
Frontului patriotic din Laos, care 
urmărește soluționarea pașnică a 
problemei laoțiene pe baza acordu
rilor de la Geneva și a programului 
în cinci puncte propus de Frontul 
Patriotic.

XIENG QUANG 23 (Agerpres). - 
într-un interviu acordat agenției de 
presă Khaosan Pathet Lao, secreta- 

movată de mulți ani de Finlanda, 
drepturile și libertățile democratice 
ale poporului. Remarcînd că parti
dele muncitorești și cele care colabo
rează cu acestea în actualul gu
vern continuă să dețină majoritatea 
în noul parlament, rezoluția arată 
că, acționînd împreună, aceste forțe 
pot zădărnici planurile dreptei, in
clusiv încercarea ei de a pătrunde 
în guvern. Numai un guvern care se 
bucură de sprijinul clasei munci
toare și al țărănimii muncitoare, care 
se opune în mod efectiv marelui ca
pital și acționează în interesul oa
menilor muncii, poate avea succes.

R.D.G., Walter Ulbricht, care a 
arătat că „prima convorbire care 
a avut loc între președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph, și cancelarul federal 
Willy Brandt a servit, înainte de 
toate, asigurării păcii" și a-' salutat 
totodată consensul întrunit la con
vorbirile de Ia Erfurt de ideea ca 
cele două state germane să facă 

UN ACT POZITIV IN VIAȚA 
INÎTRNATONA1A

totul pentru ca de pe pămînt ger
man să nu mai izbucnească un nou 
război. Premierul W. Stoph, într-un 
raport prezentat Camerei Populare, a 
apreciat că atmosfera în care au de
curs discuțiile de la Erfurt a fost 
realistă și a menționat că, în conti
nuarea eforturilor pentru stabilirea 
de relații egale în drepturi în
tre cele două state germane, „ne 
călăuzim atît după interesele po
porului din R. D. Germană, cit și 
după interesele popoarelor din toate 
statele europene, după dorința lor de 
pace și securitate trainică".

le-a făcut însă acceptabile, cu toa
te că nu se poate afirma că mo
dificările aduse ar reprezenta 
schimbări de fond.

Sprijinind soluția Rumor, parti
dul democrat-creștin pare a fi a- 
juns la concluzia că în condițiile 
actuale nu poate încerca o altă va
riantă a formulei guvernamentale 
fără riscul de a provoca serioase 
fisuri în propriile-i rînduri. Eșe
cul lui Aldo Moro și Amintore 
Fanfani nu face decît să ilustreze 
faptul că raportul de forțe în in
teriorul democrației-creștine nu a 
putut fi modificat, înfruntarea fi
nală dintre diferitele curente fiind 
așadar amînată. La rîndul lor, so
cialiștii au confirmat în cadrul lu
crărilor direcțiunii lor că față de 
perspectiva reală a dizolvării an
ticipate a parlamentului, au tre
buit să se mulțumească cu inclu
derea în programul guvernamental 
doar a unora din propunerile lor 
de bază, lăsînd ca timpul să le. 
ofere un prilej mai favorabil pre
valării tezelor lor.

Urmînd practica constituționa
lă stabilită, Mariano Rumor s-a 
prezentat luni seara la Palatul 
Quirinale anunțîndu-1 pe preșe
dintele republicii, Giuseppe Sara- 
gat, că acceptă să formeze noul gu
vern. în zilele următoare vor avea 
loc tratative pentru stabilirea com
ponenței noului cabinet.

rul general al Frontului Patriotic din 
Laos, Fumi Vongvicit, cere Statelor 
Unite să pună capăt escaladării răz
boiului și să înceteze complet și ne
condiționat bombardamentele asupra 
teritoriului laoțian, în scopul creării 
condițiilor pentru o reuniune a păr
ților interesate.

Vongvicit a adăugat că Frontul 
Patriotic din Laos își menține propu
nerea în cinci puncte în vederea li
nei soluționări politice a problemei 
laoțiene.

Conferința de presă 
a lui W. Rogers
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

Secretarul de Stat al S.U.A., William 
Rogers, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă ținută luni, că 
„președintele Statelor Unite a hotă- 
rît să suspende pentru moment pro
nunțarea unei hotăriri definitive a- 
supra cererii Israelului de a i se 
livra, suplimentar, avioane de lup
tă". Șeful diplomației americane a 
precizat, totodată, că „este vorba 
doar de o decizie provizorie". Pe 
de altă parte, Rogers a anunțat că 
guvefnul american a hotărît să acor
de un ajutor financiar cerut de că
tre Israel la finele anului trecut, de
taliile acordării acestui ajutor urmînd 
să fie discutate de către guvernele 
celor două țări. Secretarul de Stat al 
S.U.A. a relevat că guvernul ameri
can va intensifica eforturile diplo
matice în vederea unei soluționări 
pașnice a conflictului din Orientul 
Apropiat.

Răspunzînd unor întrebări referi
toare la situația din Asia de sud-est, 
Rogers a apreciat că ar fi prematur 
să se convoace o conferință interna
țională în cadrul căreia să se abor
deze problema Indochinei în ansam
blu ca urmare a recentelor evenimen
te din Laos și Cambodgia.

Cancelarul W. Brandt a prezentat 
și el, în Bundestag, o dare de seamă 
în care a apreciat întîlnirea ca „jus
tă, necesară și utilă", prin faptul că 
a marcat începutul unui schimb de 
idei care a oferit posibilitatea „unei 
cunoașteri mai bune a partenerului 
și a concepțiilor sale", adăugind : 
„consider astăzi mai posibile decît 
alaltăieri rezultate practice, afirma

rea încrederii în relațiile dintre cele 
două state germane".

Tocmai prin prisma acestui început 
pozitiv, întîlnirea de la Erfurt este 
salutată ca un act susceptibil să 
influențeze în mod favorabil afir
marea tendințelor spre normalizarea 
climatului politic pe continent. 
Țara noastră apreciază că prin întîl
nirea de la Erfurt s-a creat o des
chidere în direcția unui drum pe 
care trebuie mers înainte cu răbdare, 
cu perseverență. Firește, numeroasele 
probleme complexe, unele spinoase, 
care s-au acumulat, nu-și pot găsi o

Proclamația prințului 
Norodom Sianuk

VIZITA DELEGAȚIEI P. C. R. 
1N MAREA BRITANIE

PEKIN 23. — Corespondentul Ager
pres I. Gălățeanu transmite : Secre
tariatul particular al lui Samdech No
rodom Sianuk, șef al statului cam
bodgian, are onoarea de a face cu
noscută proclamația sa solemnă din 
23 martie 1970 adresată națiunii 
khmere :

1. Samdech Norodom Sianuk, în ca
litatea sa de șef legal al statului, di
zolvă, pentru crimă de înaltă trădare, 
cabinetul ministerial prezidat de ge
neralul Lon Noi, adunarea națională 
prezidată de Cheng Heng și consiliul 
regatului prezidat de Ong Sim.

2. Se va forma un guvern de uniune 
națională.

3. In așteptarea reîntoarcerii Cam- 
bodgieî la o situație normală, se va 
constitui o adunare consultativă ai 
cărei membri vor fi reprezentanții ca
lificați ai clerului budist, armatei, po
liției, gărzii provinciale, tineretului, 
intelectualilor, țăranilor, muncitorilor 
și ai altor oameni ai muncii, comer-

agențiile de presă transmit:
Convorbirile intercomu- 

nitore din ciPru au £ost reluate. 
Președintele Camerei Reprezentanți
lor din Cipru, Glafkos Cleridis, s-a 
întîlnit cu Rauf Denktaș, liderul co
munității cipriote turce, într-o încer
care de a reinnoda dialogul întrerupt 
de ultimele evenimente.

Ministrul comerțului ex
terior al Italiei, Riccard° Misasi, 
I-a primit pe Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior al României, cu care a avut 
o convorbire cordială privind rela
țiile economice dintre cele două țări 
și posibilitățile dezvoltării lor în 
continuare.

Forțele patriotice contro
lează o treime din terito
riul Angolei - 8 declara‘ 
N Spencer, lider al Mișcării pentru 
eliberarea Angolei. Acțiunile milita
re. se desfășoară în prezent în regiu
nile centrală ale țării cu populația 
c^a mai densă.

Un acord comercial ro- 
mâno-tailandez 8 £ost semnat 
la Bangkok, în urma negocierilor pur
tate între o delegație română și o de
legație tailandeză. România va ex
porta în Tailanda diverse instalații 
industriale, mijloace de transport ru
tier, feroviar și maritim, tractoare, 
mașini agricole, mașini-unelte, produ
se chimice și petrolifere, țesături tex
tile și altele. Tailanda va livra Româ
niei o serie de mărfuri tradiționale, 
inclusiv cauciuc natural, iută brută, 
lemn exotic și altele.

Decada culturii țări
lor socialiste 9 fost or§anizată 
sub auspiciile Universității „Boleslaw 
Bierut" din Wroclaw. Cu acest prilej 
au fost deschise două expoziții, una 
care prezintă cartea românească con
temporană și o alta pe tema „Mo
numente arheologice din Dobrogea". 
Au fost organizate, de asemenea, o 
gală de filme românești, audiții muzi
cale, precum și un concurs „Ce știți 
despre România

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, Janos 
Peter, a sosit luni în R.D.G., într-o 
vizită oficială la invitația ministru
lui afacerilor externe, Otto Winzer.

La Pekin au avut loc convor-
biri între Li Sien-nien, vicepremier

soluționare subită. Deocamdată, im
portant este că s-a deschis dialogul 
direct, că s-a făcut un început în ce 
privește discutarea acestor probleme, 
că, mai presus de deosebirile de ve
deri, s-a recunoscut valabilitatea me
todei tratativelor și s-a decis conti
nuarea convorbirilor. în acest sens, 
este pozitiv că s-a ajuns la o înțele
gere asupra următoarei întîlniri, care 
se va desfășura la Kassel cu începere 
de la 21 mai. și că se fac pregătiri 
pentru continuarea ordinii de zi a 
acestor convorbiri, în scopul de a le 
imprima un caracter de lucru.

Sperăm că pe această cale se va 
ajunge la normalizarea relațiilor 
dintre cele două state germane, asi- 
gurîndu-se participarea lor cu drep
turi egale la viața politică a conti
nentului, la eforturile pentru stator
nicirea păcii și destinderii în Eu
ropa, la reglementarea problemeloi 
litigioase care mai există încă în a- 
ceastă regiune a lumii. Sperăm că 
pe această bază se va ajunge, de a- 
semenea, cît mai curînd,-la recu
noașterea de către toate țările a am
belor state germane și la stabilirea 
de relații cu ele, pornindu-se de la 
înțelegerea realităților istorice crea
te în perioada postbelică în Eu
ropa.

Salutînd primul pas realizat la Er
furt. opinia publică din țara noastră 
își exprimă speranța că dialogul în
ceput intre reprezentanții celor două 
state germane se va desfășura în 
continuare în mod pozitiv, în inte
resul major al acestor două state, 
al tuturor statelor și popoarelor Eu
ropei dornice de pace, al destinderii 
internaționale și coexistenței pașnice 
pe continentul nostru și în întreaga 
lume.

Romulus CĂPLESCU 

cianților, industriașilor, funcționari
lor, femeilor etc., aparținînd tuturor 
tendințelor patriotice, progresiste și 
antiimperialiste.

4. Se va constitui armata națională 
de eliberare pentru eliberarea patriei 
de sub dictatura și opresiunea clicii 
reacționarilor trădători și pro-impe- 
rialiști care are în fruntea ei pe Lon 
Noi, Sisowath Sirik Matak și Cheng 
Heng și pentru lupta contra imperia
liștilor americani, stăpînii lor, luptă 
care se va duce în comun cu alte 
forțe populare și antiimperialiste ale 
țărilor frățești.

5. Guvernul de uniune națională, 
adunarea consultativă și armata na
țională de eliberare se vor uni cu 
masa poporului pentru a forma îm
preună un front unit care va purta 
numele Frontul Unit Național al 
Cambodgiei, avînd dubla sarcină a 
eliberării țării și reconstrucția ei după 
victoria asupra dușmanului imperia
list și a lacheilor săi.

al Consiliului de Stat, și președintele 
Organizației pentru eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, care se află în
tr-o vizită în R.P. Chineză — anunță 
Agenția China Nouă.

La Budapesta au lnceput 
luni dimineața lucrările celei de-a 
V-a conferințe internaționale a or
ganizațiilor inginerilor și tehnicie
nilor din țările socialiste. Conferința 
dezbate problema influenței progre
sului tehnic asupra structurii cadre
lor tehnice.

Sărbătoarea națională 
kurdă »Neroz“ 8 £ost marcată 
printr-o serie de manifestații la 
Bagdad în semn de satisfacție pentru 
încheierea acordurilor între guvernul 
central irakian și reprezentanții 
populației kurde. Manifestații asemă
nătoare au avut loc și în regiunile 
din nordul țării, unde populația 
kurdă este majoritară și la care au 
participat președintele Ahmed Has
san Al Bakr și liderul populației 
kurde, Mustafa Barzani.

Expoziția întreprinderii 
românești de comerț exte
rior „fluto-tractor" s a des- 
chis la Budapesta. Expoziția pre
zintă vizitatorilor diferite tipuri de 
tractoare, camioane, remorci, autocis
terne, autoturisme pentru teren, di
ferite mașini agricole.

Situația din Asia£ace obiec- 
tul unei conferințe care s-a deschis 
în capitala ceyloneză, Colombo. Par
ticipă delegați din Cambodgia, India, 
Indonezia, Laos, Malayezia, Nepal, 
Singapore și Ceylon. O atenție deo
sebită va fi acordată modalităților de 
intensificare a cooperării in diverse 
domenii între țările participante.

Congresul Partidului So
cialist Francez a fost amî- 
jțțjj din aprilie, pentru 19—21 iunie. 
Congresul va defini planul de ac
țiune al socialiștilor, după ce, în 
prealabil, consiliul său național va fi

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru siderurgie
MOSCOVA 23 (Agerpres). — între 

17 și 20 martie 1970, la Moscova a 
avut loc cea de-a 34-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie.

La ședință au participat delegații 
clin R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană. R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară și Uniunea Sovietică.

La Muzeul Central „V. I. Lenin" a 
avut loc ședința festivă a comisiei 
consacra! r centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin. Participanții la ședință 
au depus o coroană de flori la Mau
soleul lui V. I. Lenin și au vizitat 
locurile memoriale legate de viața și 
activitatea lui V. I. Lenin.

In conformitate cu sarcina trasată 
de Comitetul Executiv, comisia a 
examinat propunerile concrete în
dreptate spre realizarea hotărîrilor 
celei de-a XXIlI-a sesiuni (speciale) 
a C.A.E.R. cu privire la dezvoltarea 
colaborării țărilor membre ale 
C A.E.R. în scopul satisfacerii necesi
tăților lor în domeniul producției si
derurgice și principalele direcții ale 
dezvoltării specializării și cooperării 
în producția siderurgică pe o perioa
dă îndelungată.

Ghidîndu-se după hotărîrea celei 
de-a XXIII-a sesiuni (speciale) a 
C.A E R și a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., comisia a adoptat hotă- 
rîri cu privire la perfecționarea în 
continuare a activității sale.

Comisia a examinat, de asemenea, 
o serie de alte probleme ale colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R., 
printre care probleme ale standardi
zării și colaborării în domeniul sa
tisfacerii necesităților țărilor în reali
zarea de produse siderurgice pentru 
construcții.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.

LONDRA 23 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C-R., 
a făcut luni o vizită la sediul cen
tral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Cu acest prilej, 
oaspeții români s-au întîlnit și au 
avut o convorbire cordială cu to
varășii John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Reuben Falber, 
secretar general adjunct, Bert Ra- 
melson, Jack Woddis, Anthony 
Chater, membri ai Comitetului Po
litic, și cu alți membri ai condu
cerii partidului.

în cinstea delegației P.C.R., to
varășul John Gollan a oferit un 
prînz la care au participat mem
bri ai conducerii Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

luat cunoștință de rezultatele con
vorbirilor dintre Partidul Socialist și 
celelalte formațiuni ale stîngii.

0 delegație japoneză 8 s°- 
sit la Pekin — anunță agen
ția China Nouă. La sosire, delegația 
a fost întimpinată de Go Mo-jo, pre
ședinte de onoare al Asociației de 
prietenie China—Japonia, precum și 
de alte persoane oficiale.

Delegația Confederației 
industriilor britanice, condu- 
să de președintele ei, Arthur Norman, 
care face o vizită în Uniunea Sovie
tică, a sosit luni la Moscova. In 
aceeași zi, delegația a fost primită 
de D. Gvișiani. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al U.R.S.S. pen
tru știință și tehnică. Cu acest pri
lej, relatează agenția TASS, au fost 
discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării economice 
dintre cele două țări în domeniul in
dustriei.

Deschiderea conferinței 
miniștrilor de externe din

BUSINESS TEXAN
„In locul în care ne 

aflăm, doamnelor și 
domnilor, a fost răpus 
președintele Kennedy. 
In acest loc Jacky s-a 
aruncat asupra muri
bundului, pătîndu-și 
fusta cu sîngele lui". 
Așa răsună prin mi
crofoanele autobuze
lor vocea ghizilor care 
conduc turiștii prin 
Dallas. Odiosul asasi
nat a devenit pentru 
unii texani o inepui
zabilă sursă de recla
mă turistică și, bine
înțeles, un business 
înfloritor. Orașul este 
împînzit cu standuri 
și magazine care oferă 
suveniruri legate de

S.O.S. ÎN ANTARCTICA
Marinarii de pe 

spărgătorul de ghea
ță „Fuji" urmăresc cu 
încordare activitatea 
telegrafistului : S.O.S. 1 
Semnalul s-a răspîn- 
dit în eter. Nava ja- 
ooneză, cu o elice a- 
variată, a fost învin
să în lupta cu ghe
țurile. De mai bine 
de o săptămână „Fu
ji" este prizonier în 
„deșertul alb". La bor
dul navei se găsesc 
elicoptere, dar aces

„memorabila zi" : 
pliante de fotografii, 
cuprinzînd filmul tra
gediei, mici figurine 
din porțelan, înfățișîn- 
du-l pe fostul preșe
dinte, avînd marcate 
clar punctele în care 
l-au atins gloanțele, 
puști miniaturale cu 
lunetă, aidoma armei 
lui Oswald etc. etc.

De curînd la acest 
sortiment de „suveni
ruri" s-a mai adăugat 
unul: depozitul de
cărți din care s-a tras 
asupra lui John Ken
nedy. Nu în miniatură, 
ci „natur". Prețul este 
de-a dreptul astrono

tea nu dispun de com
bustibil decît pentru 
o distanță mică. Even
tual pînă la baza ja
poneză din Antarcti
ca, Syowa, aflată în 
apropiere. Dar acolo 
nu pot fi adăpostiți un 
număr atît de mare 
de oameni. O rază de 
speranță a apărut zi
lele trecute. Spărgă
torul de gheață so
vietic „Obi" a pornit 
pentru a-i salva. Bu
curia a fost însă de

în cursul după-amiezii, delega
ția P.C.R. a plecat la Leeds, unul 
din marile centre industriale ale 
țării.

PREȘEDINTELE

L. SVOBODA

ÎN R.P. MONGOLĂ
PRAGA 23 (Agerpres) — Agenția 

C.T.K. anunță că președintele R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a ple
cat luni dimineață într-o vizită da 
prietenie în R. P. Mongolă; la invi-* 
tația președintelui Prezidiului Mare-* 
lui Hural Popular al R. P. Mongole, 
Sambu Jumsaranghiin.

țările islamice. La lucrări par- 
licipă miniștri din 22 de țări. Con
ferința a fost deschisă de regele 
Feisal al Arabiei Saudite. Ministrul 
afacerilor externe al Arabiei Saudi
te, Omar Sakkaf, a fost ales preșe
dintele conferinței, ale cărei lucrări 
se vor desfășura timp de două zile.

Aniversarea a 32 de ani 
de la naționalizarea indus
triei petroliere mexicane. 
Cu această ocazie, președintele Gus
tavo Diaz Ordaz a inaugurat simbo
lic o serie de lucrări petroliere a că
ror valoare totală depășește un mi
liard de pesos (80 milioane dolari).

Un copil cu două capete 
s-a născut la maternitatea spitalului 
Central din Amman. Fiecare cap are 
cîte un nas, doi ochi, două urechi si 
cîte o gură normal constituite. Co
pilul 'are trei miini — dintre care 
două cu cite cinci degete, iar cea 
de-a treia cu zece — și trei picioa
re, de asemenea, cu cîte cinci de
gete la primele două și zece la cel 
de-al treilea.

mic : peste un milion 
de dolari. Și există 
numeroși solicitanți. 
Ba mai mult, magnații 
din Texas vociferează 
că ar trebui luate mă
suri ca ei să aibă prio
ritate. Motivindu-și 
opțiunea, un potențial 
cumpărător a arătat 
că își va recupera a- 
proape sigur suma din 
vinzarea separată a 
ferestrei din care s-a 
tras, a pervazului pe 
care s-a sprijinit Os
wald, a ușii în spatele 
căreia s-a ascuns...

In Texas se face bu
siness din orice, chiar 
și dintr-o tragedie ca 
cea de la Dallas.

scurtă durată. Ghe
țurile au format un 
baraj impenetrabil. 
„Obi" a trebuit să se 
reîntoarcă la bază.

Și din nou ore și 
zile de așteptare în
cordată. O nouă ac
țiune de salvare este 
in curs de pregătire. 
Marinarii de pe spăr
gătorul de gheață a- 
merican Edisto", care 
se află la Wellington, 
au elaborat un nou 
plan de despresurare.
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