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a primit delegația Uniunii
Democrate de Stînga din GreciaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășii Antonis Brillakis, Haralambos Drakopoulos și Nikos Karas, membri ai Comitetului Executiv al Uniunii Democrate de Stingă din Grecia (E.D.A.).La primire au participat tova-

rășii Paul Niculescu-Mizll, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela membru al C.C. al P.C.R.Convorbirea care a avut acest prilej s-a desfășurat atmosferă tovărășească.
Vass,loc cu Intr-o

PREZENTA ACTIVA, NEMIJLOCITA
A SPECIALIȘTILOR
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PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII 
cerință imperioasă a realizării programului

adoptat de plenara C.C. al P.C.R.
Recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a aprobat Programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului în Republica Socialistă România în anii 1971—1975 și prevederile generale de perspectivă pînă în 1985. Este un program grandios, care urmărește ca, prin gospodărirea rațională a potențialului hidrologic al țării, să se obțină producții care să fie climaterice și altor factori _____rali care influențează recolta. Programul se Încadrează în măsurile stabilite de cel de-al X-lea Congres al partidului privind creșterea substanțială a producției agricole în vederea îmbunătățirii populației asigurării industrienibilități pentru export. Lucrările de mare amploare care vor fi executate au un rol deosebit nu numai pentru dezvoltarea agriculturii, ci și pentru progresul întregii economii naționale.cial, tarea unor volta înfăptuirea programului de irigații,

Ing. Barbu POPESCU
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

LA PORȚILE

DE FIER
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agricole mari și sustrase condițiilor natu-
aprovizionării cu produse alimentare, materiei prime pentru și creării de dispo-

Ele au totodată și un rol so- deoarece vor asigura dezvoi- economicfi mai accentuată ■ zone care nu s-au putut dez- corespunzător. Iată de ce pentru

îndiguiri și desecări, pentru combaterea eroziunii solului și gospodărirea apelor, în viitorul cincinal se vor aloca 35 miliarde lei.In cadrul acțiunilor de mari proporții cuprinse în acest program, un loc important îl ocupă extinderea irigațiilor. Realizarea unor lucrări complexe de irigații se impune nu numai pentru că o mare parte din suprafața agricolă a țării este afectată de secetă, cl și pentru a răspunde unor cerințe ale dezvoltării intensive a agriculturii. Programul prevede ca, în următorii 15—20 ani, să fie irigată o suprafață de 5—5,5 milioane hectare. în perioada cincinalului următor, de exemplu, urmează să se amenajeze 1,2—1,5 milioane de hectare, din care 1,2 milioane hectare în sisteme mari, restul suprafețelor fiind amenajări gospodărești din surse locale. Programul are în vedere irigarea obligatorie a întregii suprafețe cultivate cu legume, amenajarea unei suprafețe de 23 000 hectare orezării, extinderea suprafețelor irigate în vii și livezi, creșterea ponderii suprafețelor irigate la culturile furajere pe 50 la sută

din terenurile întreprinderilor agricole de stat și 30 la sută in cooperativele agricole, extinderea suprafețelor irigate la porumb, soia, orz, lucerna, floarea-soarelui, fasole, sfeclă de zahăr și cartofi. Prin executarea acestor lucrări se prelimină ca pe terenurile irigate producția să crească, în medie la hectar, cu 3 000 kg la porumb, 1 000 kg la floarea-soarelui, 12 000 kg Ia sfecla de zahăr, 7 000 kg la fin de lucernă, 1 600 kg la grîu. Sporul de producție corespunzător culturilor furajere, transformat in unități nutritive, potrivit calculelor făcute, va putea asigura o producție de 770 000 tone carne în greutate vie. Prelucrarea producției suplimentare de floarea-soarelui și sfeclă de zahăr va a- sigura în plus peste 200 000 hectolitri ulei și 230 000 tone zahăr. Iată, deci, ce temeiuri stau la baza programului național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și îndeosebi a irigațiilor.în cuvîntarea la plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „O dată adoptate aceste programe, este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea lor în practică.
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CU EL INSUSI

Repere ale viitorului

iu prezentul Harghitei

După cum singur mărturisea. își purtase adolescența ca pe-o cumplită povară. Adolescent — îmi spunea — nici copil, nici tînăr, nici în car, nici în căruță. Numai datorii și nici un drept. Era firesc, mai adaugă el, s-aștepte tinerețea ca pe-o salvare. Bine-ai venit 1 Numai că, din prima clipă a confundat tinerețea cu o vîrstă a năzbîtiilor, a bravurilor de prost gust și-a trindăvelii. Cea dinții ambiție a lui de tînăr a fost sâ-1 servească pe taică-său cu o țigară. Să vadă cum reacționează bătrînul. Dacă mai îndrăznește să-i ia pachetul și să-l arunce. Ia, tată, o țigară bună, stai să-ți dau și-un toc ! — și bătrînul a luat țigara și-au pufăit împreună, ca doi bărbați. Zice că ăsta a fost botezul lui de tînăr, așa a intrat în rînd cu oamenii, așa i s-a recunoscut independența — și-n ziua aceea, de bucurie, s-a îmbătat.învățătura și celelalte au trecut pe planul doi — apoi, și nu după multă vreme, pe-al zecelea plan. Cit ești tînăr, a decis el, trebuie să-ți trăiești tinerețea, că șl ea trece. Dar tinerețea se cere pusă în valoare, altfel n-are nici un haz. Trebuie să le dovedești -tuturor că ești și voinic și isteț. Nimeni nu-ți rezistă. O încăierare pentru o fată, ori pentru niște bani, ori numai pentru o vorbă in doi peri — este oricînd binevenită. Doi pumni bine plasați — și cei de pe margine
PICĂTURA DE CERNEALĂ

aplaudă — el se și vedea purtat pe brațe ca un erou. Alteori, nu-i nevoie de pumni, ci de abilitate. Parcă ești alt om cind izbutești să tragi pe cineva pe sfoară. Nici părinților nu le strică, din cînd în cînd, cîte o lecție de abilitate tinerească. Dă-mi, tată, două sute de lei, ca să mă-nscriu la un curs de antrenori. Toată plăcerea-î ca bătrînul să opună o rezistență dîrză, la-nceput, pentru ca să-ți poți dovedi abilitatea pînă la capăt.De la o zi la alta, micile bravuri de acest fel se a- dună, dînd, poate, impresia de trăire intensă. Nu mai sesizezi rămînerile-n urmă față de ceilalți tineri care învață, merg înainte, se modelează cu adevărat, cu seriozitate, pentru viață, iar cînd ți se atrage atenția asupra lor, ridici din umeri : Ei, și ce contează ? Lăsați, că recuperez eu... De la o vreme, tot mai puțini te aplaudă, de pe margini, dar asta, îți spui, nu din vina ta. ci dintr-a lor, ei, nu tu, ei au îmbătrînit înainte de vreme și s-au întors la treburi, s-au „înhămat" la treburi, parcă ți-e și milă de ei. Și oftezi : De. sînt și oameni care nu știu să-și trăiască tinerețea, într-o zi o să Ie pară rău, cumplit de rău ! — și devii eroul unor noi peripeții, la fel de penibile, ca și cele de pînă acum.Și tot așa, falsa tinerețe conduce încet, încet — dar cîteodată și brusc, violent — la periferia societății. Din peripeții penibile nu se poate trăi. Ele nu-ți asigură un loc la facultate, nu-ți asigură o meserie, numai faimă proastă și neîncrederea celorlalți. Iar din „abilitățile" exersate asupra unui părinte naiv cresc altele, care duc, se știe unde...Omul despre care-am adus vorba constatase șl el, la douăzeci și patru de ani, că și-a amăgit tinerețea. Foștii lui colegi — „îmbătrîniții" — absolviseră facultăți, școli de meserii, își trăiau bucuriile pentru fiecare zi trăită. El nu avea decît peripețiile pe care nimeni nu se gîndea să i le echivaleze cu o diplomă. Și-abia acum era dispus să le dea dreptate celor carc-i spuseseră că viitorul se pregătește în adolescență și-n tinerețe. Abia acum... Și regreta că tatăl îi primise țigara pe care el, „maturul", i-o oferise cu dezinvoltură. De ce nu i-o refuzase ? Ah, de ce ? I
Nicolae ȚIC
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TURIU ASCUȚIT — Șl NU ȘTIRB I

Ministerului Agriculturii șl Silviculturii, organelor agricole le revine sarcina de a asigura organizarea și îndrumarea permanentă a întregii activități, de transpunere In viață a acestor sarcini. Aceasta impune lichidarea hotărîtă a lipsurilor ce s-au manifestat în munca acestor organe, creșterea răspunderii lor și întărirea disciplinei în muncă. în realizarea acestui mare program național sarcini de mare răspundere revin, desigur, oamenilor muncii — cooperatorilor, inginerilor și tehnicienilor. De asemenea, este necesar ca Uniunea Națională și uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție să considere realizarea In sectorul cooperatist a acestor măsuri drept o sarcină primordială".în activitatea de extindere a Irigațiilor a fost acumulată în ultimii ani o experiență bună, după cum au existat și greșeli care au dus la scumpirea costurilor, la întîrzierea dării în producție, la exploatarea nerațională a unor sisteme de irigații. De aceste lipsuri vom ține seama pentru ca, în viitor, să fie înlăturate. în mod deosebit ne vom ocupa de eliminarea hotărîtă atît a greșelilor de proiectare, cit și a celor de execuție.Realizarea unor sisteme de Irigații eficiente din punct de vedere economic, care să corespundă cel mai bine condițiilor naturale din fiecare zonă, impune îmbunătățirea activității de proiectare. Pînă acum au existat multe neajunsuri în această privință. Proiectele erau întocmite de proiectanți pe baza studiilor făcute de alții, fără ca ei să vadă măcar terenul, Pentru a se realiza în cele mai bune condiții programul de irigații, evitîndu-se lipsurile și greșelile săvîrșite în trecut, vom descentraliza activitatea de proiectare. în cadrul acestei acțiuni, peste o mie cadre de specialitate care lucrează la I.S.P.I.F.C.A. au fost trecute in cadrul unităților teritoriale de execuție, la care s-au organizat sectoare de proiectare. Continuindu-se acțiunea de descentralizare a activității de proiectare, alte 300 cadre vor fi transferate la unitățile de execuție. în acest fel, în anul 1970 circa
(Continuare in pag. a IlI-a)
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TR. SEVERIN. (Co
respondentul „Scinteii): 
Consemnam, la 14 mar
tie a.c., finalizarea cu 
succes a operației de 
introducere, In Interio
rul statorului, a roto
rului generatorului e- 
lectrlc nr. 1 de la 
Hidrocentrala de pe 
Dunăre. Iată că, recent, 
după alte 15 zile, mon- 
torll de la Porțile de 
Fler au raportat un nou 
rezultat de seamă : lan
sarea rotorului în ca
mera turbinei nr. 2 s-a 
Încheiat în bune con
diții. In legătură cu 
acest eveniment, tov. 
Ion Sz.akacs, inginer 
șef adjunct al șantie
rului Energo-montaj de 
la Porțile de Fler, ne-a 
spus : Operația de lan
sare a rotorului turbi
nei nr. 2 a decurs nor
mal, potrivit graficelor. 
Rotorul despre care 
vorbim are o greutate 
de circa 380 tone și, la 
lansarea Iul, o contri
buție deosebită au a- 
dus-o lng. Valerlu Per- 
șinaru, șeful de lot cen
trală, și maiștrii Nicolae 
Nicolae și Ovidiu 81- 
mionescu.

Călătoria între Mlercurea- Ciuc și Odorheiul Secuiesc, prin Vlăhița, prefigurează viitorul industrial al Harghitei — județ al cărui contur triunghiular, alungit temeinic spre septentrionul țării, include obîrșiile marilor noastre rîuri, peisaje montane spectaculoase și un subsol fastuos, a cărui densitate minerală înnobilează din timpuri imemoriale izvoarele. Imaginea sub însemnele căreia se desfășoară călătoria persistă în a fi aceea a începuturilor, fie că este vorba de peisaj ca a- tare, fie că ne referim la noile structuri economice pe care constructorii din Harghita le implantează în a- cest peisaj. Cu toate acestea, o lume care se naște este o lume care va dăinui și, în aceste rînduri, ne-am străduit să surprindem tocmai reperele prin care unul dintre județele țării își definește permanențele viitorului său socialist, destinul generos pe care 1 l-au prefigurat documentele celui de-al X-lea Congres al partidului. Din acest punct de vedere, un apel succint la trecut ni se pare a fi indispensabil.Județul Harghita, conform ultimelor date statistice, realizează doar o mică parte din producția globală industrială a țării, moștenire a trecutului, cind această regiune se număra printre cele mai rămase în urmă. Călătorim între Mier- curea-Ciuc și Odorheiul Se-

cuiesc, pe o rută cu care bunăstarea nu s-a prea învrednicit să cocheteze o- dinioară. Ne aflăm, cu alte cuvinte, în zona de tangentă a fostelor județe Odor- hel și Ciuc, pe teritoriul cărora, în al patrulea deceniu al acestui secol, existau numai șapte întreprinderi așa-zise „industriale" : o rafinărie de spirt și o fabrică de piele la Odorhei, o fabrică de fier la Miercu- rea-Ciuc, o societate anonimă pentru industria lemnului și a morăritului la Ciuc- Sîn Martin și o alta, pe acțiuni, la Valea Ghimeșului- Lunca de Jos, un ferăstrău cu aburi la Gheorghieni și unul la Valea Strîmbă. Dincolo de aceste modeste întreprinderi, teritoriul actual al județului își afirma existența în realitatea de altădată a țării numai prin virtuțile ceramicii de Corund și prin calitățile curative ale apei de Borsec.Coborim prin Toplița, prin Ditrăul făuritorilor de mobilă, prin Gheorghienii producătorilor de cherestea și descindem în Miercurea- Ciuc. în acest început exuberant de primăvară care aici, la 800 de metri deasupra nivelului mării, se manifestă în forme specifice climatului alpin, structura modernă a fabricii de tricotaje din reședința județului Harghita, proiectată la capacitatea de 1 milion de bucăți tricotaje pe an, ne intîmpînă asemeni unui simbol al noilor accelerații

într-una din secțiile Combinatului de industrializare a lemnului din Gâlduțaș

economice și sociale de pe aceste meleaguri.în paralel, pe fundalul încețoșat al înălțimilor din împrejurimi, fabrica de confecții din aceeași localitate, ale cărei cicluri de producție se disting printr-o remarcabilă fluență, continuă să adauge noi procente surplusului de producție preconizat : planurile anticipate de angajamente se îndeplinesc cu succes. Astfel, în însuși centrul administrativ al unui județ altădată lipsit de posibilitatea de a-și dezvălui resursele de creativitate economică — pînă nu de mult remarcln- du-se aproape exclusiv prin activitatea combinatului de exploatare și industrializare a lemnului — noi energii umane își găsesc valorificarea tn perimetrul dinamic al industrializării socialiste.Realitatea aceasta, care marchează profund destinul locuitorilor de astăzi ai județului Harghita, determină nemijlocit și schimbări calitative în structura forțelor de muncă, altădată latente și insuficient valorificate, modificări de substanță desfășurate organizat, metodic, pe liniile de forță ale unor planuri științifice ce modifică transversal și longitudinal peisajul uman al întregului județ. Pentru că ar fi nedrept să ne referim doar la peisajul natural al ținutului... în zgomotul gaterelor care împinzesc văile, de-a lungul întinselor galerii ale minelor de cupru din Bălan, în preajma haldelor de cărbuni aie Luetei și tn umbra furnalelor din Vlăhița viața, conștiința oamenilor recepționează din plin mutațiile tonice pe care le determină noile structuri social-econo- mice. Participarea însuflețită la această operă comună, menită să ducă la o nouă înflorire frumoasele meleaguri ale Harghitei, cimentează și mai puternic prietenia frățească dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități. Mărturie, printre altele, stau faptele și sentimentele numeroșilor mei interlocutori, între care șeful de brigadă minieră Orban Gheorgha din cadrul secției Harghita, maistrul Acațiu Filldp de la Combinatul strungarul de la Uzina Iuliu Iuga. minier Bălan. Daniel Farkas de fier, șoferul
Mihai PELIN

(Continuare în pag. a IV-*)

întoarcerea
P.C. R. de

delegației 
la Londra

ESENȚA PROBLEMEI ÎNTRUNEȘTE CONCORDANȚA PĂRERILOR:

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist din Marea Britanie, a făcut o vizită în această țară, s-a înapoiat marți seara în Capitală.Din delegație au făcut parte tovarășii Alexandru Sencovici, membru al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei,

membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Balalia și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

CĂLITĂ TEA SERVICIILOR!

președintele Oficiului Național de Turism

(Continuare tn pag. a II-a)

Convorbire cu Alexandru SOBARU,

canti- calita-

de în

De la primul la ultimul punct din programul de lucru al O.N.T.:

(Agerpres)

Noul sezon turistic — dacă ar fi să judecăm și după „presiunea" soarelui — bate la ușă. Numeroase locuri pitorești vor fi iarăși asaltate de acel flux continuu de oameni — fie ve- ntți de peste hotare, fie plecați dintr-un colț sau altul al țării — amatori să facă cunoștință cu realizările, cu frumusețile și comorile, atît de diverse și de bogate, ale patriei noastre. în acest moment, cînd la „statul major" al turismului se fac ultimele repetiții generale, am solicitat tovarășului ALEXANDRU SOBARU, președintele Oficiului Național de Turism, o caracterizare anticipată a stagiunii turistice 1970.— Anul 1970 — a ținut să precizeze președintele O.N.T. — va fi un an de „vîrf" al turismului nostru. Noi l-am conceput și pregătit ca etapă importantă în realizarea unor

substanțiale sporuri tative și mai ales tive.
— Ce fapte demon

strează, concret, această 
orientare ?— Volumul activităților

primi în 1970 circa 2,3 milioane de vizitatori — din care 1 milion vor fi turiști- automobiliști — cu aproape 500 000 mai mulți decît a- nul trecut. Și nu e vorba doar de o simplă estima

înfăptuirea securității
europene este o necesitate

imperioasă
Convorbiri cu Mario PEDINI, Carlo GALLUZZI 

și Luciano DE PASCALIS

pe care le va presta O.N.T. se ridică, în acest an, la circa 3,5 miliarde lei, ca urmare a eforturilor făcute pentru investigarea mai atentă atît a pieței externe, cit și a solicitărilor interne. Spre exemplu, în urma prospectării pieței internaționale, a examinării preferințelor pentru o formă sau alta de turism, estimăm că țara noastră va

re. Operația de contractare pentru acea categorie turiști care vor sosi mod organizat în țara noastră este efectuată in procent de peste 90 la sută.
— Ce indică, la acest 

capitol, „pulsul" pieței tu
ristice interne ?— tn colaborare cu ceilalți organizatori ai turismului — sindicatele, U.T.C., CENTROCOOP și consi-

liile populare județene — contăm pe atragerea în fluxul intern a peste 6 milioane de drumeți, din care peste 50 la sută vor fi deserviți numai de unitățile O.N.T. Circulația turistică în România va antrena deci, pe ansamblul anului 1970, peste 8 milioane de persoane.
— Statistica, bazată pe 

prospectare si calcul es
timativ, este promițătoa
re, dar si anqajantă. Toc
mai aceasta ne îndeamnă 
să vă întrebăm in ce mă
sură se asigură corelarea 
ei cu capacitățile de ca
zare de care dispune 
O.N.T. Avem în vedere 
faptul că anul trecut, in 
citeva cazuri, oaspeții au 
fost primiți în hoteluri 
care se aflau încă în... 
construcție.

Convorbire realizată de 
Constantin PRIESCU

In paginile ziarului nostru s-au publicat opinii in problemele securității europene ale unui mare număr de oameni politici — reprezentanți ai unor partide de diferite nuanțe sau membri ai guvernelor — ale fruntașilor vieții publice și culturale din diferite țări europene. In continuare, publicăm astăzi declarațiile făcute corespondentului nostru la Roma de unele personalități marcante ale vieții politice din Italia : MARIO PEDINI, deputat din partea partidului demo- crat-creștin, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe ; CARLO GALLUZZI, membru al Direcțiunii partidului comunist, responsabilul secției externe a P.C.I., și LUCIANO DE PASCALIS, membru al Direcțiunii partidului socialist, șeful secției externe a P.S.I. Dată fiind diversitatea concepțiilor ideologice, a orientărilor politice, este inerent ca in unele sau in altele dintre problemele abordate să se exprime puncte de vedere- deosebite sau opinii care nu ar putea fi impărtășite in unele probleme, cum ar fi modul de a concepe proiectata conferință europeană, ordinea ei de zi, participarea unor țări din afara continentului, rolul marilor puteri sau al totalității statelor, mari sau mici, dialog general-european sau de la bloc Ia bloc, pregătirea conferinței, problema dacă ea să fie condiționată de rezolvarea prealabilă a unor proble-

me divergente iau ea ea să netezească drumul spre o asemenea rezolvare.Important este faptul că, pe deasupra acestor deosebiri, opiniile concordă intr-o serie de aspecte fundamentale, asupra ESENȚEI PROBLEMEI — NECESITATEA IMPERIOASA A ÎNFĂPTUIRII SECURITĂȚII EUROPENE ȘI ORGANIZĂRII IN ACEST SCOP A CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE, conferință a cărei rațiune de a fi este tocmai aceea de a oferi cadrul desfășurării dialogului, al confruntării părerilor deosebite în scopul de a se ajunge, pe calea discuțiilor, la concluzii comune, la înțelegere și acorduri.
EXISTA TEMEIURI CARE 
POT DA SUBSTANȚA REALA 
UNEI CONFERINȚE EURO

PENE
PEDINI a declarat IntreMario 

altele:— Conferința pentru securitatea europeană reprezintă o inițiativă de e- videntS importanță și care trezeșt®
Convorbire realizatâ de 
N. PUICEA

(Continuare în pag. a VII-»)
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la putereEra spre sfîrșitul programului de lucru. Chimiștii de la fabrica de polietilenă din cadrul Combinatului petrochimic Pitești se pregăteau să plece acasă. Deodată, semnalizatoarele de la tabloul de comandă au indicat o avarie la reactorul nr. 1. Linia I de polietilenă era scoasă din producție pe mai multe zile. Oamenii din echipa de intervenții, împreună cu ing. Dan Vlaheli, șeful sectorului mecanic, au început remedierea defecțiunilor, hotăriți să nu părăsească fabrica pînă nu vor pune totul la punct. în această veritabilă cursă contra cronometru, fiecare secundă era ridicată la putere. La miezul nopții, acul ma- nometrului de la reactorul nr. 1 a început să urce : 300, 1 500, 2 000 de atmosfere ! nia I a început să producă răși din plin. Chimiștii Ion trașcu, N. Fedin, Alexandrupescu și toți ceilalți erau istoviți de efort, dar fericiți că izbutiseră să se întreacă pe ei înșiși.
Otet 
de Panciu?

800, Li- ia- Pă- Po-

Despre vinurile de la Panciu a-a dus vestea pînă la... Giurgiu ! O.C.L. „Comerț mixt" din localitate s-a gîndit să aducă pentru consumatorii giurgiuveni cîteva butoaie din renumita podgorie. Un grup de specialiști s-a deplasat la Panciu, a făcut degustarea și, găsind un soi pe plac, a Încheiat contractul. Cînd să ridice comanda însă, viticultorii de la Panciu le-au oferit un alt soi de vin. inferior celui degustat. în această situație, butoaiele s-au întors goale la Giurgiu. întîmplarea nu-i o noutate pentru cei de la I.A.S. Panciu, întrucît, folosindu-se de renu- mele dobîndit, ei încearcă să vîndă și vinuri care, judecind după tradiție, nu le aparțin. I.C.R.A. București abia a încheiat (în favoarea sa) un litigiu pentru aproape 2 000 litri de vin care s-au oțețit în chip misterios la cîteva zile după primirea lor la I.A.S. Panciu. De unde vede că firma, nesusținută calitate, nu are trecere la suma tori.
Operația 
a fost 
terminată

de se de con-

într-una din nopțile trecute, la 
Spitalul din Plenița (Dolj) a fost 
adus pacientul G. L. Prezenta un 
ulcer duodenal perforat. Echipa 
de medici a început intervenția 
chirurgicală. în toiul operației 
insă — un incident neprevăzut. 
S-a defectat instalația de lumină 
electrică. Ce era de făcuț ? Viața 
unui om era in pericol. S-a adus 
de urgență o lampă de petrol, 
dar lumina ei era insuficientă. 
Situația părea fără ieșire. Șo
ferul spitalului, Toma Mierel, 
a venit insă cu o idee salva
toare. A legat imediat două 
fire electrice la farul mașinii și... 
operația a putut fi terminată in 
bune condiții. Acum, pacientul 
te află in afara oricărui pericol. 
S-a isprăvit 
„zăhărelul"Era Emil Bughiuc o bomboană de băiat. Gestionar fiind la laboratorul de cofetărie al T.A.P.L. Suceava, umbla în fiecare zi cu zeci de kilograme de zahăr, dar de degetele lui nu se lipea nimic. Cel puțin așa credeau cei ce îi dăduseră pe mină „cămara cu dulcețuri" a trustului. în urma unui inventar recent, s-a stabilit însă că Emil Bughiuc — omul de zahăr — i-a dus cu... zăhărelul pe cei ce i-au încredințat a- ceastă funcție. Si i-a dus bine de tot. Pentru că, în numai doi ani de zile, a sustras din unitate diferite bunuri în valoare de a- proape 134 000 Iei ! Dată fiind valoarea prejudiciului, cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală. în prezent, i se pregătește „prăjitura" pe care instanța i-o va servi pe tavă. Cit privește pe cei ce s-au lăsat duși cu zăhărelul, nici teaptă ceva de... pe ei nu-i aș- dulce !
Tot de unde
a plecat

Traian Muntean, din Hațeg
(Hunedoara), f' virstă de 34 de
ani, s-a ur' de trecute, in-
tr-un a- ansport în co-
mv 'ărea că tre-
cuse <- reșff'C •ind nu mai 

a încercat4. acest pri-
le 'a refuzul
să. biletu lui
de <t cîtiva
pasa ultimă
insta la un
lucrat tu-se
încolți. I a-
ducă ii. pe
cei dir. sa
l-a dus - i-
tat — In 
s-a consta

i

zile în urn 
executat o p 
libertate in t 
fapte similare 
pune de la sini 
nare neavind 
trebuie să urmez
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Programele naționale de excepțională insemnătate pentru dezvoltarea agriculturii românești dezbătute și aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din 17—19 martie 1970 au trezit un interes deosebit în întreaga țară. Țăranii cooperatori Împletesc în prezent studierea și dezbaterea acestor documente cu preocupările pentru a- plicarea importantelor măsuri stabilite de Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție privind perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii, cu munca însuflețită pentru pregătirea și efectuarea in condiții optime a campaniei agricole de primăvară. Pe acest fond mobilizator au loc convorbirile și discuțiile recapitulative care marchează încheierea actualului an de studiu in Invățămintul de partid la sate. Cunoscută fiind însemnătatea a- cestor activități, obiectul preocupărilor multor comitete județene și comunale de partid îl constituie desfășurarea unor acțiuni de ținută, care să prilejuiască dezbateri creatoare, însușirea aprofundată a problemelor actuale ale politicii agrare a partidului. Am constatat asemenea preocupări de pildă in județele Olt, Mehedinți. Caraș-Severin, Brăila și altele. Membri ai birourilor comitetelor județene de partid, începînd cu primii secretari, specialiști și cadre cu funcții de răspundere în economie și în aparatul de staf au ținut expuneri in fața propagandiștilor și a cursanților, au participat la numeroase convorbiri în cercurile de studiu. în acele locuri unde convorbirile de sfîrșit de an nu se ținuseră pînă la data recentei plenare a C.C. al P.C.R., comitetele județene și comunale de partid au indicat ca în centrul dezbaterilor să se afle programele naționale privind buna gospodărire a apei și irigațiile sau dezvoltarea zootehniei, ideile cuprinse în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Accentul s-a pus pe explicarea importanței deosebite pe care aceste programe o au pentru ridicarea producției agricole și progresul întregii economii naționale, pe înfățișarea conținutului lor, a amplorii investițiilor ce se vor tace, dar și a îndatoririlor ce revin unităților agricole, tuturor celor ce muncesc în a- gricultură îndeosebi în utilizarea judicioasă a fondurilor investite, în executarea unor lucrări de bună calitate și la termenele stabilite, în reducerea cheltuielilor materiale, înlăturarea greșelilor care au dus în anii trecuți la scumpirea costurilor construcțiilor sau sistemelor de irigații, la întîrzierea dării lor în folosință. Ideile cu privire la căile de sporire a aportului agriculturii la dezvoltarea economiei naționale, la modalitățile de asigurare a unui raport rațional și eficient între cheltuielile materiale și ridicarea producției agricole constituie obiectul unor expuneri care s-au ținut ori urmează să fie ținute.Desigur că ancorarea tematicii în actualitate, axarea ei pe problemele cele mai importante ale agriculturii noastre sînt premise deosebit de importante. Dar determinante pentru eficiența studiului sînt conținutul dezbaterilor, tratarea problemelor prin prisma realităților concrete de la fiecare Ioc de muncă. Am intîlnit în multe locuri — C.A.P. Bărăganul și Măxineni, județul Brăila, C.A.P. Dobra și Imoasa, județul Mehedinți — asemenea modalități de discutare a chestiunilor abordate care au imprimat acestor activități un caracter viu, dinamic, atractiv. Așa a fost tratată tema privind organizarea, normarea și retribuirea muncii, dezbătută în cercul condus de inginerul agronom Dumitru Militaru, de la C.A.P. Stoicănești, județul Olt. Pornind de la o întrebare — de ce a fost înlocuită ziua-muncă cu norma de muncă 7 — propagandistul și cursan- ții au analizat pe larg semnificația măsurilor luate in ultimul timp pentru perfecționarea normării și retribuirii muncii în unitățile socialiste din agricultură, importanța lor pentru creșterea producției agricole. A fost evidențiat de pildă faptul că noile forme de normare și retribuire a muncii respectă în maț mare măsură principiul socialist al repartiției veniturilor după calitatea și cantitatea muncii depuse, că ele duc la sporirea cointeresării materiale a celor ce muncesc in

agricultură. Un element pozitiv în cadrul acestei dezbateri au fost și referirile concrete la unele deficiențe în folosirea timpului de lucru, sub- liniindu-se obligația tuturor cooperatorilor de a se supune normelor și regulilor generale, de a asigura e- xecutarea la timp și In condiții de calitate a tuturor lucrărilor. în încheierea dezbaterii. în fața membrilor de partid a vorbit președintele cooperativei, tovarășul Dumitru Tu- dose, participant la recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a făcut o largă expunere cu privire la programele naționale adoptate de plenară, la sarcinile care revin cooperativelor de producție în acest domeniu.Dezbaterea problemelor legate de creșterea producției agricole a avut în mod firesc ponderea principală în convorbirile recapitulative, dar un Ioc important a fost acordat și acelora privind comportarea oamenilor, atitudinea lor față de muncă și față de avutul obștesc, față de îndatoririle sociale. Asemenea preocupări au caracterizat, de pildă. convorbirea care a avut loc pe tema întăririi disciplinei de producție și a sporirii proprietății obștești a cooperatorilor în comuna Gruia, județul Mehedinți. Cursanții au venit cu exemple convingătoare din propria lor unitate, demonstrînd ce efecte dăunătoare au avut abaterile disciplinare de la muncă — uneori chiar în toiul campaniilor agricole —, ce prejudicii au adus cooperativei sustragerile din a- vuția comună. Numeroși cursanți au manifestat hotărîrea de a acționa ferm, împreună cu ceilalți cooperatori, pentru combaterea și curmarea în viitor a unor asemenea abateri.Spre deosebire de aceste moduri de dezbatere am participat și la unele convorbiri mai puțin izbutite. De pildă. in comuna Oporelu. județul Olt, discuția despre norme, despre modul de a le calcula n-a fost însoțită, din păcate, de explicarea sensului economic al noilor măsuri privind perfecționarea normării și retribuirii muncii, a importanței acestor măsuri pentru creșterea producției și a veniturilor cooperatorilor.în alte locuri problemele au fost abordate doar sub aspectul lor general, fără legătură cu realitățile locale. Tema „Perfecționarea activității în agricultură" pe care au dezbătut-o cooperatorii din comuna Greci, județul Mehedinți — ne spunea tovarășul Dăiescu Ion, șeful secției de propagandă a Comitetului județean Mehedinți — a prilejuit doar exprimarea unor principii și deziderate de ordin general privtnd organizarea muncii. Nu au fost puse în discuție însă tocmai acele probleme nevralgice ale activității cooperatorilor de aici și nici căile remedierii situației nesatisfăcătoare din sectorul zootehnic de pildă, unde producția de lapte și carne este scăzută, a deficiențelor din sectorul legumicol etc. Evident, un asemenea mod de abordare n-a fost de natură să-i indrume pe cursanți spre o activitate mai rodnică, mai e- ficientă.Uneori asemenea carențe sînt generate de însuși modul în care comi

tetele comunale de partid se ocupă de invățămintul de partid. De pildă, în comuna Rogova — județul Mehedinți — locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid nu știa dacă prima din cele două dezbateri recapitulative avusese loc sau nu și nici nu discutase cu propagandistul asupra modalității de a conduce a doua dezbatere. Deși axată pe o temă de mare importanță și interes — cinstea, corectitudinea și principialitatea în activitatea cooperatorilor — dezbaterea n-a trecut dincolo de cîteva precepte generale, ignorînd viața și problemele specifice cooperativei sau comunei.Odată cu începerea intensă a muncilor agricole, anul de studiu în în- vățămîntul de partid se încheie la sate, dar aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin că s-ar încheia și activitatea politico-ideologică. Continuarea ei se impune cu atît mai mult cu cit programele naționale adoptate de recenta plenară pun sarcini de mare însemnătate în fața tuturor celor ce rhuncesc în agricultură, a căror aplicare presupune, firește, în primul rînd o temeinică cunoaștere și însușire a acestor programe pînă la ultimul om, ridicarea gradului general de pregătire a celor ce muncesc în agricultură. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară, „fără cadre cu temeinice cunoștințe nu vom putea asigura ridicarea nivelului general al agriculturii, iar programele care ni le propunem și investițiile pe care le facem nu vor da rezultatele așteptate. Tocmai de aceea se impune trecerea de îndată la măsuri pentru ridicarea nivelului general de cunoaștere al tuturor oamenilor muncii care lucrează in agricultură".Intenționăm — ne spunea directorul cabinetului județean Mehedinți, tov. Nica Gheorghe — să desfășurăm o informare politică sistematică a membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii din agricultură asupra problemelor actuale ale politicii interne și externe a partidului. Comitetul județean de partid și-a propus, de asemenea, ca pe toată perioada de vară să folosească larg mijloacele ce-i stau la îndemînă — expuneri, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri la căminele culturale, convorbiri în cadrul brigăzilor, gazete de perete, etc. — îneît. fără a stînjeni desfășurarea muncilor agricole, să asigure explicarea conținutului programelor naționale de gospodărire a resurselor de apă și îmbunătățiri funciare, ca și de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției animaliere, a ansamblului de măsuri cu privire la îmbunătățirea organizării și normării muncii în cooperativele agricole.Preocupări asemănătoare am întîl- nit și la Comitetele județene de partid Ilfov. Olt, Brăila etc. Ele sînt de bun augur pentru activitatea politico-ideologică ce se va desfășura in perioada următoare închiderii anului de invățămint, ca și pentru noul an de studiu, ce va trebui pregătit din timp și cu temeinicie.
Silviu ACHIM

în ciuda eforturilor făcute de industrie și comerț pentru sporirea șl diversificarea volumului de mărfuri, cumpărătorul se află adeseori in magazine in fața unei vădite neconcor- danțe între ceea ce cere și ceea ce i se oferă. De cine depinde înlăturarea acestei anomalii 7 Specialiștii sînt u- nanimi în aprecierea că satisfacerea in mai bune condiții a cerințelor de consum depinde atît de comerț — ca factor dator să studieze, cu atenție evoluția și tendințele cererii, să le înregistreze cu sensibilitatea u- nuj barometru și să le transmită Industriei cu precizia unui computer — cit și de industrie, care, la rindul ei, trebuie să cunoască bine poziția produselor sale pe piață. Ce întreprind acești factori pentru cunoașterea și studierea atentă a cererii de mărfuri a populației ? în ce măsură deciziile — pentru fabricarea și comercializarea unot produse — au la bază analiza tendinței cererii 7 Cum se pot cunoaște volumul și structura cererii unei mărfi sau alteia ’Pornind de la ideea că viziunea de perspectivă a- supra evoluției și tendinței cererii consumatorilor, a diversității sortimentelor comercializate este absolut necesară pentru realizarea unei mai mari concordanțe între cerere și ofertă, ne-am adresat directorului coordonator al O.C.L. Produse Industriale Arad — Gheorghe Bodea. Spre surprinderea noastră, din- sul ne-a declarat de la bun început : „Studiul cererii de mărfuri ne interesează mai puțin de- cît alte probleme, cum ar fi planul desfacerii, de pildă". La care a- poi a adăugat : „Ne ocupăm și noi, dar studiul nu constituie un scop în sine". De fapt, nu e vorba tocmai de o surpriză. Avem doar prilejul să reîntilnim o optică limitată asupța sarcinilor permanente și obligatorii ale unei organizații comerciale. Este oare de conceput că se pot realiza atributele comerțului în condiții optime fără fundamentarea judicioasă a planului de desfacere 7 Practica a dovedit că, datorită complexității activității comerciale, a diversității uriașe a produselor, cunoașterea permanentă a „pulsului pieței", adaptarea „din mers", cu mobilitate, la tendințele cererii constituie calea cea mai sigură pentru aprovizionarea corespunzătoare a magazinelor. La O.C.L. Produse Industriale Arad — ca și la multe alte organizații comerciale — asemenea a- devăruri par a nu fi cunoscute, de vreme ce singura sursă de apreciere a evoluției cererii o constituie — după spusele directorului — aprecierile vînzătorilor sau ale celor cîțiva merceologi. „Ei știu mai bine" — afirmă directorul, și noi , nu o negăm, numai că, apelînd in exclusivitate la astfel de surse de informare, rezultatele nu întîrzie să apară: la sfîrșitul anului trecut, stocul a fost depășit cu cîteva milioane ! „întreprinderea comerțului cu ridicata de mărfuri textile și încălțăminte are posibilități mai mari de analiză a cererii, doar ea este titularul de contract, alături de furnizori" — precizează, în încheiere, Gh. Bodea. în ce ne privește, am cercetat in ce măsură dispune a-

ceastă întreprindere de un instrument eficace de sondare a pieței.— Noi ne aprovizionăm pe baza comenzilor primite de la comerțul cu amănuntul (O.C.L. Produse Industriale In speță — n.n.) — ne spune Viorel Stana, directorul l.C.R.T.I. Arad. Pentru studierea cererii, merceologii noștri se consultă cu vînză- torii... Formulele statlstico-matema- tice. care s-ar putea aplica, sint ele bune, dar nu dau rezultate prea concludente.— Ați utilizat asemenea metode 7— încă nu, dar știm noi...Să admitem că așa ar fi, deși metodele statistico-matematice sînt tot mai des aplicate, cu succes, în analizele previzionale. Ne arătăm insă nedumerirea că nu se întreprinde nimic pentru sondarea gustului public.

SONDAJUL 
COMERCIAL 
mai încearcă 

marea...
cu degetul!

Dacă întreprinderea nu dispune de posibilități suficiente, de ce nu se solicită colaborarea Institutului de cercetări comerciale 7 „Costă, nu ne putem permite — motivează V. Stana ; poate că producătorii sînt mai înzestrați și in fond ei sint cei mai interesați să știe ce trebuie să producă".într-adevăr, un studiu aprofundat cere multă muncă și costă ceva bani, dar necheltuind nimic pentru studii oare nu se pierde mai mult pe ansamblu 7 Un calcul sumar arată că tocmai așa stau lucrurile. Numai pentru depășirea, la sfîrșitul anului trecut, cu peste 11 milioane de lei 
a stocurilor (acum zac în depozit, printre altele, peste 6 000 de paltoane, probabil rod al „consultației" dintre merceologi și vînzători I) s-au plătit dobînzi suplimentare care au „umflat" cheltuielile de circulație cu zeci de mii de lei. Se puteau evita asemenea cheltuieli dacă se cunoșteau cu mai multă precizie factorii care influențează volumul și structura cererii 7 Tovarășul director este de acord că rezultatele ar fi fost mult mai bune și ne dă asigurări că se va acționa pentru schimbarea opticii prezente, lipsită de o viziune mai amplă.Ar însemna să trunchiem adevărul dacă am limita investigațiile noastre la unul singur din factorii răspunzători de absența interesului pentru sondaje, cercetarea gustului public și analize previzionale. Ne-am adresat și directorului comercial al Combinatului textil Arad, ing. Vasile Leb.

Croiova. Imagine din cartierul Biazda lui Novac Foto . Gh. Vințilă

— Părerea mea este că indv trebuie să dețină un rol hotărito cercetarea tendințelor economice < xistente și estimarea celor viitoare, inclusiv cele ale comercializării mărfurilor. pentru a cunoaște potențialul pieței. In această privință sîntem intr-o fază de pregătire, am trimis lucrători la București la cursuri pentru cunoașterea pieței externe...— Desigur, prospectarea pieței externe este necesară, utilitatea ei nu mai trebuie demonstrată, dar pentru cunoașterea pieței Interne ce se face?— Trebuie să recunoaștem că studii speciale pentru cunoașterea cererii nu s-au făcut : noua structură organizatorică ne va permite, poate, mai multă inițiativă și mobilitate. Totuși, consider că aici stăm bine, piața internă este, după părerea mea, corespunzător organizată,iar noi sintem în posesia de data privind proporțiile cererii pe mărimi și talii. Comerțul este Insă cel care ne comandă ce să producem și trebuie să cunoască ce „se cere".La capătul discuțiilor purtate la Arad — și o a- semenea situație am intîlnit și in alte județe — cercul se închide : O.C.L. împinge cunoașterea cererii spre I.C.R.T.I., aceasta spre producători, iar furnizorii — ați ghicit — spre organizațiile comerciale. Toți sînt de acord că trebuie făcut ceva — mai ales de către alții 1 —dar nimeni nu face nimic. Cine să prospecteze în acest caz evoluția și tendința cererii de mărfuri • por ■’unt firn <dire tutului de cercetări co cetarea cererii de măi realizată atît de indust comerț. Arbitrarul din ganismelor comerciale substanțial diminuat da crea un număr de mag zentative unde să se uri rent evoluția cererii ; b) niza în fiecare județ eșa manente de consumatori, periodic chestionați ; c) 1. ’ . .expozițiilor cu vînzare și lor modei" s-ar înregisti. toate opiniile cumpără, producătorii ar colabora cianții la elaborarea studi zionale.N-am vrea să se înțeles cere fiecărei întreprinderi Ie să facă sondaje de mas, fie dotate toate magazinele culatoare dintre cele mai Este vorba de soluții la înde turor organizațiilor comerci care se mai adaugă și asiste nică oferită in permanență r tutui de cercetări comerci. activitatea comercială, ca or activitate, presupune efortur sebite pentru ridicarea peri 
a calității și eficienței munci majoritatea organismelor intei comerciale și producătoare — instrumentele de cunoaștere de studiul atent, profund al c • rii. în afară de Direcția g comercială a Capitalei, de cite treprinderi comerciale cu ridii de întreprinderea „Clujana", n altă „firmă" comercială sau pre toare n-a solicitat concursul Ir tului de cercetări comerciale.Azi, cînd condiția indispen a creșterii eficienței activității nomice este aplicarea accelere tuturor cuceririlor științei și teh cînd orice întreprindere mod caută să elimine incertitudi pentru a atinge în modul cel mai gur rezultatele dorite, constatăm, o dată mai mult, că atît comerțul, cît și industria dovedesc încă prea puțin interes pentru cercetare. Numai creșterea receptivității și a inițiativei în asemenea probleme, numai o colaborare rodnică între u- nitățile de comerț și întreprinderile producătoare pot garanta o eficiență corespunzătoare a activității acestor sectoare și o tot mai bună a- provizionare a populației cu bunuri de consum.

George POPESCU

(Urmare din pag. I)— întrebarea dv. corespunde, într-adevăr, cîtorva situații de anul trecut. Pentru acest an, am contractat numai capacitățile de cazare existente la 1 ianuarie. 
Nici un turist nu va fi 
clintit, sub nici un motiv, 
de pe locul contractat. Pen
tru construcțiile noi — ho
teluri, spatii comerciale etc* 
— am stabi'it termene def 
dare in folosință pină la 
31 mai. La aceeași dată, in 
toate stațiunile litoralului, 
activitatea șantierelor va 
inceta cu desăvirșire.Să nu fiu ințeles greșit : asta nu înseamnă că nu vom avea unde să ne primim oaspeții. Pe lingă spațiile existente în 1970, se vor da în folosință noi capacități de cazare cu profil variat — hoteluri, campinguri, moteluri, vile, „sate de vacanță" — care însumează peste 20 000 de paturi — practic cea mai mare creștere a bazei materiale înregistrată pînă acum ; de a- semenea. vor fi date in folosință noi terenuri de camping cu o capacitate de peste 10 000 de locuri. Mai mult de jumătate din aceas- ‘ă capacitate revine litora- tlut.

— încă de mai mult 
mp a fost semnalată 

uficiența, pe litoral, a 
iilor comerciale și de 
nent. Vor reîntiltii i, și In acest an, a- 

•a „minusuri" ?

BBHQBBBBBBBBBB BBBBBB B B— Nu știu dacă, răspunsul meu va mulțumi pe toată lumea. Vă spun însă că in stațiunea Mamaia, unde s-a resimțit cel mai mult această insuficiență, s-a asigurat un ritm mai intens de construcție și viitorul sezon va prelua, la data inaugurării, încă 3 200 locuri In unitățile de alimentație publică și 2 300 mp suprafețe de magazine.

redus de servicii pentru cei mai mici turiști — rezumate in special la activitățile din grădinițe — pentru a- eest an am luat măsuri ca în fiecare hotel să existe supraveghetori pentru copii ; de asemenea, pe plajă; vom marca locuri speciale pentru copii, care vor ti vegheate de personalul hotelier însărcinat cu această muncă.

cuit, vînătoare etc. Spre toate aceste locuri și forme de destindere și reconfor- tare vom călăuzi atît turiștii români, cît și pe cei străini. Am prezentat pe larg perspectivele turismului pe litoral, dar noi dispunem de un important potențial turistic In zonele de munte și stațiunile balneoclimaterice. Turiștii pot apela anul acesta la toate

ga eforturile prioritare 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale cu eforturi si
milare pentru îmbunătă
țirea calității serviciilor 
turistice ?— Nu aud pentru prima dată această întrebare, pe care, de altfel, o consider îndreptățită. Nu există alt factor, care să influențeze mai repede și mai direct circulația turistică, cum o

CALITATEA SERVICIILOR
Un pas înainte se face și in creșterea bazei materiale a agrementului. Vom da in folosință pe litoral, in acest an. alte 12 baruri de zi, 14 terenuri de sport, 10—15 grădinițe și locuri de joacă pentru copii.

— Ati adus in discuție 
o chestiune foarte impor
tantă : ce ii se oferă co
piilor — ne referim la 
spații de joacă, la distrac
ții — pentru ca și pă
rinții să se simtă in va
canță ?— începînd din acest an. dar mai ales in anii viitori, cerințele familiilor cu copii vor sta și mai mult în atenția noastră. Dacă pînă acum am avut un număr

— Circulația turistică 
de care aminteați la în
ceput nu poate avea, fi
rește, ca „punct terminus" 
numai litoralul. Spre ce 
alte locuri va fi dirijat 
interesul drumeților 7 — Caracteristic țării noastre — și un mare avantaj pentrp noi — e faptul Că avem un potențial turistic bogat si variat. România se numără printre puținele țări din Europa care oferă posibilități pentru practicarea tuturor formelor de turism : sejur pe litoral. cură de tratament și odihnă, sporturi nautice și montane-, vizitarea orașelor de interes turistic și a monumentelor istorice, pes-

cele peste 100 de stațiuni de odihnă și tratament, dar mai ales la stațiuni de renume internațional — ca Sinaia, Predeal, Bușteni, Poiana Brașov, Lacul Roșu, Tușnad etc. — care pot a- sigura practicarea turismului pe tot parcursul anului. Pe oaspeții noștri îi mai așteaptă de asemenea, după dorință, excursiile și drumețiile organizate la monumentele istorice si de cultură, la cabanele din munți, croazierele pe Dunăre și în Deltă, pe lacurile de acumulare și pe Marea Neagră.— O ultimă întrebare 
— firește, nu ca impor
tanță : cum se vor conju-

poate face calitatea serviciilor. Sintem conștienți de acest lucru, și in momentul de față beneficiem in pregătirea cadrelor — la cererea noastră — de asistența tehnică a unor specialiști in turism ai O.N.U. în același scop, am creat pe litoral o centrală de turism, care prestează toate serviciile prin întreprinderi specializate. în perioada de virf vom concentra pe litoral peste 20 000 de salariați, măsură care — conjugată cu celelalte — va avea ca efect o îmbunătățire generală a nivelului serviciilor pe care le prestăm.
— Știți insă că nu tot

deauna cantitatea se

transformă automat și in 
calitate...— Nu negăm faptul că, datorită formei de organizare din anii trecuți, cînd funcțiile de conducere din hoteluri și restaurante erau exercitate de cadre sezoniere, calitatea serviciilor prestate a avut uneori de suferit. Cei care conduceau aceste sectoare, datorită faptului că unii veneau în- tr-un an, alții în altul — nu se identificau întotdeauna. trup și suflet, cu deviza noastră : „Servicii de cea mai bună calitate". A- nul acesta, o dată cu înființarea centralei, s-a trecut la permanentizarea cadrelor de conducere ale hotelurilor și restaurantelor, a șefilor de sală și a unei părți din personalul de recepție. Unitățile hoteliere și de alimentație publică s-au organizat sub formă de complexe, cu o conducere comună care poartă răspunderea pentru deservirea turiștilor în ambele sectoare. Pe linia preocupărilor pentru îmbunătățirea calității deservirii se înscriu și alte măsuri, dintre care aș aminti : organizarea, in mod experimental, a rezervării locurilor în hotel pe bază de programare electronică (pe litoral), instruirea întregului personal care va presta servicii de „protocol" în hoteluri, bucătării și aeroporturi, asigurarea unor servicii de împrumut auto la toate marile hoteluri și la principalele puncte de frontieră ete.

în atenția electricienilor
în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, electricienii cu diploma de absolvire a școlilor de specialitate sau cu carnete de calificare vor avea de susținut examene de autorizare la întreprinderile de electricitate din subordinea Ministerului Energiei Electrice, după cum urmează : I.R.E. Baia Mare — 6 aprilie 1970 ; I.D.E.B. — 7 aprilie ; I.R.E. Timișoara — 8 aprilie ; I.R.E. Deva — 13 aprilie : I.R.E. Bacău — 16 aprilie; I.R.E. Galați — 20 aprilie; I.R.E. Sibiu — 23 aprilie ; I.R.E. Piatra Neamț — 28 aprilie ; I.R.E. Craiova — 5 mai; I.R.E. Brașov— 7 mai; I.R.E. Oradea — 11 mai ; I.R.E. Tg. Mureș — 13 mai ; I.R.E. Ploiești — 18 mai ; I.R.E. Cluj — 21 mai ; I.R.E. Pitești — 26 mai ; I.R.E. Iași — 28 mai ; I.R.E. București — 4 iunie ; I.R.E. Suceava — 11 iunie ; I.R.E. Constanța — 18 iunie.
Candidați; se pot înscrie Ia examen numai Ia 

întreprinderea de electricitate în raza căreia 
își au domiciliul stabil. Ei vor prezenta, la înscriere, diploma de absolvire a școlii de specialitate sau carnetul de lucrător în original și cite o copie a acestora ; adeverințe de încadrare și practică în proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice (cu indicarea tensiunilor acestora) — pentru solicitanta de autorizații de gradul IV și V. Gradul autorizației (I-V) se a- cordă în funcție de studii și de anii de practică în lucrările de instalații electrice

Șl electricienii cu autorizații obținute pînă la 
1 ianuarie 1969 trebuie să se prezinte pentru 
reexaminare și primirea noilor autorizații.Relații suplimentare se pot solicita la I.R.E.— serviciul utilizarea energiei electrice — de unde se poate procura și îndreptarul M.E.E. „Autorizarea electricienilor", care conține detalii și îndrumări în acest sens.
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DISTINCȚII CARE ÎNDEAMNĂ

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

de cooperative agricole fruntașe pe țară 

in întrecerea socialistă pe anul 1969

Zilele trecute- a avut loc decernarea drapelelor și diplomelor de cooperative agricole fruntașe pe țară In întrecerea socialistă desfășurată în 1969. în adunările festive care au avut loc cu acest prilej, cooperatorii s-au angajat să muncească cu toată energia și priceperea pentru ca toate lucrările agricole să fie făcute la timp și în condiții superioare din punct de vedere calitativ, să ducă la îndeplinire sarcinile care decurg din aplicarea celor două programe naționale adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. în cadrul adunărilor prilejuite de decernarea acestor distincții, membrii cooperativelor fruntașe au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicoiae Ceaușescu, personal, telegrame în care își exprimă hotărîrea de a obține rezultate și mai bune în sporirea producției și dezvoltarea unităților din care fac parte.Membrii cooperativei agricole din Cobadin, județul Constanța, arată, printre altele, în telegrama trimisă : ,.în anul trecut, cooperativa noastră a realizat, în medie la hectar, 2 900 kg grlu, 6 262 kg porumb, 3 000 kg floarea-soarelul, a depășit efectivele de animale la toate speciile și a obținut 2 722 litri lapte de la fiecare vacă, B,1 kg lînă de oaie, 136 ouă de la fiecare pasăre. S-au valorificat la stat, peste plan, 1500 tone porumb, 200 tone floarea-soarelul, 195 hectolitri lapte, 36 000 ouă, depășindu-se toți indicatorii de plan. Primind steagul de cooperativă fruntașă pe țară la cultura florii-soarelui, considerăm că rezultatele obținute se datoresc ajutorului neprecupețit acordat țărănimii cooperatiste de partidul și statul nostru. Ne exprimăm cu acest prilej totala noastră adeziune față de ho- tăririle adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea intensivă a agriculturii, prin aplicarea programelor naționale de sporire a producției zootehnice și extindere a irigațiilor. Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că vom munci cu hotărîre și elan pentru înfăptuirea lor. în întrecerea socialistă organizată în acest an ne-am angajat să realizăm, peste plan, 500 tone porumb, 127 tone floarea-soarelui, 1 000 hectolitri lapte, 30 tone carne și să livrăm la fondul de stat cantități suplimentare la toate produsele contractate".„în această zi deosebită, cînd pentru rezultatele obținute in întrecere ni s-a acordat, drept prețuire a muncii noastre, înalta distincție de cooperativă agricolă de producție fruntașă pe țară, obținînd premiul I la cultura cartofului, asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că sarcinile de plan ce ne revin pe anul 1970 vor fi îndeplinite și depășite la toți indicatorii — se arată în telegrama cooperatorilor din Tușnad, județul Harghita. Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că însufle- țitoarele angajamente pe care ni le-am asumat în acest an au și început să prindă viață. Astfel, în perioada care a trecut din acest an am livrat peste prevederi 20 000 litri lapte, 13 tone carne și alte produse; peste 1 200 ha teren este bine pregătit șl amenajat în vederea începerii însămînțărilor de primăvară, lucrare pe care sîntem hotărîți să o efectuăm In maximum 20 de zile. A

LA SEMNALELE ZIARULUI
SOLUȚIA A PUTUT FI, TOTUȘI, 

GĂSITĂIn legătură cu nota Intitulată : „Cum ar fi putut fi economisită valuta... și de ce n-£( fost", a- părută cu o lună în urmă în „Scînteia", Direcția tehnică și de dezvoltare și Direcția coordonării producției de minereuri și metale neferoase, din Ministerul Industriei Miniere și Geologiei, ne-au scris următoarele : „In vederea eliminării importului, Ministerul Industriei Chimice a inițiat în anul 1969 acțiunea privind stabilirea posibilităților de obținere a bioxidului de mangan artificial pe cale electrolitică, produs utilizat la fabricarea bateriilor electrice. In cadrul acestei acțiuni s-a prevăzut amenajarea, pină la sfârșitul primului trimestru din acest an, a unei instalații pilot cu o capacitate de o tonă bioxid de mangan pe zi, în care să fie efectuate experimentările pentru verificarea tehnologiei stabilite anterior în laborator, urmind ca rezultatele respective să stea la baza elaborării studiului tehnico-economic de fundamentare a investițiilor pentru obiectivul industrial. Așa cum se arată în articolul la care ne referim, această instalație nu a fost însă realizată.Examinînd cauzele acestei nerealizări se constată, în primul rind, că documentația intocmită pentru amenajările respective reclamă utilaje și aparatură care nu puteau fij:onstruite în uzină și nici in alte compartimente, mai devreme de sfîrșitul acestui an Apoi, era necesară dezafectarea totală a instalației de electroliza plumbului bismutos, pe care se grefează amenajările corespunzătoare. Acest lucru nu era însă posibil, intrucit dezafectarea totală ar ti însemnat nerealizarea sarcinii legate de producerea bis- mutului farmaceutic, produs care ar fi trebuit importat Totodată, investițiile necesare amena-

jărilor comportă, totuși, riscuri dacă avem în vedere că tehnologia nu este încă definitivată, iar pe de altă parte, după încheierea cercetărilor, instalația pilot va fi dezafectată.Față de această situație, s-a luat hotărîrea de a se construi o instalație pilot cu o capacitate mai redusă — și anume de 50 kg pe zi bioxid de mangan artificial, care a și fost dată în funcțiune la Uzinele de metalurgia metalelor neferoase Baia Mare (Firiza), in prima decadă a lunii martie a. c., eliminindu-se în felul acesta dezavantajele enumerate. In consecință, sînt create condițiile ca, după încheierea cercetărilor în faza pilot (trimestrul III a.c.), să se poată trece la elaborarea studiului tehnico- economic de fundamentare a investițiilor pentru o instalație industrială de mare capacitate, de 2500 tone pe an".Reținem, prin urmare, că problema fabricării în țară a bioxidului de mangan a fost demarată.
PROMISIUNEA 

ESTE ÎNCURAJATOARE - SĂ-I 
AȘTEPTAM REALIZAREADupă publicarea la rubrica „Contraste" a notei Întitulate : „Milionari in sens invers", am primit din partea conducerii Trustului de construcții Argeș un răspuns în care se arată că cele a- proape 23 de milioane lei pierderi, cu care a fost încheiat bilanțul anului trecut, se datoresc — cităm — „convergentei în această perioadă a unor cauze obiective și subiective". Intr-o lungă listă sînt inventariați toți factorii obiectivi care au determinat importantul deficit financiar al acestei unități de construcții, după care, în finalul scrisorii, se arată că comitetul de direcție a luat poziție împotriva deficientelor interne care mai stăruie, că „a analizat cu simț de răspundere

situația creată și a stabilit un amplu plan de măsuri, a căror realizare urmărește îndeaproape ridicarea în acest an a eficienței activității economice a trustului. Dezbaterea problemei creșterii eficienței economice cu tot activul trustului și măsurile întreprinse, cadrul legal și organizatoric creat, ca și sprijinul primit din partea unor brigăzi de control ce au verificat situația financiară a trustului ne îndreptățesc să dăm asigurări că în acest an munca noastră se va solda cu rezultate bune". Promisiunile sînt încurajatoare și ne propunem să revenim pentru a afla evoluția situației economice a trustului de construcții piteștean.
SORTIMENTUL DE LEGUME 

VA FI DIVERSIFICATReferitor la articolul : „Un Imperativ al bunei aprovizionări — îmbogățirea sortimentului de legume", publicat în „Scînteia", Ministerul Agriculturii și Silviculturii a trimis redacției un răspuns în care se arată că s-au luat măsuri să se realizeze în acest an și în anii următori o varietate de sortimente, astfel ca aceste legume să poată asigura un consum aproape neîntrerupt în tot timpul anului. De exemplu, pentru extinderea culturii sparanghelului cu 250 ha, în anul 1970, s-a făcut din toamnă pregătirea terenului, în vederea plantării. O* deosebită atenție se acordă extinderii suprafețelor cultivate cu andive, varză de Bruxelles și porumb zaharat. In acest scop, prin întreprinderea centrală pentru aprovizionarea cu semințe și material săditor, s-au pus la dispoziția unităților agricole de producție semințele necesare pentru realizarea suprafețelor contractate de către unitățile de valorificare.Iată, deci, măsuri bune. Consumatorii așteaptă însă rezultatele aplicării acestor măsuri.

î

cordarea Înaltei distincții este un puternic imbold pentru toți cooperatorii din comuna noastră și ne exprimăm hotărîrea fermă de a ne mobiliza toate forțele pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce ne revin, pentru înfăptuirea politicii partidului — expresie majoră a intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, și față de care ne exprimăm totala noastră adeziune. Mul- țumindu-vă încă o dată, din toată inima, pentru înalta distincție acordată, ne angajăm să obținem în a- cest an o producție medie de 22 000 kg cartofi la hectar, de pe întreaga suprafață de 500 ha, să livrăm 500 tone cartofi peste prevederi. Vom depăși, totodată, planul de livrări cu 500 hl lapte, 35 tone carne, 1 000 kg lînă și alte produse, depunînd tot efortul pentru a obține succese deosebite și la cultura de grîu, orzoaică, în sectorul creșterii animalelor, dovedind și prin aceasta atașamentul nostru față de partid, față de scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România".în telegrama membrilor cooperativei agricole din Lenauheim, județul Timiș, cooperativă care s-a situat pe primul loc în domeniul creșterii și îngrășării porcilor, se arată, printre altele : „întruniți in adunarea festivă prilejuită de acest eveniment, ne îndreptăm gîndul cu recunoștință spre partidul nostru drag, spre Comitetul său Central în frunte cu dv., iubite tovarășe Ceaușescu, care ne călăuziți cu înțelepciune pe drumul belșugului și bunăstării. Avînd o puternică bază tehnică-materială. bucu- rîndu-ne în permanență de sprijinul statului, aplicînd întocmai regulile agrotehnice și în anul 1969 am obținut rezultate bune în sporirea producției vegetale și animale, depășin- du-ne angajamentul la toți indicatorii de plan. Pe această bază am livrat statului peste plan 87 tone grîu, 366 tone porumb boabe, 277 tone cî- nepă, 182 tone sfeclă de zahăr, 250 hl lapte de vacă și 13 tone carne, realizînd venituri de peste 12 milioane lei. Vă raportăm, stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că angajamentele luate pentru acest an au și început să prindă viață. Astfel. în primele trei luni ale anului curent am livrat peste plan 2,5 tone carne de porc și 5 000 litri lapte. Acordarea Steagului roșu și Diplomei de unitate fruntașă pe țară constituie pentru toți cooperatorii noștri un imbold in muncă și ne exprimăm hotărîrea fermă să muncim cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii înțelepte a partidului nostru. Ne exprimăm totala noastră adeziune și ne angajăm cu toată răspunderea și e- lanul să contribuim din plin la îndeplinirea mărețelor sarcini stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din 17—19 martie a.c., cu privire la programul național de extindere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor și cel privitor la dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere în următorii zece ani în țara noastră".O însuflețitoare telegramă au trimis și membrii cooperativei agricole de producție „Drapelul roșu" din Sa- lonta, județul Bihor, români, maghiari și de alte naționalități. „înalta apreciere acordată muncii noastre, 

prin laminarea distincțiilor de unitate ciștigătoare a locului I pe țară pentru producția de ouă, a locului II pentru producția de lapte și a locului III pentru producția de lînă, reprezintă pentru noi un mare factor mobilizator, un îndemn viu spre înregistrarea de noi realizări care să ridice economia cooperativei pe trepte superioare. Recenta plenară a C.C. al P.C.R., programele adoptate în domeniul dezvoltării zootehniei și cel privitor la folosirea mai rațională a surselor de apă ale țării reprezintă și pentru cooperativa noastră un amplu și concret domeniu de acțiune, fiind hotărîți să dăm un aport considerabil la îndeplinirea obiectivelor preconizate de aceste documente importante. Acordînd o înaltă prețuire politicii interne și externe a partidului nostru, membrii cooperativei agricole de producție „Drapelul roșu" din Salonta se angajează să o susțină prin munca și realizările lor. în anul 1970 am hotărît să livrăm statului, peste sarcinile inițiale, 100 tone cereale, 1 000 tone sfeclă de zahăr și cînepă, 100 tone carne, 1 milion de ouă, 1 000 hl lapte și peste 100 tone de legume. Printr-o cooperare mai strînsă cu I.A.S. „Avicola" Oradea, vom realiza în acest an un complex modern pentru 100 000 păsări. în munca noastră de zi cu zi nu uităm nici un moment, stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, îndrumările și sfaturile prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei făcute de dv. în cooperativa noastră, pentru care vă mulțumim din toată Inima."Telegrame cu conținut asemănător, exprimînd satisfacția pentru distincțiile primite și angajamente de îndeplinire și depășire a planurilor de producție, au mai fost trimise de membrii cooperativelor agricole de producție din Comana și Limanu, județul Constanța, și de membrii cooperativei agricole de producție din Iratos, județul Arad.

Camera de comandâ a Centralei electrice a Combinatului de hîrtie și 
celulozâ din Brâila Foto : S. Cristian

Anul acesta, In județele Alba, Argeș și Olt urmează să fie puse in funcțiune importante capacități de producție, dotate cu tehnică modernă. Ca atare, problema asigurării din vreme a forței de muncă, bine pregătită tehnico-profesional, are o Însemnătate economică deosebită ; de aceasta depinde nemijlocit exploatarea in condiții optime a noilor mijloace tehnice, creșterea rapidă a randamentului utilizării lor, scurtarea perioadei de atingere a parametrilor proiectați, de recuperare a fondurilor materiale și bănești investite de stat în aceste capacități de producție. întrucît scadența punerii în funcțiune a unora din aceste obiective se apropie, să vedem care este stadiul pregătirii cadrelor — mai ales a muncitorilor — pentru noile unități industriale.La COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN SEBEȘ, fabrica de P.F.L. va începe să producă de Ia data de 15 iunie ; cel puțin așa prevede angajamentul constructorilor. Preocupărilor firești, determinate de punerea în funcțiune a acestui important obiectiv industrial — terminarea montajului utilajelor, crearea condițiilor optime de desfășurare a probelor mecanice și tehnologice — li se adaugă cele care privesc recrutarea forței de muncă, pregătirea judicioasă a muncitorilor și maiștrilor care vor lucra în combinat. Cum este deci asigurată aici forța de muncă ?— Relativ bine, ne-a dat un prim răspuns tov. ing. Ioan Molodeț, director tehnic la C.E.I.L. Sebeș.împreună cu directorul tehnic, care se ocupă îndeaproape de problemele C.P.L. Sebeș, am analizat pe larg a- ceastă problemă. Lucrurile stau bine pentru că, în urmă cu mult timp, beneficiarul și-a înscris printre preocupări tocmai problema : cine va mînui tehnica în această nouă unitate a industriei lemnului ? Cererile de angajare au fost și sînt numeroase ; ca urmare, un deosebit accent s-a pus pe selecționarea celor care vor lucra aici. Pentru 64 viitori salariați s-au organizat 3 cursuri de calificare, cu durata de 4, 3 și, respectiv, două luni, în funcție de specialități, în mod diferențiat. Aceștia vor constitui nucleul de bază cel mai calificat, care va fi apoi repartizat pe ■schimburi. De asemenea, s-au trimis și se vor trimite, în continuare, cadre la combinatele de prelucrare a lemnului din Bacău și Blaj. La 1 iunie, cînd vor începe probele de recepție a fabricii de P.F.L., vor fi angajate peste 300 de cadre. De altfel, un grup de 18 electricieni și lăcătuși de întreținere lucrează pe șantier de luni de zile. El au luat parte la toate fazele de montaj a utilajelor tehnologice, fiind în stare să cunoască în amănunt mașinile și instalațiile, să le întrețină în bune condiții.Cîteva observații se Impun totuși, pornind de la situația reală că procesul tehnologic al fabricii de P.F.L. din Sebeș este total deosebit de cel practicat în unități similare din țară. Deci, factorii de răspundere de aici nu trebuie să se mulțumească doar cu faptul că — din punct de vedere cantitativ — s-au asigurat muncitorii și tehnicienii pentru noua unitate a industriei lemnului. Este limpede de înțeles necesitatea de a se adapta pregătirea forței de muncă la caracteristicile procesului tehnologic, pentru -a nimic să nu rămînă necunoscut, pentru ca toate particularitățile procesului tehnologic să fie însușite cît mai deplin, din timp — garanție sigură a exploatării judicioase a tehnicii noii fabrici.
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Am continuat Investigațiile noastre la C.P.L. CÎMPENI, tot din cadrul C.E.I.L. Sebeș. Acest combinat trebuie să dea parțial producție la 1 octombrie a.c. Probabil și din această cauză, la C.E.I.L. Sebeș se consideră că asigurarea forței de muncă nu este de strictă actualitate. Cert este că aici s-a statornicit mentalitatea „să ne vedem scăpați de colosul din Sebeș și vom vedea..." Se crede, de altfel, că în recrutarea și pregătirea forței de muncă necesare fabricii de 

CALIFICAREA 
MUNCITORILOR, 
PREGĂTIREA
TUTUROR CADRELOR 
să anticipeze punerea In 
funcțiune a noilor fabrici!

anchetă economică
cherestea de la C.P.L. Cîmpeni nu vor interveni dificultăți, întrucît a- ceastă meserie are tradiție în Munții Apuseni. Lucrurile se complică 'nsă In cazul fabricii de mobilă a aceluiași combinat. Din cererile de angajare existente la beneficiar, marea majoritate se referă la posturi de... funcționari. Tată deci neajunsuri care trebuie înlăturate de urgență de către conducerea C.E.I.L. Sebeș. „Clasarea" problemei ca nefiind de strictă actualitate, în cazul C.P.L. Cîmpeni, este greșită.La PITEȘTI, COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC, a cărui capacitate este de 22 000 tone, se află in pragul producției. Și aici am pus întrebarea : s-au asigurat cadrele necesare care să deservească modernele utilaje ? Răspunsul a venit prompt : „In a- ceastă direcție nu avem dureri de cap". Combinatul dispune de primul eșalon de 310 salariați, din care 185 muncitori cu înaltă calificare, care au participat și iau parte, in continuare, la montajul utilajelor tehnologice. împreună cu ei, încă 125 ca-

Pe șantierele de irigații
(Urmare din pag. I)50 la sută din proiectele de execuție vor fi elaborate in unitățile de construcții teritoriale. Avem, de asemenea, în vedere, ca cei circa 1 000 specialiști pentru studii și proiectare, cu care urmează să fie suplimentată în perioada 1971—1975 capacitatea existentă, să fie repartizați sectoarelor de proiectare ale unităților teritoriale de execuție. Prin măsurile luate și pe care le vom lua în continuare, se creează condiții ca toate proiectele de execuție pentru lucrările din planul pe 1971 să fie asigurate pînă la data de 1 august a.c., iar cele pentru 1972 — pînă la 1 iulie 1971. Aceasta ne va permite să contractăm din timp cu industria necesarul de materiale și utilaje tehnologice și să organizăm mai bine activitatea pe șantiere. Totodată, proiectanții, aflîn- du-se Ia fata locului, se vor lega strîns de executant, vor cunoaște cerințele care se ridică și, în cazul unor deficiențe, vor contribui direct, în cunoștință de cauză, la remedierea lor operativă.Realizarea programului de extindere a irigațiilor impune creșterea răspunderii tuturor specialiștilor care lucrează în acest domeniu pentru realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate, care să fie executate cu cheltuieli cît mai mici. Mă opresc asupra unor neajunsuri care s-au manifestat In trecut, pentru ca, știindu-le, să putem preveni repetarea lor. Este vorba de greșeli și neglijențe în efectuarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare care au determinat atît întirzie- rea punerii în funcțiune cît și defecțiuni în funcționarea lor propriu- zisă, cum ar fi insuficiența debitelor de alimentare, determinată de pierderile de apă prin infiltrații, nefunc- ționarea stațiilor de pompare. Nu totdeauna s-au ales soluțiile adecvate, care să asigure funcționabilitatea optimă și care să conducă la scoaterea din cultură a unor suprafețe cît mai mici, la economii de materiale, iar în final să contribuie la reducerea costurilor de investiții și a cheltuielilor de exploatare. Studiile insuficient aprofundate au ' determinat în unele cazuri schimbarea traseelor proiectate, cu repercusiuni asupra termenului de dare în funcțiune a capacităților. S-au proiectat și executat stații de pompare cu spații construite prea mari, diverse obiecte ca podețe și unele instalații care nu erau strict necesare, scumpind investiția specifică De aceea, s-a elaborat un studiu de optimizare a tipurilor de amenajare care să prevină repetarea unor neajunsuri de felul celor de mai sus și să permită alegerea celor mai indicate soluții tehnice în funcție de condițiile locale specifice. Asemenea deficiențe ca și cele manifestate în gospodărirea apei s-au repercutat și asupra recoltelor care, în multe cazuri, nu au ajuns la nivelul celor stabilite în studiile tehnico-economice. La toate acestea se adaugă neglijen

dre cu pregătire superioară și medie vor deservi utilajele primelor capacități de producție ce urmează să intre în funcțiune în luna aprilie. Pentru capacitățile care vor da producție în toamnă, este așteptată prima promoție de 458 muncitori, ce urmează să absolve in vara aceasta cursurile unor școli profesionale de profil din țară. întrucît combinatul dispune de instalații cu înalt grad de tehnicitate, au fost specializate în străinătate unele cadre de bază, iar

alțt salariați urmează acum această pregătire.Tot in combinat s-a luat măsura, bună de altfel, de a fi cuprinși la ucenicie, la locul de muncă, 136 tineri care-și împlinesc pregătirea profesională pe lingă montori și muncitori specializați. Cît de temeinic se desfășoară această acțiune și cum se asigură practica în combinat a elevilor școlii profesionale ? Pe uni! muncitori cu înaltă calificare, de care ni s-a vorbit, l-am intilnit lingă utilaje. Nu l-am găsit deloc, însă, pe ucenici, deoarece nimeni nu știa unde au fost repartizați. I-am văzut, in schimb, „în practică" pe elevii școlii profesionale din Pitești. Unii din ei, pe parcursul unei săptămîni, nu reținuseră decît... denumirea cîtorva utilaje. Ce fac aceștia In orele de practică ? Sînt puși să măture șl să care moloz. Maiștrii nu-i controlează decît la prima oră. Vor fi In stare acești tineri să muncească — nu peste mult timp — In combinat, cu rezultate bune ?Dacă la unitățile Investigate nu se ridică — deocamdată — mari pro

țele In folosirea utilajelor de pe șantiere și risipa de materiale, ceea ce a scumpit costul lucrărilor. • De aceea, paralel cu măsurile care se iau in vederea îmbunătățirii activității de proiectare, vom lua măsuri pentru organizarea temeinică a muncii pe șantiere încît baza materială în continuă creștere de care dispunem să fie folosită cît mai rațional. Pentru reducerea costurilor și realizarea unei eficiențe economice ridicate se va extinde industrializarea lucrărilor de construcții, mărindu-se ponderea prefabricatelor, a obiectelor tipizate, precum și utilizarea unor tehnologii moderne. Neajunsurile care au existat în trecut în ce privește calitatea lucrărilor, care uneori erau trecute cu vederea, s-au datorat și faptului că organul care executa lucrarea o și recepționa. Așa cum s-a stabilit la plenara C.C. al P.C.R., se va crea o comisie guvernamentală, în competența căreia va fi recepționarea lucrărilor în marile sisteme de irigații In vederea coordonării și îndrumării mai operative a lucrărilor s-a preconizat, totodată, să se separe sectorul care realizează sistemele de irigații de cel de exploatare hidro- ameliorativă.Pregătirile pentru realizarea programului de extindere a irigațiilor au început. In acest scop, în fiecare județ au fost trimise colective de specialiști care vor examina, la fața locului, împreună cu organele locale, problemele ridicate și propunerile făcute în legătură cu amplasarea pe teritoriu și eșalonarea realizării sistemelor mari de irigații, în vederea completării programului național și definitivării sarcinilor ce revin organelor locale și unităților agricole de producție pentru îndeplinirea lui. Un loc important în cadrul acestui program îl ocupă amenajările locale pe care le fac unitățile agricole în afara sistemelor mari. Se preconizează ca, în fiecare unitate agricolă, să se irige cu posibilități locale 100—150 ha care să fie cultivate îndeosebi cu furaje, legume și alte culturi. Pentru sprijinirea organelor locale în defal- carea sarcinii de amenajări locale și identificarea suprafețelor adecvate la aceste lucrări, au fost constituite colective de specialiști care studiază, la fața locului, condițiile specifice fiecărei zone, stabilind, împreună cu organele locale, posibilitățile de extindere a irigațiilor, ca și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, în special a celor de combatere a eroziunii solului. Unitățile agricole vor primi sprijin în această acțiune de deosebită importanță economică prin documentații tehnice, asistență tehnică Ia execuție, credite de stat și în unele cazuri asigurarea surselor de apă acolo unde nu se pot realiza cu posibilități proprii.Extinderea irigațiilor pe suprafețe atît de mari necesită un mare volum de materiale, utilaje și echipamente. Pentru aceasta, așa cum s-a subliniat și la plenară, industria noastră trebuie să depună eforturi mai Intense 

bleme In legătură cu recrutarea șt pregătirea judicioasă a cadrelor, în cazul FABRICII DE PRODUSE CARBUNOASE DIN SLATINA situația este deosebit de acută. In au- gust-septembrie a.c., întreprinderea urmează să intre în probe tehnologice. Pentru prima etapă, necesarul este de 750 muncitori și 165 cadra tehnico-administrative.— Prin școlile profesionale — ne-a relatat tov. Iulian Cereș, inginerul șef al fabricii — pregătim 97 tineri. Desigur, numărul lor este Insuficient In realitate, nu vom putea conta nici pe aceștia, deoarece mulți vor merge să-și satisfacă serviciul militar după ce vor absolvi școala profesională. Mal sînt cuprinși în cursuri de calificare, la locul de muncă, 207 oameni.In continuare, inginerul șef al fabricii ne-a spus că s-au căutat oameni calificați prin țară, dar cei trimiși să-i recruteze s-au întors, cum se zice, cu mina goală. De ce ? Oamenii au cerut casă ; de unde, din moment ce trustul de la Slatina este mult rămas în urmă cu construcțiile de locuințe ? Apoi au solicitat să știe cît vor cîștiga — și factorii de răspundere din fabrică nu au fost în măsură să le răspundă, Intrucit organele in drept nu au elaborat nici pînă acum rețeaua de salarizare potrivit specificului noii întreprinderi.— Poate că stați mai bine cu asigurarea personalului tehnico-admi- nistrativ ?— Situația este și mai precară. Ne mai lipsesc circa 70 de oameni, din care multi sînt cadre de bază : șefi de secții, ingineri mecanici, un tehnolog șef, șef de serviciu aprovizionare, șef serviciu normare și salarizare, adică salariați care trebuie să aibă vechime și experiență îndelungată In muncă.— După cum se vede, lucrurile nu stau deloc bine. Forul de resort din Ministerul Industriei Metalurgice nu și-a pus problema acoperirii necesarului de cadre ?— $i-a pus-o. Insă toți au scontat prea mult pe faptul că se vor întoarce acasă slătinenii. Cum să se întoarcă cînd n-au locuință și nu știu cît o să cîștige ?Adresăm ministerului amintit, conducerii întreprinderii, precum și organelor locale următoarea întrebare a cînd vor examina cu întreaga răspundere, in toate laturile sale, problema asigurării și pregătirii cadrelor pentru Fabrica de produse cărbunoa- se de la Slatina 1Investigațiile noastre In unitățile amintite relevă concluzia că mai sînt încă lucruri de pus la punct pentru a se asigura pregătirea din timp și temeinică a forței de muncă, mai ales a tinerilor. Experiența a dovedit că pregătirea judicioasă a forței de muncă este unul din factorii hotărî- tori ai demarajului puternic al noilor unități industriale, încă din primele zile, din primele săptămîni după intrarea lor în funcțiune. Ca urmare, nimic nu trebuie precupețit pentru ca — în timpul cît a mai rămas pînă la conectarea acestor o- biective la circuitul producției materiale — să se acționeze energic în scopul pregătirii forței de muncă, corespunzător cerințelor producției, nivelului el tehnic și îndatoririlor pe care noile întreprinderi le au față de economia națională.
Ștefan DINICA 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondenții „Scînteii*

pentru a asigura aceste materiale la timp și de cea mai bună calitate. Și în această privință vreau să arăt neajunsurile care s-au manifestat și care au influențat negativ atît termenul de punere în funcțiune a instalațiilor, cît și calitatea lucrărilor executate. La conducte s-a realizat o îmbunătățire a calității, îndeosebi la cele produse de întreprinderea „Progresul" din Capitală ; nu s-a ajuns la nivelul cerințelor, îndeosebi la cele livrate de întreprinderile de prefabricate din beton din Craiova și Călărași. Insă cele mai mari deficiențe au fost determinate de calitatea slabă a garniturilor de cauciuc folosite la îmbinarea conductelor, ministerul lăsind producerea lor pe seama unor unități ce nu dispun de tehnica necesară. Din cauza calității necorespunzătoare, după cîțiva ani de la montare aceste garnituri se degradează și trebuie înlocuite, operație grea șl costisitoare, deoarece trebuie dezgropată și refăcută întreaga rețea de conducte, împiedicînd totodată irigarea culturilor. Solicităm Ministerului Industriei Materialelor de Construcții o mai mare grijă la producerea și livrarea în termen a tuturor sortimentelor necesare și la prețuri acceptabile, pentru a nu se scumpi costul lucrărilor.In vederea reducerii importului și costului lucrărilor este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure asimilarea în țară a echipamentelor și utilajelor tehnologice necesare amenajărilor de irigații, cum sînt dispozitivele de măsură și protecție pe rețelele de conducte, aparataje și instalații de automatizare, electropompe cu caracteristici specifice, motoare electrice capsulate, necesare introducerii stațiilor de pompare fără suprastructură și altele. Este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure o mai bună corelare a livrărilor de furnituri necesare punerii în funcțiune a unui obiectiv (pompe, motoare, celule electrice, aparataje etc.), furnituri la care concură un număr mare de uzine, ia» intervalul de timp între livrarea unora și a altora ajunge uneori pînă la un an. De asemenea, trebuie ca utilajele tehnologice și echipamentele electrice care se montează să fie livrate cu minimum 6 luni In devans fată de termenele de punere In funcțiune a obiectivelor, pentru a permite efectuarea probelor tehnologice parțiale și pe ansamblul sistemelorProgramul de dezvoltare a lucrărilor de irigații, îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului mobilizează pe toți lucrătorii din acest sector de activitate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii trasate și realizarea unor obiective eficiente. El trebuie să fie, așa cum s-a stabilit de Plenara C.C. al P.C.R., un program al tuturor oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate ale economiei, care pot și trebuie să sprijine transpunerea lui In viață.
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CINEMATECA

Cdlin CALIMAN

PREZENTUL

o mai amplă comentare.

atrt

anost, litera-

este cu acestui

cinematografic :
9—1» In contl-

re- ul-cinema

a„locurilor unde nu se

detectivist, de pe un șan- povestitor,
FEROVIAR — 

20,30, EX
IS; 17,45;

direcție, se înscrie, eu M. Cojocaru ; Min- roman în care se în- complexă introspectare omului, ......................

TENDINJE Șl CĂUTĂRI
Zilele filmului

(Urmare din pag. I)

un prizonier și un soldat etapele

Unul dintre faptele de literatură cele mai interesante ale anului trecut sint debuturile, în general, și in special cele de proză și critică. Ceea ce s-a imputat cu deosebire debu- tanților în proză a fost uniformitatea temelor și mijloacelor, producerea unei proze standard, nu rareori epigonică, așa cum atestau multe dintre aparițiile in colecția Luceafărul. Dintr-o rampă de lansare a noilor prozatori, seria Luceafărul a devenit in cele din urmă — din motive obiective ori subiective — o for- mulă-canon pentru debutanți.Debuturile în proză ale anului trecut au tocmai caracteristica fugii de un anume șablon editorial și tendința, dusă de cele mai multe ori destul de departe, a individualizării artistice pronunțate. Rezultatele, în contextul debuturilor cunoscute, sînt ilustrate de cărți ca Minciuna de Mircea Cojocaru, Diminețile bătrine de Nicolae Damian, Prietena mea Si de Corina Cristea, Cascadorii de Mircea Popa, Noaptea pe latura lungă de Norman Manea, Exilul pisicilor de Alexei Rudeanu etc. Nu am in intenție să enumăr toate debuturile anului, mult mai multe decît cele pomenite, ci să indic citeva reprezentative pentru ideile pe care doresc să le dezvolt. Surprinzător este că tocmai intr-un moment cînd proza debutanților iși asumă probleme de diversificare tematică și stilistică, care sînt ale întregii proze de altfel, ea este puțin cunoscută și mai puțin comentată.Desigur, acești autori nu slnt In afara obiecțiilor. Cea mai importantă rămine cea privind restrînsul orizont al vieții multora dintre personaje ; adesea ele circulă doar între camera de dormit și bufet sau bar, ceea ce nu este, se înțelege, cel mai solid suport al unei prâze de amploare și adîncime ; dimpotrivă, un asemenea univers limitat are darul de a distrage personajul din epocă, de a-I izola de marile realități ale vremii sale, făcîndu-1 atemporal, mai mult o Ipoteză decît o realitate.Unii dintre autorii tineri au tendința de a resuscita cu insistență teme care au fost supuse, altă dată, la un schematic tratament literar, cum este aceea a vieții șantierelor, a „vecinilor de baracă", de a Ie aborda intr-un fel nou care arată intuirea unui real și actual filon literar, ce nu trebuie disprețuit (M. Preda în Intrusul și N. Breban In Francisca și 
Animale bolnave, pleacă în mare măsură de la acest filon) și care-și caută, prin el, înfățișarea literară cea mai adecvată. H. Pătrașcu, C. Stoiciu, Al. Deal, I. D. Teodo- rescu, Norman Manea, Alexei Rudeanu, Mircea Popa sint preocupați, aproape pînă la exclusivitate, de a- cest cîmp de destine omenești, tn care văd una dintre experiențele cele mai marcante ale epocii. Tentativa lor — care nu ajunge tncă la valorificarea memorabilă a acestei teme — se cere încurajată și autorii ei îndemnați, tocmai de aceea, către o viziune mai puțin fragmentară a unui asemenea univers uman.La unii dintre scriitorii nou veniți se constată o observație psihologică puțin obișnuită, o intuiție a dualității și pluralității psihologice a omului, descrisă cu vocație și pricepere (Mircea Cojocaru și Nicolae Damian). Dar este important să vedem, în aceste debuturi, nu numai ceea ce este trecător și ține de modă și de uniformitate literară ci, mai ales, citimea de aport personal a fiecăruia, autorii lor interesîndu-ne ca individualități și nu ca produse de serie.Cartea, care pare a sintetiza profilul, conținutul colecției Luceafărul, cu toate pseudoproblemele sau mini- problemele el, este Roagă-te pentru mine de Vasile Văduva, în care se reiau, cu un meșteșug cu nimic sub al predecesorilor, teme și motive cunoscute. Un cuplu apatic rătăcește în vînt și ploaie de septembrie, cu regretul că nu se întîmplă nimic deosebit și că peisajul rămîne Sub diverse forme, o parte a

turii de azi a făcut eroarea de scrie istoria „ întîmplă nimic" păstrînd o mentalitate de prozatori ai secolului trecut. Vasile Văduva a plătit și el tribut acestei viziuni și mentalități, dar convertind tema tntr-una a iluziei și deziluziei, cu unele consecințe pozitive asupra calității artistice a volumului.Literatura de viziune infantilă, a- bundentă la un moment dat, a produs doar rar cite un exemplar nou. O surpriză mi se pare a fi furnizată de povestirile Corinei Cris- tea, din în care autoarea din punctul de vedere episoade din copilărie de familie, reușind să flux narativ natural, subtil de o optică mai ce introduce o notă dramatică, atent subliniată in Iarba, Prietena mea Si, 
L-am intilnlt pe tata. Rafinamente,

povestirile Corinei volumul Prietena mea Si, mimează nararea al copilului, și din viața realizeze un dar cenzurat matură, ceea

unde primejdioasa notă de superficialitate și sentimentalism a altor povestiri e îndepărtată.Foarte ambițios literar este volumul lui Alexei Rudeanu Exilul pisicilor, care se vrea dosarul pasionant al unor existențe trecute și prezente, comunicînd mai mult decît spune, în același timp mic roman, în Intenție, dar și suită de povestiri autonome. Un referent reface -existența unui „caz‘ tier — revelator pentru deoarece omul își scrie autobiografia mereu la trecut și prezent, niciodată la viitor — din care deducem că această carte vrea să vorbească despre crepusculul unei lumi și nașterea uneia noi, naștere nu lipsită de complicații. Tendința către incifrare a autorului dăunează însă acestei narațiuni, în care este căutată mereu bizareria și simbolul, totul pe fundalul unei alternări de planuri narative și de confesiuni, fiecare dintre ele adnotată. Dacă recunoaștem tn fragmente realul talent de a crea atmosferă, predilecția continuă către o proză enigmistică, sub- textuală devine obositoare, complică inutil volumul.Din lumea inginerilor constructori și a unei uzine se inspiră Norman Cări rilor mai uzinei : care a prozei recente — „Francisca" lui N. Breban — reabilita teme nesusținute la portanța lor de vocația săracă unor mai vechi autori. Și Duda consacră psihologic Catedrala, acelorași relații, extrem de interesante, ale noului context uman creat de industrializare. N. Manea va investiga aceeași arie problematică, fără acuitatea de observator a lui V. Duda, fără detașarea necesară.Pionieratul acestor autori, care nu fac parte dintre consacrați, arată că fenomenul prozei tinere oglindește o încercare de înnoire a mediilor de inspirație și a mijloacelor artistice, rămînînd însă tributar unor inerții în receptarea faptelor vieții, nerezis- tînd tentației psihologizante, complicării nefirești a reacțiilor umane. Fenomen promițător, dar încă neînchegat major. Prin volumul Cascadorii, Mircea Popa încearcă să ne dea o sugestie asupra personajelor și mediului lor, din care nu lipsesc niciodată situațiile limită.

Manea, autor al unor tncer- de a surprinde sensul raportu- zilnice din viața unei uzine și, ales, portretul conducătorului „bătrinul". Este încă o incer- după de a im- a Virgil subtilul său roman

Aplecarea autorului spre situații de un dramatism intens, neexterior (mediul e al minerilor și al „vecinilor de baracă") indică în M. Popa un posibil prozator de conflicte necontrafăcute, directe, pentru care Cascadorii sînt o bună promisiune. Același tip de personaje vom în- tîlni și în povestirile lui Nicolae Damian : „Un bărbat și o femeie" și .Jonathan și Onofrei", adevărate studii de introspecție. Prozatorul urmărește pendularea omului între conștiința sa din lăuntru și cea din afară, preocupat mereu de contradicția posibilă între cele două planuri, cel interior și cel exterior. Povestirile sînt remarcabile, prin caracterele psihologice, minuția plastică în descrierea comportamentului și știința alternării celor două planuri. Scientismul observației poate deveni însă abuziv, deoarece accentuează caracterul de studiu, de fragmentar al narațiunilor sale, lipsindu-le de perspectivă.In aceeași romanul său, ciuna, e un cearcă o mai a sufletului omului, trăitor într-o lume inconjurătoare, dar și capabil de a-și crea una lăuntrică pe care s-o proiecteze în afară. Romanul său realizează cu pricepere această dificilă alternanță. Ca și Diminețile bătrine, Minciuna, are și ea caracterul unui studiu în care interesează mai puțin epica și mai mult studierea pendulării între iluzie și realitate.Mulți dintre autorii amintiți probează o diversitate de atitudini și stiluri în care putem deosebi o tendință deschisă către explorarea socialului și o alta preocupată de introspecție, de analiza omului ca ființă complexă, nesupusă rețetelor. Important este să subliniem participarea lor la problemele pe care le pune proza de azi, chiar dacă tentativele nu sînt pînă la capăt încununate de succes și multe vor ră- mîne în stadiul de promisiune.Ceea ce discutăm aici nu sînt atît autori și cărți (deși unii dintre merită ș! o analiză separată) ci fenomen literar care cuprinde mai mulți. Proza autorilor care au debutat în jurul anilor 1962—1963 se impune spontan în jurul cîtorva preocupări și cîtorva tendințe care urmează a ti descifrate în vederea unei direcții critice, reprezintă un aport literar din care se vor ridica poate autorii importanți de mîine.E de văzut ce au comun acești autori șl ce-i desparte, cite idei comune vehiculează și unde tind spre o concepție proprie, în ce măsură sînt uniformi ca mijloace artistice și în ce măsură sînt personali, pe cine și ce mentalități reprezintă și. în sfîrșit, dacă și cum reușesc să fie reprezentativi pentru un mod de a gindi și pentru literatură. Critica poate prin comentariile sale să stabilească ce adevărat fertil în scrierile eșalon atît de divers și atît de inegal. Apariția acestor cărți și evantaiul de probleme pe care-1 comportă n-au găsit comentarii mai ample, depășind stricta recenzare de complezență. Critica e datoare cu atenție fiecărui debut literar notabil, deci cu atît mai datoare acestor debuturi interesante prin diversitate. S-a vorbit puțin despre aceste tentative, despre problemele de creație pe care le ridică.Este, firește, importantă apariția de noi talente. Dar, la fel de importantă este cultivarea și susținerea celor deja dovedite precum și efortul de analiză, de opțiune sau infirmare a direcțiilor în care evoluează literatura la un moment dat. Literatura rămîne un concurs de valori in care oricărei încercări i se cuvine acordată întreaga atenție. Eforturile și Rezultatele eforturilor creatoare nu pot fi doar consemnate funcționă- rește ci supuse dezbaterii, analizei. Articolul de față se vrea doar o semnalare a unei realități literare ce-și așteaptă

1
90,30, MELODIA — 9; 11,41; 11,30; 
18,15; 20,45.
• Adio Texai: GRIVIȚA — 9,30;
11,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA 

' * ....... ......................... .. 20,30,
18,15;

Î Filarmonica de stat „George 
nesc>“ (la Ateneul Român) :

Concert dat de Orchestra simfo
nică a Filarmonicii „Silezia" din 
Katowice — 20. Dirijor: Karol 
Strujya.
Î, Opera Română: Lacul lebede- 
or — 19,30.
• Teatrul da operetă: My fair 
lady — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia): Coana Chl- 
rița — 19,30.
Î Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 

ra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Lăonce șl Lena — 20.
a Teatrul Mic: Dezertorul — 20; 
(In sala Teatrului Gluleștl): Pri
marul Lunii și iubita sa — 19,30. 
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie tn crengile de 
sassafras — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
Î Teatrul „Țăndărică" (sala din 

alea Victoriei). O poveste cu 
cîntec — 15; 17.
• Teatrul dramatic din Bala Mare 
(în sala Teatrului de comedie): 
Nora — 20; (în sala Studio a Tea
trului Național „I. L. Caragiale"); 
Dona Juana — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nlcuță... la Tănase — 19,30. 
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu": Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.

— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30.
• Călugărița: BUZEȘTI — 
19, POPULAR — 15,30; 19.
• Winnetou In Valea Morțil: ÎN
FRĂȚIREA Intre popoare — 
15,15: 17.45; 20, VIITORUL — 15,30; 
18.
?CInd se arată cucuveaua: DA

TA — 8,30—19,45 în continuare, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
? Visul domnului Gentil: BU-

EGI — 16; 18,15; 20,30, GIU-
LEȘTI — 15,30, 13; 20,30, ARTA — 
10—16 în continuare; 18,15; 20, 
• Explozie tn munți: LIRA 
15,30; 18.
• Viridlana: LIRA - 20,15.
• Via Mala: DRUMUL SĂRII — 
15,30: 17,45 ; 20, RAHOVA — 15,30; 
18.
• Tandrețe: RAHOVA — 20,15.
• Păcatul dragostei: FERENTARI 
15,30: 18; 20.30, PACEA — 16; 18; 
20.
• La Nord prin Nord-Vest: CO- 
TROCENI — 15,30; 19.
• Stăpîn pe situație: VOLGA — 
15,30; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru: AURORA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare; 
18; 20,15.
e Urmărirea: FLAMURA — 9;
11,30 15; 17,30; 20.
• A trăi pentru a trăi: MOȘILOR 
— 15.30; 18.
• Doi bărbați pentru e moarte: 
MOȘILOR — 20,30.
d Comisarul X și „Panterele al
bastre": MUNCA — 16; 18; 20.
• Profesioniștii: COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Valea păpușilor: VITAN 
15,30; 18; 20,15.
• Blow-up : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,30.

■ Splendoare tn Iarbă: PATRIA 
— I; 11,30; 14; 18,30; 19; 21,30.
S Asterix șl Cleopatra: REPU-

LICA — 9,15; 11,30; 14; 18,15;
18,45; 21.
• Joc dublu tn serviciul secreti 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 18,30; 18,45; 21.
• Domnișoara doctor: FESTIVAL 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18,45 "
■ Fecioara care-mi place: VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Ultima dragoste: CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45. 
• Stelele din Egger: LUMINA — 
9.30—15,45 In continuare; 19,30.
• Program pentru copii: DOINA 
— 9; 10
• Ghici cine vine la cină?: 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45, MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
• Cele trei primăveri alo iul Le
nin; Lenin In Samara; Ultima 
perioadă de Regalitate a lui Le
nin; Adevărul 
TIMPURI NOI —
nuare.
• Fiul șelcului:
— 10; 12; 14.
• Moll Flanders:
— 9; 11,30; 14,30; 17,30
CELSIOR

II,00 Deschiderea emisiunii.
Terra’70" — emisiune-concurs pen
tru școlari. Cum să ne construim 
un aeromodel captiv „Acrobat". 
18,25 Actualitatea muzicală. 18,50 
Desene animate : „In grădină" — 
producție a studiourilor bulgare. 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 
Acțiunea „L" — Legumicultura. 
Lucrul In solarii. 19,30 „Orașul nu 
doarme niciodată" — reportaj-an- 
chetă. Despre cel care muncesc 
noaptea, asigurînd existența con
tinuă a marelui oraș — Bucu- 
reștiul. Realizator : Mihal Stolan. 
20,00 Șarje de 1 aprilie. In cu
prins : • ..Aforismul" de Tudor 
Mușatescu In interpretarea lui Ion 
Finteșteanu « Epigrame șl poezii 
satirice de Florin lordăchescu, 
Tudor Mălnescu, Dragoș Vicol, 
Stelian Fillp, în lectura autorilor 
• Caricaturiști In studio. Redac
tor Mihaela Macovei. 20,15 Tele- 
clnemateca : „Vin ploile" — ecra
nizare după romanul lui Louis 
Bromfleld. In distribuție : George 
Brent, Brenda Joyce, Tyrone 
Power și Myrna Loy. 21,50 Anun
țuri — publicitate. 21,55 Un zîm- 
bet de fetiță. Reportaj de Aris
tide Buhoiu. 22,10 Telejurnalul de 
noapte. 22,20 Salonul literar al te
leviziunii. Emisiune de Constantin 
Crișan și Domnița Munteanu. 
23,00 închiderea emisiunii.

Organizate cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei, zilele filmului din țara prietenă au constituit un bun prilej de întîlnire a spectatorilor români cu realizări de seamă ale studiourilor cinematografice budapes- tane. Deși filmele vizionate au rulat în premieră, putem vorbi, de fapt, despre niște 
reîntîlniri : realizatorii peliculelor și mare parte a actorilor din distribuții slnt nume binecunoscute publicului din țara noastră. Din ampla filmografie a regizorului Zoltăn Făbri — unul dintre cei mai prestigioși gizorl unguri ai timului stăruie, memoria creații precum Hannibal", prize în infern", tuneric în plină „Douăzeci de ore' „Post sezon".* filmele luiIancsâ — personalitate proeminentă a noii generații de cineaști din Ungaria — am văzut pe ecranele noastre, de asemenea, creații semnificative :„Sărmanii flăcăi", „Roșii și albii", „Liniște șl strigăt". Infățlșin- du-se publicului românesc prin opere cinematografice inedite, autorii filmelor recent vizionate și-au descoperit noi valențe artistice ale personalității lor creatoare.Filmul lui Zoltăn Făbri „Familia Toth" (sau „Bun venit, domnule maior") este, de fapt, o ecranizare după un foarte popu-

deceniu desigur, publicului, familiei reprezentative „Profesorul „Două re-„In- zl“, sauDintre Miklos

Iar roman al lui Istvan Orkeny — a cărui transpunere scenică a fost reprezentată și la noi în țară, cu succes, de către colectivul Teatrului din Tg. Mureș. Pe genericul filmului scrie „o poveste din secolul XX" și. Intr-adevăr, semnificațiile peliculei depășesc limitele unui cadru Istoric restrîns, limitele unui timp dat. In viața tihnită a unei familii rurale intervine un eveniment neobișnuit : fiul — aflat pe front — își vestește părinții că maiorul său a acceptat să-și petreacă permisia. alături de ei, la țară. Sosirea maiorului provoacă un adevărat cataclism în existența patriarhală, desfășurată după tipic, a Toth : lucrurile ies din matca o- bișnuințelor, membrii familiei se întrec în a face pe placul ilustrului vizitator. Treptat, maiorul ajunge să terorizeze, după bunul plac, familia blajinului pompier. Situațiile filmului, la început vesele pur și simplu, devin, încetul cu încetul, de un „umor negru", comedia se transformă pe nesimțite în dramă. Membrii familiei Toth devin prada unul coșmar pe care — pare a spune filmul — și Lau pregătit singuri. Cu sprijinul unor actori prestigioși ai scenei și ecranului maghiar — Imre Sinko- vitz, Zoltăn Latinovits, Mârta F6nay, Vera Venczel —, Zoltăn Fă- bri, care desenează nuanțat etapele tragicomediei, tensiunea interioară a secvențelor, ar« o măiestrită gra-

dație spre deznodă- mîntul-surpriză — eliberarea personajelor de coșmar.Dacă Zoltăn Făbri a fost reprezentat în a- ceastă „trecere în revistă" printr-o realizare recentă, din creația lui Miklos Iancsâ a fost ales un film mai vechi, datat 1964, „Așa am venit". Acțiunea se desfășoară în perioada imediat următoare eliberării Ungariei și, pe fundalul violent și agitat al epocii, relatează episodul unei frumoase prietenii. Doi tineri, ungur rus, parcurg unei revelatoare apropieri sufletești. Doi oameni care vorbesc limbi diferite ajung să se înțeleagă prin glasul sentimentelor. Opțiunea pentru acest film mai vechi este justificată de faptul că tn el putem afla germenii evoluției cinematografice a autorului său ; suflul poetic, luciditatea artistului angajat; originalitatea stilistică a lui Miklos Incsd își află, se poate spune, „punctul de pornire" tn „Așa am venit".Zilele filmului din R. P. Ungară s-au Încheiat printr-o altă ecranizare, tot a unui roman de succes, „Stelele din Egger", a cărui acțiune se petrece în secolul al XVI-lea. Ne-am aflat în fața unei evocări istorice de vaste proporții, de- monstrtnd resursele regizorului Zoltăn Vâr- konyi, cineaștii unguri oferindu-ne, astfel, o nouă dimensiune a producției actuale.

Prima editură românească pentru copii este rezultatul. cu relevante semnificații culturale, al inițiativei de reorganizare a sistemului editorial din țara noastră, acțiune ce a semnat actul de naștere al mal multor edituri, variate ca profil, concepute în spiritul unei specializări de bun augur pentru realizarea planurilor editoriale sub semnul maximei exigențe.Ne-am adresat poetului TIBERIU UTAN, directorul 
Editurii „Ion Creangă", so- licitîndu-i cîteva opinii și precizări legate de realizările de pînă acum și de planurile de perspectivă ale tinerei edituri.

— Cele 3 930 de titluri 
de cărți pentru copii pu
blicate, in ultimii 20 de 
ani în țara noastră, in
tr-un tiraj de 96 milioa
ne de exemplare plasea
ză. de la bun început. E- 
ditura „Ion Creangă" in 
aria unei continuități. <1 
unei tradiții a publica
țiilor pentru conții din 
România. Clasica între
bare : Ce vă propuneți, 
la început, de drum ? v-o 
adresez, deci. în contex
tul existentei acestei fru
moase tradiții.— înfăptuirea primei e- dituri românești pentru copii este un act cultural de mare generozitate, repre- zentînd permanenta preocupare a conducerii partidului și statului pentru e- ducarea noilor generații. O generozitate care ne obligă : la maximă exigentă, la cit mai multe apariții de calitate. înscrierea editurii pe linia unei continuități, a unei tradiții a tipăriturilor românești pentru copii vine să Întărească această cerință.Caragiale spunea că •multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decît unei cărți că-

vremea bună In unui copil, tot așa umbra multor ste- datorește •zute la mîinile precum jari seculari se Intîmplătoarei căderi a u- nei ghinde pe pămînt prielnic». Lărgind și aplicînd sfera „carierelor" intelectuale la toate profesiunile viitorului nu prea îndepărtat, toate deopotrivă de accesibile în societatea noastră socialistă, potrivit înclinației sau vredniciei fiecăruia, lapidarul mesaj al Iul Caragiale poate dobîndi caracter programatic pentru o editură ca a noastră.Sîntem conștienți că înființarea unei asemenea e- dlturi presupune din partea noastră mari responsabilități, legate de faptul că tînăra genebație de azi a României constituie țenii ei de mîine, structorii de mîine ai viitorului, pentru care cărțile publicate de noi sînt un important factor educativ. Ne propunem, sub acest aspect. să edităm lucrări care să dezvolte sentimentul na- triotic, cetățenesc, înaltele calități morale proprii o- mului societății socialiste, în spiritul atașamentului fată de tară si partid, al respectului pentru tradiția seculară a poporului nostru.Ca editură menită să publice cărți care să sprijine programa școlară și mișcarea de pionieri din țara noastră, ne propunem o mai mare operativitate. în raport cu necesitățile educației comuniste a tineretului, în raport cu cerințele pe care le presupune formarea unui orizont larg al copiilor, în contextul societății noastre socialiste.De altfel, pentru a putea fi menținut profilul în scopul căruia a fost înființată editura «Ion Creangă», încă alte șase edituri — Litera, Ceres, Dacia, Juni-

cetă- con-

viitoarea Scriito- latitudi- lucrărimea, Kryterion, editură a Uniunii rilor — vor avea nea să tipărească pentru copii, Înlesnind astfel dezvoltarea genului la toate nivelurile de vîrstă, acoperind toate profilurile,
— Un mic afiș albas

tru anunță, mai peste tot tn București, apariția noii

cele mai vechi biblioteci din Europa,-în dorința de a înmănunchea și sistematiza lecturile românești și străine care au legănat copilăria multor generații, o bună parte din aceste lecturi, cum este și firesc, ne- filnd incluse tn programul obligatoriu de învățămînt.
— Ce alte colecții noi 

se preconizează, ce a-

mici și „Alfa", școlarilor din clamări, cu un nu-școlarilor destinată sele mai măr sporit de pagini, ambele serii diferențiindu-se de lecțiile din manuale prin concepție și atractivi- tate. Rolul educativ-in- structiv al acestor două serii, concepute pe un sistem ideatic, este marcat de altfel și de individualizarea

ră ajutătoare, indispensabilă înțelegerii lucrărilor literare.Prin colecția „Micul ac
tor" ne-am propus să venim în ajutorul șezătorilor școlare ; fiecare volum va fi însoțit de sumare indicații regizorale scrise de personalități ale vieții noastre teatrale. încercăm prin aceasta să dăm un plus de

AVEM DATORII MARI
FA ȚA DE MICUL CITITOR

Interviu cu poetul Tiberiu UTAN
directorul Editurii „Ion Creangă"

cadrul colecții- in ediții bogat vor fi tipăriți române potrivit ac- căreia

Radu Ba- Cons-An- Deș-Ho- Fă-

serii „Biblioteca pentru 
toți copiii". Ce își propu
ne această nouă colecție ? 
Cu ce volum va debuta 2 — Datorăm un omagiu celui care a dat numele e- diturii. Tocmai de aceea, această nouă serie va debuta cu „Amintiri din copilărie". La sfîrșitul acestui volum, va fi publicată lista celor aproape 160 de titluri pe care le va cuprinde colecția. în speranța că părinții, pedagogii, alți specialiști vor contribui prin observațiile sau sugestiile lor la îmbunătățirea și definitivarea seriei.După cum rezultă și din titlu, am preluat și lărgit tradiția atît de popularei colecții românești, una din

pariții mai de seamă in 
următoarele luni ? Cum 
ilustrează ele scopul edu
cativ pe care vi-l propu
neți ?— Una dintre preocupările de bază ale noii edituri o va constitui literatura informațională.Finalitatea viitoarelor apariții turează astfel, de început, literatura mațională fiind prin însuși specificul să introducă și să familiarizeze copilul cu o serie de date esențiale, legate de societate, natură, știință, tehnică. In cadrul acestui gen, vor începe să apară, la începutul anului viitor, seriile ,,A.B.C.“ destinată

educativă a se con- la bun infor- menită, ei,

fiecăreia sub un titlu deosebit, în intenția de a da fiecărei vîrste lucrări pe înțelesul ei.Alte lucrări, de aceeași factură, vor fi cuprinse în seriile „O mie de curiozi
tăți", „Primul meu dicțio
nar", „De 333 de ori de ce", 
„Dicționar în imagini", 
„Copiii lumii", și altele. Pentru seria „100 de..." (figuri celebre) editura se bucură de colaborarea unor autori de prestigiu. Intenționăm, prin aceste colecții, o inițiere a micului cititor in domeniul instrumentelor de lucru de mai tîrziu, a- ceste forme restrinse șl a- tractive gen dicționar enciclopedic îndrumindu-1 spre o lectură documenta-

gravitate manifestărilor.artistice din școli, cu scopul de a canaliza talentele e- xistente pe un făgaș serios, dezvoltîndu-le prin- tr-o activitate organizată de inițiere, sprijinită de personalități avizate.In dorința de a-i familiariza pe copii cu creația celor mai de seamă poeți români și străini din toate timpurile vom inaugura seria „Cărăbușul de ara
mă" (pornind de la poezia cu același titlu a lui Lucian Blaga), fiecare plachetă ur- mind să cuprindă 8-12 poezii, frumos ilustrate. ale unui poet. Și aceasta, deoarece educarea copilului în spiritul respectului pentru marile valori culturale este

o premisă, o garanție a e- voluției acestuia în sensul capacității de selectare a lecturilor de mai tîrziu.O bună parte din noile colecții, precum și multe dintre cele cunoscute și îndrăgite de copii („Traista 
cu povești", „Prima mea 
bibliotecă", „Povești ne
muritoare", „Capodopere 
repovestite pe înțelesul co
piilor", „Biblioteca școla
rului", „Preludii") vor a- pare concomitent și in limbile maghiară, germană și sîrbă.Atît în lor cit și ilustrate,clasicii literaturii și universale, cesibilității vîrstei ne adresăm. Bogata seria- lizare a producției noastre de carte nu trebuie să surprindă ; ea răspunde practicii moderne a editorilor de pretutindeni și constituie un îndreptar atît pentru micul cititor cît și pentru activitatea noastră, vem, față de micul datorii mari și ele exemplar onorate.— O serie de 

de volume de 
publicate, sub i

, editurii „Ion Creangă", de 
Gh. Tomozei, Nina Cas- 
sian, Gabriela Melinescu, 
Dumitru M. Ion, 
strează o fertilă 
rare cu scriitori de 
generațiile. Cum se 
concretiza această 
borare și în viitor ? — Pentru realizarea gramului nostru editorial, axat pe orientarea de viață, de profesie a copiilor, în spiritul respectului fată de toate profesiunile, bucurăm, încă de pe de sprijinul real al scriitori cunoscut! și ciați, precum și al specialiști de prestigiu, care înțeleg să colaboreze cu redacțiile noastre. Se află In diverse faze de elaborare cărți semnate de Mi-

A- cititor, trebuie
apariții

• poezie, 
auspiciile

demon- 
colabo- 

toate 
va 

cola-pro-
ne acum, unor apre- unor

thai Beniuc, Miron Paraschivescu, Maria nuș, Eugen Barbu, tanti n Chiri ță, Paul ghel, Ion Brad, Dan liu, Letay Lajos, Ion rea, Joszef Meliusz,nuș Neagu, Nicolae Velea, Constanța Buzea, Adrian Păunescu, Ion Serebreanu, Gica Iuteș, Iordan Chi- met, Szilagyi Domokos.Porțile editurii noastre rămîn în continuare larg deschise pentru scriitorii de talent din orice generație. Și mai ales pentru cei tineri, cărora cred că un dialog cu copiii de azi le-ar fi foarte util ; pentru că nu trebuie uitat, micii cititori de acum forma, peste cîțiva ani, rea masă a cititorilor turi ; tot așa cum nu buie uitat că aproape marii creatori de literatură au scris și pentru copii.Avem convingerea că ținuta volumelor ce vor a- părea sub emblema editurii noastre, conținutul lor e- ducativ, ideile pentru care, prin modalități specifice artei, se va milita în cuprinsul lor, preocuparea de a insufla cititorilor noștri tineri idealuri pe măsura vremilor în care trăim, pen- tru a ajuta la formarea lor cetățenească, la educarea sentimentului sacru al dragostei de patrie, al respectului pentru valorile culturii și științei românești, la cultivarea pasiunii cunoașterii, toate acestea constituind programul nostru de lucru, vor fi modul propriu de a răsounde semnificativului act de generozitate cafe a fost înființarea Editurii Creangă", interesului fund al partidului și tului pentru destinele turii noastre, pentru litatea actului artistic.

vor ma- ma- tre- toți

„Ion pro- sta- cul- fi na
Convorbire realizată de 
Dana TUDOR

Ș1 Uzina de fier din Vlăhița de astăzi, prin racordarea el la sistemul centralelor industriale care au preluat întreaga producție metalurgică a țării, semnifică una dintre realitățile județene substanțial potențate în ceea ce privește eficiența lor e- conomică. Spre furnalele ei, de cîteva luni converg galeriile uneia dintre cele mai importante mine de fier ale Carpaților. In preajma gurilor care elimină fonta și zgura, sub ploaia stelelor reci, a căror strălucire se stinge în aerul serii de martie, gesturile oamenilor mai amintesc încă ritualurile unei metalurgii artizanale, pînă nu de mult caracteristică a- cestor meleaguri. Apoi, după blocarea gurilor, dincolo de al căror prag încins se decantează amestecul de minereu și cărbune, reluarea ciclurilor de producție readuce gesturile pa făgașul firescului lor, în cadrele condiționate de tehnologia modernă și, în egală măsură, de emulația industrială a prezentului. Mal mult decît reporterul, poate justifica legitimitatea acestei metamorfoze a gesticii profesionale Mihai Ștefan Szăcs, aflat în al 36-lea an de muncă tn lumea metalului Incandescent.în ultima etapă a călătoriei, la Odorheiul Secuiesc, faptul că unul dintre cele mai recente evenimente economice din localitate l-a constituit darea In folosință a unei noi hale de confecții metalice poate să ni se pară de importanță redusă. Dar nu această optică prevalează atunci cînd avem în memorie imaginile proaspete ale exactității pieselor produse la „Tehnoutilaj", ala ritmurilor mașinilor de cusut în cadrul fabricii de confecții — ca un ecou al celor din Miercurea Ciuc — se consumă gesturile în secția de serie mică a ale spațiilor extinse recent pentru producția pieselor din cauciuc a industriei locale, Insă, dincolo de aceste imagini ale unei laborioase activități cotidiene, oamenilor care se perindă între coloanele masive ale Casei de cultură și fațadele noilor edificii ale municipiului, în umbra nervurilor din beton armat din care se împlinește structura de rezistență a viitorului hotel turistic, le este dat să asiste și la premiere industriale spectaculoase. Fabrica de ață, de pildă, și-a animat de curînd halele monobloc, pregătită să producă anual — în prima etapă — 1 000 tone de ață. Halelor acestei fabrici li se vor adăuga foarte curînd halele industriale și depozitul de la „Tehnoutilaj", întregind peisajul industrial al municipiului.Toate înfăptuirile de astăzi, repere ale viitorului, sînt o mărturie a efectelor unei politici înțelepte, a e- forturilor susținute din partea statului nostru, menite să ducă la lichidarea răminerii în urmă a unor ținuturi, la Înflorirea lor în consonanță cu progresul multilateral al României socialiste. Astfel, un teritoriu cîndva înapoiat economic a devenit un cristal de sinteză a noului, care Continua bogățește iar noile tâșurare, lizației socialiste, noilor imagini structori in peisajul Harghitei prefigurează pregnant chipul de miine al ținutului, pe care locuitorii Iui il modelează treptat, transformind orizontala in verticală, concentrîndu-și eforturile de a se incadra cu maximă răspundere in ritmurile dinamice ale prezentului țării.

ale atenției cu carecooperativei „Voința",

prinde rădăcini trainice, dezvoltare industrială îm- funcțiunile urbanistice, construcții, in curs de des- pun și aici amprenta civi- Astăzi, ineditul implantate de con-
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

CINSTEA MODESTIA

BLAZONUL DEMNITĂȚII
UNEI FAMILII MUNCITOREȘTI

meștere Popo-merg huruie

ințelesul de ' i intîm-

văd trenuri tn tre- paralel sau se sub greutateareușit,din toți copiii dumi-

MUNCA

I

cătușele".

meseria ■ nu este
răspund ce ei o tata lor

trei tii de la meseria o desăvîr-

Nu, orice s-ar spune, nu a fost o simplă coincidență. Intr-un sens mai larg, asupra cuvîntului „coincidență" adie uneori și înț ‘ ,,întîmplare“. Dar nu din plare reportajul de față și-a ales drept eroi pe cei din familia meșterului Alexandru Popovici.Uzina mecanică de material rulant „16 Februarie* din Cluj împlinește, peste puțină vreme, 100 de ani de existență. Familia Popovici 
— tatăl și cei trei feciori — au adu
nat la rîndul lor 100 de ani de 
muncă în uzina clujeană. E adevărat că fiul mai mic, Paul, lucrează la depou, dar depoul — insistă el cu încăpățînare — e alături de uzină. „Lucrez tot la locomotivă, sint maistru lăcătuș ca și tata și sint tot ceferist".Din monografia uzinei, care se alcătuiește acum pentru aniversarea centenarului, face parte integrantă și familia Popovici. E vorba oare numai de un secol de muncă ? Reușind să dai la o parte substanțiala participare cantitativă, descoperi la această familie și altceva : un secol de frumusețe morală, de colaborare, de unire și de respect reciproc nealterat, un secol de demnitate 
muncitorească.Cine alcătuiește familia Popovici? Transcriu din carnetul de note elteva date :

Alexandru (tatăl), maistru lăcătuș, 67 de ani. Pensionar, a lucrat In uzină 33 de ani. Acolo a participat la greva ceferiștilor. E comunist din ilegalitate. A făcut In meseria lui circa 20 de inovații. Un brevet al O.S.P.L din 1965 ti acordă titlul de inventator.— Ctnd ați avut timp să eoncepeți toate acestea ?— Și noaptea, prin via — răspunde bătrînul.Ioan (fiul cel mare), maistru electrician. Are 42 de ani și lucrează de 23 de ani în uzină. Din clasa întîi elementară a fost tot timpul premiant. Inovator (are 9 inovații și o propunere de invenție).
Alexandru (fiul mijlociu), frezor. Are 36 de ani. Lucrează de 21 de ani în uzină. Urmează cursurile clasei a XH-a la liceul seral. Ino

vator. Dintre inovații : un clește universal cu cremalieră, pe care l-a conceput Împreună cu tatăl.
Paul (mezinul) are 33 de ani. E maistru lăcătuș, ca și tatăl său. Muncește acolo unde și-a făcut și ucenicia, la Depoul C.F.R., in apropiere de uzină și de frații săi. Cu cîtăva vreme In urmă, zguduit de vestea unui tragic accident de tren, a acționat energic să se scoată dlntr-o magazie un aparat din import care zăcea nefolosit. împreună 

cu Alexandru, fratele său, a muncit mult să-1 pună In funcțiune. „Acum — spune Pavel — cu acest aparat efectuez controlul ultrasonic al fisurilor posibile în osiile de locomotivă și vagoane".Paul lucrează în colaborare cu Alexandru, Alexandru își pune la punct inovațiile împreună cu loan, Ioan se consultă în meserie cu A- lexandru și toți trei cu bătrînul.Firește că Invențiile și inovațiile făcute de cei 4 Popovici își au însemnătatea lor. O concretizare deosebit de meritorie a colaborării unei familii unite Intr-o strădanie canalizată de un ideal comun. Dar și mal meritorie mi se pare a fi 

vibrația la unison a acestei familii muncitorești ; de fapt, taina și te
melia atitor realizări.La Muzeul C.F.R. din București este expusă o locomotivă In miniatură realizată Ia scara 1:20. Autorii ei : Alexandru Popovici-tatăl și Alexandru și Paul Popovici-fiii. Locomotiva cu nr. 142015, lucrată cu o minuțioasă finețe, pare să tn- cifreze !ntr-o nouă heraldică titlul 
de noblețe, blazonul, simbolul unei 
familii de comuniști.

...Traversez „Podul zburător* spre casa bătrînului Popovici. Jos gara cu veșnicele ei cere. Liniile întretaie și vagoanelor.— Cum ai vid. să faci tale niște oameni cu care să te mindrești ?— Le-am Imprimat de la tnceput o gîndire muncitorească. Prin exemplu viu, cu răbdare și perseverență, l-am învățat să îndrăgească munca. Dintr-o „întlmplare* — am construit împreună cu soția o mașină de gătit — le-am dovedit că și oțelul se poate modela ca o 

slmplă cocă. Astfel am Înlăturat sperietoarea că oțelul ar fi mai tare decît omul și le-am întărit încrederea în torțele proprii. Dintr-o altă „Intîmplare" — am construit singur un patefon, căci pe vremea aceea nu-mi puteam permite să-mi cumpăr unul — au aflat ce bucurie poate să-ți aducă un lucru pe ca- re-1 realizezi cu mintea și cu mîl- nile tale. îmi țineam copiii pe lingă mine, le dădeam și lor să facă cîte o piesă, și așa, treptat, treptat...

Dar asta nu-i totul. In casa noastră n-au fost niciodată petreceri care să întreacă limita bunei cuviințe. Dacă m-ar fi văzut vreodată copiii beat sint sigur că mi-ar fi crăpat obrazul de rușine. Dar nici pe ei nu i-am lăsat să se avînte în chefuri. Uite, Paul poate că ar fi putut să ajungă un bun fotbalist. Nu-mi plăcea însă că, după meciuri. »e duceau cu toții la chef, tntr-o zi i-am spus : Paule, ori termini cu năzbîtiile astea, ori cu noi 1 Și Paul • înțeles. Vedeți dumneavoastră, cu bețivi nu poți construi o piesă ca lumea, lor le tremură mîi- nile și mintea — dar mi-te o viață 

nouă ? Pentru asta trebuie să fii 
treaz 1Meșterul Popovici Îmi arată cărțile studiate in tinerețe. Trimitea in fiecare lună la București un sfert din leafa lui modestă de muncitor ca să primească în schimb fascicolele cursurilor de geometrie plană, fizică, electricitate etc., editate de primul institut tehnic. A- cum. pensionar fiind, maistrul lăcătuș Alexandru Popovici muncește eu aceeași energie tinerească. Ino

vațiilor sale le caută soluții mai moderne, mai eficiente, o nouă invenție este aproape pusă la punct, își adună intr-un manuscris, intitulat sugestiv „Au căzut însemnările vieții sale.Dacă îi Întrebi pe. cei ce au pornit cu toții de tatălui, de ce caută să șească, de ce li scormonesc tainele, de ce loan și Alexandru învață limbi stăine și cercetează mereu literatura de specialitate, îți că așa e firesc de vreme viață tntreagă au avut In un asemenea exemplu.Meseria prin tradiție, transmisă din. tată în fiu.

Popovici — fiul

la exem-
este tră- educația

tocmai din acea 
pentru muncă, 

atrage irezistibil 
se rotește întreg

tata nu admitea rîndurile tatălui în armată ; „să răspund la nici mai îmi scrii cu greșeli
un capriciu, nici o înclinare ereditară, niei comoditatea de a merge Înainte pe un drum netezit de părinți. Ea izvorăște 
pasiune arzindă 
pentru creație ce 
fi in jurul căreia 
universul familial.Discut cu loan cel mare.— Sîntețl la rlndul dumneavoastră tată. Care credeți că sătura fundamentală In copiilor ?îmi răspunde laconic :— Exemplul personal.— Văd că reduceți totul __ _____piui personal. De ce sinteți de părere că el constituie esențialul ?— M-am convins din propria experiență de părinte că numai cu vorba nu se face educație. Poți să-l bați pe copil la cap mereu, dacă nu-1 pui să muncească alături de tine nu realizezi nimic. Alături de tată să facă o sculă, alături de mamă să scuture un Covor, să ajute la o tîrguială, să spargă un lemn. Adică să se simtă în cadrul familiei un membru al ei cu responsabilitatea și importanța lui.— Care credeți că e primejdia eea mai mare In educația copiilor ?— Nesinceritatea. Tendința de a se ascunde, în familie, unul față de altul. Asta creează o asemenea atmosferă în care unii încearcă să se separe de familie, . să ocolească opinia ei.

Copiii sint oglinda familiei, spune o vorbă din bătrîni. Cum ar fi putut să rămînă fiii indiferenți în fața vibrantei pasiuni pentru muncă a tatălui lor ? Exemplul său, disciplina constantă șl fără echivoc insuflată vieții de familie, severitatea echilibrată și calmă in educația copiilor, interesul unuia față de preocupările celuilalt au creat a- cest adine filon de dragoste, de respect reciproc și de responsabilitate.Exemple de educație ? Ele sînt gravate în mintea fiilor, astăzi ei înșiși părinți, ca amintiri esențiale ale copilăriei lor : sirena uzinei Ia sunetul căreia trebuiau să lase orice

joacă și să fie acasă etnd vine tata; școală fotbal, nici o către știi că o scri-
drumurile obligatorii spre cu gleznele umflate de la pentru că absență ; fiul plecat nu-ți mai soare dacă m i__de ortografie". Amintirile acestea au o nuanță uneori aspră — rele- vînd de fapt dalta acelui control părintesc perseverent care a șlefuit caractere — aprind astăzi flacăra dragostei filiale, înțelegerea și recunoștința matură.Totul sună ca o replică Indirectă — dar cu atît mai viguroasă — la mentalitatea nocivă a alintării și răsfățului, cultivată cu sterilă osir- die în unele familii, mentalitate ale cărei reflexe le găsim apoi In chicile lățoase, in gesturile necivilizate și, mai ales, în atitudinile antisociale, în tendințele de parazitism ale frecventatorilor asidui ai bulevardului, ai barurilor....Stăm cu toții la o cafea !n- tr-unul din elegantele localuri ale Clujului. In conversație revin în- tîmplările din copilărie ale fiilor, deslușesc atmosfera sănătoasă în •care cresc astăzi cel șapte nepoți ai bătrînului meșter. Conversația alunecă spre probleme de știință teoretică, de tehnică modernă, se fac referiri la literatura universală. Discuție edificatoare pentru orizonturile intelectuale ale unor oameni ce mlnuiesc cotidian tehnica de înaltă productivitate a uzinelor noastre moderne. Setea de cunoaștere, neastlmpărul creator al minții îi situează pe acești patru muncitori comuniști dincolo de marginile de hîrtie ale oricărei diplome universitare. In procesul de desăvârșire a propriei ființe spre a atinge treptele înalte ale frumuseții umane, familia Popovici se înscrie ca o familie de personalități. Cei trei fii, fn jurul bătrînului lor tată, conturează noblețea profilului mo
ral al omului societății noastre.

Maria MOSCU

Ideea rlndurilor de față a-a născut în urma constatării unei grave fapte penale : delapidarea sumei de peste 230 000 lei. Dar nu despre autorul acestei infracțiuni ne-am propus să ne ocupăm Îndeosebi, deși n-o să ocolim aspectele care Ii caracterizează profilul imoral. Despre el vorbește un dosar de cercetare destul de voluminos, există probe incontestabile, pe temeiul cărora se așteaptă sentința. Acest caz, cu toate implicațiile sale, cu Întregul complex de împrejurări ce l-au generat și favorizat, ne-a sugerat însă unele reflecții privind fizionomia morală a ges- Itionarului și răspunderile pe care le comportă un a- I semenea post.De altminteri, cadrul legal de exercitare a acestei activități a fost cu precizie statornicit prin „Legea privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste" din noiembrie 1969, lege care subliniază și temeiul responsabilităților materiale, sociale, morale ce incumbă celor ce favorizează, conștient sau inconștient, activitatea necinstită pe acest tărim.Să derulăm cu Încetinitorul „filmul* celor petrecute la cooperativa de consum din comuna Băița, județul Hunedoara. La începutul anului 1967, Petru Dobra îndeplinea funcția de gestionar al bufetului nr. 1 și, cumulativ, pe aceea de responsabil cu distribuirea altor produse în comună. încă de pe a- tunci, unii cetățeni se plîn- geau că P. D. vinde mărfurile cooperativei cu su- prapreț, dar aceste semnale despre incorectitudine, aceste prime simptome ale unui profil moral cel puțin dubios nu au fost luate in seamă de cei care erau în măsură să curme la timp poftele celui pus pe căpătuială.Iată însă că se petrece un eveniment care depășește cadrul unor „ciupeli" : gestionarul bufetului introduce clandestin în local o însemnată cantitate de vin pe care o valorifică cu un preț ridicat, a- facere de pe urma căreia j obține un cîștig substanțial.— în urma acestei abateri de la regulile comerciale — ne relatează președintele cooperativei, tovarășul Paul Țucă — am intenționat să-i desfacem contractul de muncă, dar, în urma unor „intervenții", a trebuit să ne mulțumim cu mutarea lui la... bufetul nr. 2 (!?).Chiar așa fiind, nu Însemna însă ca atit conducerea, cit și contabilitatea cooperativei (contabilă- șefă, pe atunci. Lucreția Magda, merceolog Ștefan Licher) să admită ca schimbarea gestionarului să se facă fără respectarea dispozițiilor legale, adică fără efectuarea unei inventarieri a bunurilor existente 

In gestiunea respectivă. Admițind o asemenea modalitate, „comodă* pentru infractor, s-a creat o portiță cum nu se putea mai potrivită prin care ilegalitățile comise de Dobra să scape nedemascate.Așa se face că teama care II cuprinsese pe acesta In momentul cînd a aflat de hotărlrea de a fi schimbat s-a metamor
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„.adică exact oameni cam avea 

nevoie gestionarul necinstit

fozat repede tntr-o îndrăzneală aproape incredibilă de a-și „acoperi" golurile create în gestiune. Bunăoară, Dobra recurge la întocmirea unor acte de transfer fictive, Indicind în acestea nu numai cantități de mărfuri mai mari chiar decît cele primite, dar și sortimente din care nu avusese niciodată.Este inutil să mai subliniem că dacă factorii de răspundere din cooperativa de consum ar fi respectat dispozițiile legale, activitatea ilicită desfășurată de P. D. ar fi fost curmată din fașă. Să nu uităm că prejudiciul era atunci doar de circa douăzeci de mil 1 închizîndu-se Insă ochii, s-au deschis, inevitabil, porți largi spre cei două sute treizeci de mii cît a acumulat Dobra in faza finală a fărădelegilor sale!Nu e vorba numai de reactualizarea zicalei naive din copilărie : „Cine fură azi un ou...“, ci și de un adevăr psihologic : cel mai sigur gir și cel mai stimulator imbold spre marile delapidări este „toleranța" de gură-cască fată de așa-zisele „găinării mărunte" (deși, în cazul de față, se poate spune că „găinăriile" luaseră proporții !).„Posibil să-i ti Indus tn eroare pe cei de la contabilitate pentru că erau localnici — ar putea să spună cineva — dar cum de n-au descoperit ilegalitățile comise de Petru Dobra organele specializate de la fos

ta uniune raională și apoi de la cea județeană ?“Intr-adevăr, in răstimpul cit P. D. șl-a făcut de cap, la cooperativa din Băița s-au efectuat și două inventare periodice, sub conducerea unor revizori contabili (ianuarie 1968 și Ianuarie 1969). Rezultatul lor a fost un minus de... 94 lei și 58 bani și, respectiv, un... plus de 20 lei șl 55 bani (?!).

Acum, după ce organele de cercetare au stabilit întregul sistem infracționist folosit de Dobra, explicația este simplă : după fiecare inventar, gestionarul solicita unuia dintre membrii comisiei de inventariere listele întocmite de comisie, chipurile pentru a le confrunta cu listele personale ; profita de „încrederea" acestora și, pe baza unui calcul anticipat, efectua modificări atît la ru

brica tn care erau înscrise cantitățile, cît și la cea a valorilor. Iată cîteva „mostre" descoperite cu ocazia cercetărilor : în fața cantității de 152 litri vermut „Mamaia* gestionarul a adăugat cifra „1", rezultlnd 1 152 litri. Aceeași modificare a făcut-o și la cifra 400, care reprezenta cantitatea de zahăr in kg. Și așî mai departe...Același procedeu „verifi

cat* a Încercat să-l folosească și cu ocazia unui nou inventar efectuat cu citva timp în urmă, dar, datorită vigilenței contabi- lei-șefe Victoria Groza, falsurile pe care el începuse să le facă au fost observate chiar înainte de a se termina inventarierea... Așadar, abia la al treilea inventar 1 De ce nu la primul. efectuat de revizorul Ion Rusu și contabila Maria Bulz ? De ce nu la al 

doilea, efectuat de revizorul 1. Giurgiu și contabilul Anghel Mateș ? De ce nu cu ocazia altor „verificări" parțiale pe care le-a efectuat de mai multe ori revizorul-șef coordonator Ion Antonescu ? Ne răspunde același Interlocutor. Paul Țucă :— Am încercat o dată să atrag atenția revizorului- șef coordonator că relațiile 

create între el și gestionar, mai ales vizitele dese făcute acasă la acesta din urmă, participarea la u- nele petreceri pun sub semnul îndoielii obiectivitatea sa în îndeplinirea a- tribuțiilor de serviciu. Drept „răspuns". Ion Antonescu a informat eronat conducerea U.J.C.C. despre activitatea mea și m-am trezit cu o sancțiune pe care o consider și acum neîntemeiată...Oricine era Ia curent cu modul de viață al lui Dobra — și într-o comună ca Băița cine nu-1 cunoștea ? — iși putea da seama că trăia cu mult peste „bă- ierile" veniturilor sale, că organiza deseori petreceri costisitoare. întreținea relații extraconjugale, făcea lungi voiajuri de agrement cu mașina personală. Cum de nu s-a sesizat de această situație comitetul de partid din comună ? Ne-am adresat cu această Întrebare secretarului comitetului de partid comunal, tovarășul Aurel Bo- loț.— Deși sînt numai de doi ani in această comună, nu este o scuză pentru mine că n-am reușit să-I cunosc mai bine pe acest om, mai ales că președintele cooperativei, căruia îi era subordonat Dobra, a atras atenția asupra unor lipsuri pe care le constatase la acesta. Mai mult decit atît, chiar eu am primit unele sesizări prin care era semnalat faptul că Dobra vinde mărfuri cu suprapreț. Cred insă că o 

vină o are In acest sens și șeful postului de miliție, plutonierul major Flore» Costache, căruia l-am cerut să verifice faptele respective ca să ne dăm seama de realitate. Dar el n-a luat nici o măsură și. dacă n-au existat dovezi, noi am continuat să avem încredere în Dobra...— Lucrați de multă vreme tn această comună, cunoașteți bine oamenii și aveți datoria să descope- riți la timp actele antisociale — ne-am adresat șefului de post. Cum a fost posibil ca P. D. să , producă o pagubă atît de mare fără să interveniți 7In locul unui răspuns imediat, plutonierul major Florea Costache se frămîntă minute In șir căutînd o explicație cît de cît... scuzabilă.— Nu mi-am dat seama... Cine și-ar ti putut închipui ? Tocmai el, \ care se bucura de atîta Încredere...încredere ? Pe ce se baza oare această încredere 7 Nu și pe faptul că șeful postului de miliție și-a Încălcat atribuțiile de apărător al intereselor obștești neverificînd sesizările care semnalau incorectitudinea lui Dobra ? Nu și-a putut închipui ? Atunci cine altcineva ar trebui să-și „închipuie", tn primul rînd. că un element care duce un mod de viață ce depășește posibilitățile sale legale de cîștig recurge ia surse ilicite ?Intr-adevăr, șefului de post din comuna Băița nu-i era ușor să-și „închipuie", dar nu dintr-o imposibilitate obiectivă, ci din pricina relațiilor prea apropiate existente intre el și fostul gestionar, de la care, în treacăt fie spus, n-a ezitat să împrumute O butelie de .aragaz (nu se știe în prezent unde se află) pe care Dobra a declarat-o la inventar ca „dispărută". în aceste condiții, cu privirile aburite de tot telul de „plocoane", cum mai putea să vadă Florea Costache ceea ce altora le sărea in ochi ?Acestea sint, in linii mari, împrejurările favorizatoare Ia care ne refeream la începutul rinduri- lor de față. împrejurări care n-au deloc un caracter „obiectiv", nefiind nici calamități naturale, nici efecte ale unor stihii oarbe. Ele sint expresia unor stări de spirit subiective ce se reduc, in fond, la același numitor comun : îngăduința coroborată cu nepăsarea față de soarta bunului obștesc.Revenind la „Legea privind angajarea gestionarilor", poate că n-ar strica să amintim că, in articolul 30, se prevede răspunderea in comun a delapidatorilor cu cei ce le-au favorizat infracțiunea. E o sancțiune severă, in care societatea a investit o semnificație precisă : căci a îngădui, conștient sau inconștient, delapidarea e neîndoielnic, oricum ai privi-o, un act de complicitate.
Mihai GROZAVU

[ nevoie de un bisturiu
ASCUȚIT - 

Șl NU ȘTIRB!
Ne facem datoria de a aduce la cunoștința opiniei publice măsurile care s-au luat după apariția articolului „E nevoie de un bisturiu !" (In numărul din 18 februarie a.c al ziarului nostru), articol ce semnala grave nereguli la secția de chirurgie a Spitalului unificat de adulți din Bfrlad Mai tnainte, trebuie să spunem că numeroși cititori din Bîrlad ne-au semnalat, după apariția articolului, alte și alte fapte reprobabile, de-a dreptul neomenoase, ale unor medici și ale altor cadre sanitare din acest spital ; alături de alți cititori din toată țara ei au cerut aspra pedepsire a celor vinovați.Ne-au impresionat scrisorile care, condamnînd faptele incriminate In articol, au ținut să evidențieze inalta ținută morală și profesională pe care alți medici, de la alte spitale, au dovedit-o față de semnatari atunci cînd vreo suferință i-a făcut să Ie pășească pragul. Este o bucurie pentru noi să transmitem, pe calea tiparului, dr. Dan Setlacec, de la clinica de chirurgie a Spitalului Fundeni, și dr. Șiroianu, de la Spitalul „I. C. Frimu" din Capitală, mulțumirile fostului lor pacient Constantin Șerban (Bîrlad. str. Karl Marx nr. 7); dr. Ion Clucu, de la Spitalul Orașului Victoria, mulțumirile fostului său pacient Mihai To- cari (București, Cal. Rahovei 284) : dr. Munteanu, dr. Belade și soților dr. Iliescu, de la Spitalul din Giurgiu, mulțumirile fostului lor pacient Iile Șchiopu (satul Hodivoaia. comuna Putini, județul Ilfov) ; conf. dr. Dan Gavriliu, de la Clinica chirurgicală „Carol Davila" din Capitală mulțumirile fostului său pacient Matache Știrbu (București, Șos. Viilor 95. bl. 2, ap. 126).Am primit, de asemenea, scrisori de la medici (individuale și colective) care, înfierînd comportările „samsarilor de vieți omenești" cer radierea lor din corpul medicilor „în numele onoarei profesiunii, tn numele miilor de medici cinstiți ce-și fac datoria cu hărnicie și modestie".Iată acum răspunsul primit de la Ministerul Sănătății :„Vă comunicăm că tn ziua de 20 februarie 1970 s-a deplasat în județul Vaslui o comisie din minister, care a cercetat situația din secția de chirurgie a Spitalului de adulți din Bîrlad.Principalele deficiențe constatate au fost i— încălcări ale disciplinei funcționale a secției de chirurgie, prin nerespectarea programului operator, efectuarea, In mod frecvent, de intervenții chirurgicale de către medic cu soră, folosirea necorespunzătoare a serviciului de anestezie- reanimare ș.a ;— lipsă de colaborare pe linie de diagnostic și tratament al bolnavilor și nepromovarea muncii în colectiv, în interesul bolnavului i— greșeli de ordin profesional care au condus Ia situația ca 4 cazuri să facă obiectul cercetărilor organelor procuraturii :— condiționarea îngrijirii unor bolnavi, de către unii medici, de avantaje materiale.Această situație necorespunzătoare din secția de chirurgie a spitalu

lui de adulți din Bîrlad, care persista de circa 13 ani, s-a datorat conduitei neconforme cu normele deontologice și de disciplină în muncă a medicilor primari din a- ceastă secție, dr. Cesa Ferucio, dr. Știrbu Evghenie și dr. Ursu Marius și lipsei de autoritate a directorului spitalului, dr. Gheorghe Bărbulescu.Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 107 din 27 februarie 1970, dr. Cesa Ferucio și dr. Știrbu Evghenie, medici primari chirurgi, au fost sancționați cu suspendarea dreptului de a practica profesiunea de medic pe timp de 4 (patru) luni, în- cepind cu data de 1 martie 1970. fapt care impune desfacerea contractului de muncă.După terminarea perioadei de suspendare a dreptului de practică a profesiunii de medic, dr. Cesa Ferucio și Știrbu Evghenie vor fi încadrați in posturi de chirurgi disponibile, numai în policlinică și în afara județului Vaslui. După încadrare, vor e- fectua un stagiu pentru ridicarea nivelului profesional.Prin același ordin, s-au recomandat Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vaslui următoarele măsuri :—înlocuirea din funcția de set al secției de chirurgie a Spitalului de adulți din Bîrlad a dr Ursu Marius, retrogradarea acestuia, pe timp de 3 luni, în funcția de medic specialist și trecerea sa în policlinică (...) “— înlocuirea din funcția de director al Spitalului de adulți din Bîrlad a dr. Bărbulescu Gheorghe (...)“(Din răspunsul Procuraturii Generale reținem faptul că medicii Știrbu Evghenie și Cesa Ferucio se află In anchetă pentru cinci cazuri de deces. Vom ține la curent opinia publică și cu rezultatul acestei anchete.)Tnainte de toate, trebuie să spunem că răspunsul Ministerului Sănătății lasă, totuși, fără răspuns două întrebări importante :— Ce măsuri s-au luat Împotriva dr. Alexei Butuc, șeful Direcției sanitare a jud. Vaslui, omul care a patronat gravele nereguli de la Bîrlad ?— Cum a fost reparat prejudiciul cauzat dr. Vasile Palade de către aceeași direcție, care in mod abuziv l-a transferat de la vechiul loc de muncă ?Nu ne putem ascunde uimirea a- flind că gravele abateri recunoscute tn însăși adresa ministerului, „care persistă de circa 13 ani" au fost sancționate cu suspendarea pe... 4 luni ; ce trebuiau să mai facă cei doi medici pentru ca să li se suspende definitiv dreptul de a practica medicina ? Aceasta este pedeapsa ce li se aplică pentru faptele lor, dintre care — o spunem acum — nu un pus sub ochii opiniei publice decit o parte ?Cerem, cu toată hotărîrea, reana- lizarea sancțiunilor. O facem cu certitudinea că sîntem în asentimentul opiniei publice, în asentimentul corpului nostru medical, care nu poate admite ca în rîndurile sale să se afle, în continuare, inși ce de mult au abdicat de la cele mai elementare reguli de comportare ale tămăduitorilor trupului și sufletului omenesc.
G. R. C.
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII • DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 a acordat o atenție deosebită dezvoltării în ritm înalt a industriei construcțiilor de mașini — ramură de importanță vitală pentru progresul economic al țării. Subliniind că în ultimii ani a fost creat un mare număr de institute în domeniul construcțiilor de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, că „este necesar să organizăm mai bine activitatea de cercetare, pentru ca aceasta să aducă o contribuție proprie, tot mai substanțială. Ia perfecționarea mașinilor și utilajelor pe care le producem". Totodată, a precizat și anumite aspecte ce trebuie avute în vedere cu prioritate în această etapă, printre care elaborarea unor u- tilaje noi in construcția de mașini, tn special mașini-unelte cu comandă program.Unul dintre colectivele științifice ce activează în acest domeniu este Institutul de cercetări și proiectări automatizare și proiectări uzine și instalații pentru industria electrotehnică (I.P.A.). în cadrul lui funcționează un compartiment profilat pentru crearea echipamentelor electrice și de automatizare pentru ma- șini-unelte cu comandă program, iar alte secții contribuie la perfecționarea și îmbogățirea gamei acestor utilaje. Date fiind sarcinile sporite și complexe ce revin specialiștilor din acest sector în actuala etapă și pentru a puncta preocupările lor în vederea traducerii în viață a a- cestor sarcini, am avut convorbirea de față.— Vă rugăm să vă referiți, pentru început. Ia posibilitățile de a spori contribuția cercetării de specialitate, forța ei de intervenție in rezolvarea diverselor necesități practice.— Cerința esențială, în momentul de față, este aceea ca unitățile științifice implicate — institutul nostru, Institutul de cercetare și proiectare pentru mașini-unelte și a- gregate (I.C.P.M.U.A.), colectivele de concepție ale unor mari uzine de profil (F.M.U.A.B., Uzina de strunguri-Arad), să acționeze mai unitar, eforturile lor concentrîndu-se asupra unei serii de obiective majore. In acest scop s-a elaborat — conform cerințelor economiei naționale — un program prioritar specific, cuprinzind, eșalonat, principalele direcții, teme de cercetare și asimilare de produse noi ce trebuie realizate pentru asigurarea fabricației în țară a mașinilor-unelte cu comandă program.în ceea ce privește realizările a- nului 1969, menționez că, în strînsă colaborare cu I.C.P.M.U.A. și fabricile de mașini-unelte (Uzina de strunguri-Arad, F.M.U.A.-București etc.), au fost realizate, pe lingă alte proiecte, și două noi echipamente de comandă program pentru mașini- unelte fabricate în țară : un nou e- chipament pentru strungul paralel SNA-400 și echipamentul cu tra- ductoare incrementale pentru mașina de alezat și frezat AF-100. De remarcat că subansamblele echipamentelor de comandă program analogice și numerice ale acestora sint complet tranzistorizate, ceea ce le situează la un înalt nivel calitativ. Trebuie să recunoaștem însă că, sub aspectul termenelor de cercetare, dar mai ales al acelora de finalizare, lucrările ar fi putut să se des-

fășoare mult mai rapid. După părerea mea, impedimentul principal îl constituie unele formule organizatorice imperfecte. Astfel, absența u- nei stricte corelări între activitatea specialiștilor din unitățile de fabricație și a acelora antrenați în crearea noilor echipamente, precum și greutățile de aprovizionare pentru cercetare au grevat serios asupra ritmului de desfășurare a studiilor și experimentărilor, mai ales în fazele finale. Folosirea uneori de către cercetători a unor soluții mai greoaie pentru o anume problemă și Insuficienta preocupare a uzinelor producătoare au făcut ca unele pro-

— Cum vă pregătiți să treceți la fructificarea, pe un plan superior, a premiselor existente, să îndepliniți sarcinile complexe și urgente ce revin nucleelor științifice și de proiectare in acest domeniu ?— în prezent se desfășoară o intensă activitate în legătură cu traducerea cit mai grabnică în fapt a programului prioritar de profil. Se precizează atribuțiile diverselor colective sau foruri interesate în e- fectuarea uneia sau alteia dintre cercetări. Pentru ca operativitatea să decurgă din însuși conținutul tematic, se propun teme de cercetare cu efect economic ridicat și cu po-

CERTIFICATUL
DE MATURITATE
al producției mașinilor-unelte

cu comandă program
Convorbire cu ing. Marcel SÎRBU,

iroiectâri automatizare și proiectăridirectorul Institutului de cercetări ?i proiectări automatizare și pi 
uzine și instalații pentru industria electrotehnica (I.P.A.)

duse valoroase să se execute doar în cîteva bucăți, deși la nivelul e- conomiei naționale există necesitatea unor asemenea echipamente. Este cazul, printre altele, cu echipamentul de comandă program pentru strungul paralel SNA-400. Evident că, în aceste condiții, eficiența cercetării este mult diminuată, șansele ei de valorificare scăzînd continuu.Trebuie menționat faptul că tot tn cursul anului 1969 s-au realizat prototipurile echipamentelor de comandă program numerică pentru strungul carusel SC-1250 și mașina de alezat și frezat AF-100 (care utilizează traductoare de tip absolut, asigurind o precizie ridicată), ce pot fi utilizate la o gamă largă de strunguri carusel aflate tn fabricație la F.M.U.A.B. Urmează ca în a- cest an echipamentele să fie experimentate pe mașinile-unelte respective.Se poate menționa și realizarea tntr-un timp record a echipamentului de afișare numerică pentru mașina de alezat și frezat AF-85.

sibilități de valorificare rapidă. Astfel, în acest program va fi prevăzută, pentru acest an și anii următori, desfășurarea unor cercetări menite să ducă la realizarea unei serii de echipamente tipizate de comandă program numerică. în general, se merge pe rezolvarea cît mai multor cerințe printr-o singură cercetare. In acest sens, putem cita variatoarele electronice de turație tranzistorizate (utilizind ca e- lemente de execuție tiristoare), dispozitivele numerice de afișare, precum și echipamentele standard de comandă program numerică, în curs de elaborare, care vor fi folosite la o gamă largă de mașini-unelte fabricate în țară.în ce privește scurtarea termenelor, accentul este pus pe intensificarea colaborării forurilor interesate, cu atît mai mult cu cît acum există reglementările utile aduse de recenta lege a organizării activității de cercetare științifică și de legea contractelor economice. In discuțiile ce se poartă între unitățile

de cercetare și cele de execuție- proiectare, fabricație — cu concursul C.N.C.S., s-au conturat de pe acum cîteva măsuri precise. Printre altele, s-a decis fructificarea posibilităților de ‘elaborare proiectat, pășească, cordăm o elemente și competitive, care să poată fi u- tilizate în echipamentele de comandă program și acționării reglabile pentru mașini-unelte. Astfel, pebaza unor contracte încheiate cu Fabrica de elemente de automatizare (F.E.A.) și în strînsă colaborare cu aceasta, se fac modernizări ale sistemului de comutație statică e- xistent în fabricație și se elaborează un nou sistem, pentru perspectivă, cu semiconductpri cu siliciu. Pe baza contractelor încheiate cu F.M.U.A.B. și „Electrotehnica" se e- laborează o gamă completă de va- riatoare de turație pentru mașini- unelte, care vor înlocui importul existent încă în prezent. Se execută împreună cu I.C.P.M.U.A. echipamentele de automatizare pentru o serie de mașini-unelte și agregate speciale destinate U.M.G.B. Există preocupări, în colaborare cu F.E.A. și Institutul politehnic București, pentru utilizarea elementelor pneumatice la comenzi secvențiale pentru mașini-unelte. Institutul nostru a realizat o serie de echipamente pentru controlul centralizat al funcționării mașinilor-unelte.— Ce foruri ar trebui, după părerea dv„ să vă acorde sprijin și in ce sens anume ?— După cum se știe, institutul nostru aparține de Centrala industrială de electronică și automatizări, care are posibilitatea să realizeze o corelare operativă a activității de cercetare cu activitatea de fabricație, montaj și punere în funcțiune a instalațiilor de automatizare. Cred că centrala ar trebui să a- corde o atenție mai mare asimilării de produse noi, să impună valorificarea rapidă a cercetărilor încheiate, să utilizeze mai eficient posibilitățile pe care i le oferă legile apărute în acest sens în ultima perioadă. Este necesar să se asigure și o întărire a rolului consiliului științific al institutului, nu numai în conducerea activității I.P.A., dar și ca organ consultativ în cadrul centralei industriale.Un alt for care ar putea să sprijine eforturile noastre ar fi Consiliul Național al Cercetării Științifice, în special prin luarea unor măsuri menite să ducă la creșterea eficienței activității cercetătorului. Mă gîndesc la creșterea timpului acordat de fiecare specialist cercetării propriu-zise, prin e- vitarea excesului de muncă administrativă ce mai persistă încă în activitatea științifică, prin reducerea cererilor de situații, analize, tabele care se cer institutelor de cercetări. Ar fi util ca ponderea activității forurilor care coordonează cercetarea să se deplaseze în institutele de cercetări, unde se poate cunoaște realitatea direct de la sursă.
Convorbire consemnata de 
Victor VULPE

reducere a termenelor de a fiecărui echipament incit acestea să nu de- în general, 1—2 ani. A- mare atenție asimilării de de automatizare moderne

• Seismologii sovietici speră să îmbunătățească metodele actuale de prezicere a cutremurelor, prin studierea sistemelor naturale de avertizare pe care par să le posede multe animale. Peștii sint deosebit de dotați, deoarece au o membrană de zece ori mai sensibilă la modificările seismice decit aparatura cu care sint echipate stațiile seismice. Hidrobionicienii au îmbunătățit deja receptorii mici, folosind membrane de ciuc artificial create după delul membranei peștilor.

CHIMIA

seis- cau- mo-• Constructorii bulgari realizat o mașină de concepție proprie pentru pulverizarea apei amoniacale și a erbicidelor, cu o productivitate de 17—30 hectare pe zi. în comparație cu mașinile similare străine, MAX—4,2 este foarte economicoasă. Ea poate efectua pulverizarea in linie și combinată a culturilor.• O realizare inedită * viticulturii mecanizate a fost prezentată ' la Bad Kreuznach (R.F.G.). Noul utilaj de cules, prevăzut cu două brațe mobile și remorcat de un tractor, lucrează după principiul aspiratorului de praf și se caracterizează printr-o mare rapiditate. „Aspiratorul de struguri" se distinge printr-o înaltă tehnicitate : o echipă compusă din numai trei oameni — un șofer și doi lucrători — dă același randament ca douăzeci de culegători, care recoltează cite 50 kg de struguri Pe oră.

BU

• Un procedeu original pentru obținerea aluminei și a cimentului, folosind ca sursă de aluminiu alte minereuri decît bauxita, în principal anumite argile amestecate cu calcar, a fost elaborat de un grup de cercetători polonezi, condus de profesorul Grzymek. După omogenizare, materialul este sinterizat intr-un cuptor rotativ și răcit. Pulberea rezultată tratată cu o soluție de bidroxid de sodiu, care dizolvă aluminații, ducind la formarea de aluminat de sodiu. Hidroxidul de aluminiu este obținut prin tratarea soluției de aluminat de sodiu cu bioxid de carbon. Reziduul insolubil constituie o materie primă valoroasă pentru industria cimentului. La o tonă de alumină se pot obține circa 11 tone de ciment.

apoi este

japonezl au o substanță alga Clorella.
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succes
al chirurgiei românești

Dr. Cornel CIUGUDEAN
medic primar la Clinica de ortopedie-traumatologie 

și chirurgie infantila din Tîrgu-Mureș
3%,

Uzinele chimice din Tisza (R P. Ungarâ) produc superfosfați, îngrâșâ- 
mînt indispensabil pentru producția agricolâ intensivii

Șl AGRICULTURA

in alimentația

de miine
A. A. POKROVSKI,

membru al Academiei de științe medicale a U.R.S.S. 
directorul Institutului de alimentație

• Cercetătorii reușit să izoleze nouă, extrasă din Tratate cu această substanță, virusurile își pierd puterea infec- țioasă. Extractul de algă este solubil in acetonă și, fapt remarcabil, nu devine eficace decit dacă este supus iradiațiilor luminoase. Această ultimă particularitate lasă să se presupună, după părerea descoperitorilor, că substanța respectivă este un derivat al clorofilei, care, în frunze, reacționează la energia luminoasă.• Organizația australiană pentru cercetări științifice și industriale (C.S.I.R.O.) a ajuns la concluzia că, anual, in Australia se pierd peste un milion de oi ca urmare a scăderilor bruște de temperatură ce au loc după perioada de tundere. In urma experimentărilor făcute s-a constatat că pierderea animalelor se reduce simțitor dacă după tundere sint invelite cu o foaie impermeabilă de polietilenă transparentă. Incepind din acest an „impermeabilele" cunoaște o largă pentru ol răspindire.cercetători vordin nou apelordeIa punct un epurare a i ajutorul oxigenu- prezintă avantajul mai economic și
• Un grup S.U.A. a pus procedeu de reziduale cu Iui lichid. El de a fi mult mai rapid decît procedeele folosite în mod curent, procesul de oxidare al substanțelor organice și de distrugere a bacteriilor desfășurîndu-se cu o viteză mult sporită. In afara acestor avantaje, noul procedeu permite o reducere considerabilă a volumului instalațiilor de epurare biologică și. ca urmare, o reducere corespunzătoare a suprafeței de teren ocupate de acestea.

După toate probabilitățile, In a- nul 2 000 vor exista circa 6 miliarde de oameni. Ținînd seama de faptul că, în prezent, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, doar mai puțin de o treime din populația globului dispune de hrană suficientă, problema dublării și, poate, chiar a triplării cantității de alimente apare destul de complicată. Rezolvarea ei presupune, in primul rînd, stabilirea locului fiecărui aliment in rația noastră.Cele mai importante sint alimentele care conțin proteine. în natură există însă mult mai puține resurse de proteine decît alte substanțe nutritive și multe țări resimt, încă de pe acum, o lipsă a- cută de proteine alimentare. Potrivit datelor O.N.U., dacă consumul de proteine în țările dezvoltate din punct de vedere industrial este în medie de 90 de grame pe zi, într-o serie de țări în curs de dezvoltare această cantitate nu atinge nici 40—50 de grame, iar unele dintre ele (în India, de exemplu), la fiecare locuitor revin numai circa 10 grame. Firește, dincolo de aceste cifre medii se ascunde și o substanțială inegalitate a distribuirii proteinelor Intre diferitele pături ale populației.în procesul adaptării, organismul nostru a căpătat proprietatea de a elabora fermenți care contribuie la asimilarea numai a anumitor proteine. La fel stau lucrurile și cu unii hidrocarbonațL Fermentul a- milaza permite o bună asimilare a amidonului coză, dar i constituită i pentru care nu există tn organism „fermenți-cheie" potriviți.în procesul evoluției s-au conturat și cantitățile de substanțe nutritive de care are nevoie un om adult, în fiecare zi — substanțe nutritive, furnizoare de energie, care pot fi asimilate numai sub forma unor structuri moleculare, cu care organismul nostru s-a „obișnuit".Aceste principii indiscutabile ale fiziologiei și biochimiei nutriției nu lasă loc pentru discuții despre produse „superconcentrate", pilule a- limentare etc. Sistemele de menți din organism sînt tn să consume numai energia compuși chimici determinați, du-le inaccesibilă, de exemplu, e- nergia huilei, a nucleului atomic etc.Se impune astfel perfecționarea alimentelor vechi și crearea altora noi, cu respectarea riguroasă a legilor adaptării organismului la diverse alimente. în acest sens, studierea influenței asupra sănătății omului a hranei rafinate, adică a hranei naturale din punct de vedere al originii, dar modificate chimic, are o mare însemnătate. Sînt primii pași In direcția îndepărtării de ali

i constituit nu și a din aceeași glucoză,din glu- celulozel,

fer- stare unor fiin-

cele mai vechi timpuri, me- a căutat să înlocuiască chi- ___ mutilantă cu cea reparatoare, efort ce se reflectă și în încercările de multe ori reușite de transplantare a anumitor organe. Colectivul clinicii de ortopedie-traumato- logie și chirurgie infantilă din Tîrgu- Mureș, condus de profesorul dr. Ioan Szava, a urmat această direcție de la începutul activității sale. Pe lîngă miile de operații chirurgicale reparatoare, în cadrul cărora au fost folosite țesuturi și diferite materiale biotrope (metale, materiale plastice), in această unitate a fost efectuată, pentru prima oară în lume, vertebrectomia totală.Proteza vertebrală din oțel inoxi- dabil, iar mai apoi din oțel combinat cu material plastic, a fost aplicată unor bolnavi cu tumoare vertebrală încă din primăvara anului 1954. Au trecut aproape 17 ani de la elaborarea tehnicii de extirpare capitală a tumorilor vertebrale, operație adaptată particularităților patologice ale neoplasmelor de la a- cest nivel, ceea ce ne-a permis e- fectuarea a 21 de vertebrecțomii și intervenții de reconstrucție în diferitele segmente ale coloanei. îmbunătățirile aduse și rezultatele obținute ulterior au fost prezentate în mai multe studii și articole, publicate în revistele de specialitate din țară și străinătate.Vertebrectomia se aplică în condițiile distrugerii corpului vertebra, din cauza procesului canceros care comprimă măduva spinării. în primul stadiu al bolii apar mari dureri. Prin intensificarea compresiunii, se ajunge la paralizarea membrelor bolnavului, la transformarea lui într-un mare infirm, iar mai tîrziu, la deces.Intervenția propriu-zisă constă In extirparea a una sau două vertebre atinse de tumori și în refacerea integrității coloanei vertebrale, cu ajutorul unei proteze. Este absolut necesar să se lucreze cu multă finețe, astfel ca măduva spinării.

Din dicina rurgia nervii șl vasele mari descoperite să nu fie lezate. O asemenea operație durează 6—14 ore, în cursul cărora se administrează bolnavului 2 000 pînă la 16 000 mililitri de sînge. Durata anesteziei generale este, de multe ori, neobișnuit de mare. De fapt, ne străduim ca anestezia să nu dureze mai mult decît intervenția însăși. în această privință, medicul reanimator dr. Tiberiu Kallo are de acum o bogată experiență.Fiind vorba de un procedeu curativ nou, în vederea stabilirii atitudinii noastre viitoare a apărut necesitatea revizuirii aspectelor teoretice și practice ale problemei. A- vînd în vedere numărul relativ redus al cazurilor care s-au pretat la o asemenea intervenție, nu dispunem încă de o statistică cuprinzătoare. Riscul operator considerabil nu ne-a permis de altfel să recurgem la actul radical decît în situații extreme, aproape disperate. Observațiile intraoperatorii privind modificările anatomice consecutive invaziunii neoplastice, studiul modului de extindere a procesului cît și a consecințelor lezionale și, în fine, evaluarea obiectivă a rezultatelor operatorii ne-au îmbogățit cunoștințele, făcînd posibilă îmbunătățirea tehnicii și stabilirea unor norme de conduită pentru practica ulterioară.Operațiile efectuate în clinica noastră sint cunoscute peste hotare nu numai datorită articolelor apărute în revistele de specialitate. în septembrie 1963, la cel de-al IX-lea Congres al Societății Internaționale de Chirurgie, Ortopedie și Traumatologie, de la Viena, a fost prezentat un referat despre vertebrecto- mia totală, cu care prilej filmul o- perației a fost proiectat in fața par- ticipanților la congres Somități ale chirurgiei mondiale au recunoscut încă de atunci că ideea elaborării și aplicării acestui procedeu, precum și tehnica operatorie pusă la punct la Tirgu-Mureș, aduc o contribuție de seamă la progresul chirurgiei reparatoare.

Nenorocul psihologiei este că s-a făcut psihologie aplicată înainte de a se aborda psihologia fundamentală, adică înainte de a se construi teorii valabile. De aceea, preocuparea primordială a psihologilor trebuie să fie de a da psihologiei aplicate o bază teoretică solidă. Și aceasta cu atît mai mult, cu aplicațiile au devenit extrem numeroase.Eu cred că „regenerarea" viitorul psihologiei sînt legate mare măsură de dezvoltarea relațiilor ei cu alte discipline științifice, cu biologia, logica matica, precum și de sale sociale. Studiind, dezvoltarea inteligenței, se formează structurile tematice, aprofundarea nînd colaborarea cu specialiștii respectivi. Se cer adîncite, de asemenea, relațiile interdisciplinare cu lingvistica, economia etc.Problema inteligenței — acesta este domeniul meu de cercetare, — include problema adaptării anumitor mijloace de cunoaștere ale individului la mediul exterior, ceea ce reprezintă un caz special în cadrul multiplelor adaptări biologice. Probabil că nu vom progresa prea mult atita timp cit nu vom dispune de o teorie biologică mai avansată privind interacțiunile dintre organism și mediu. Aceasta este, desigur, o problemă centrală și a biologiei, și a psihologiei ; penetrația lor reciprocă de idei și cunoștințe ar trebui să *' ~eficientă decît este derea de orizonturi gie aduce, pînă la deloc neglijabile șiViitorul omenirii mare măsură de progresul educației. Metodele noastre pedagogice sînt încă foarte departe de a fi adaptate la tehnica modernă. Avem de umplut un gol imens. Psihologiei ii revine aici un rol esențial, în general, se acceptă că metodele pedagogice trebuie să se muleze pe

cit de

psihologia copilului sau • adolescentului cărora ne adresăm. Numai că, în realitate, pedagogia ține prea puțin seama de ceea ce știm azi în materie de psihologie. Nu e vina pedagogilor, căci progresele psihologiei sint recente și lente, dar cred că viitorul va determina o joncțiune fundamentală între dezvolta-

dința esențială a psihologiei moderne este însă de a impune studiul exclusiv al adulților (căci, atita timp cit nu ieși din laborator, nu ai de-a face decît cu adulți), explicînd omul prin formarea sa, nu prin funcțiile sale cognitive. Studiind evoluția inteligenței începînd de la naștere (cu alte cuvinte, dezvoltarea inte

tnentația naturală, cu care omenirea s-a obișnuit de milioane de ani. Și numai după ce vor fi elucidate pînă la capăt toate plusurile și minusurile, vom putea purcede la crearea unor alimente principial noi.Ce lucrări se desfășoară tn această direcție 7Un interes apreciabil tl prezintă cercetările efectuate, sub conducerea academicianului A. N Nesme- ianov, la Institutul de compuși ele- mento-organici al Academiei de științe a U.R.S.S., unde au fost create icre negre artificiale. Aceste icre, confecționate din produse alimentare de bună calitate, dar mult mai ieftine, se deosebesc foarte puțin din punctul de vedere al gustului, ca și a altor proprietăți, de icrele negre naturale.O însemnătate certă o prezintă și lucrările oamenilor de știință din S.U.A., care au creat produse structural noi din proteine de soia. Din soia se degajă proteinele, sub formă de fire extrem de subțiri. Din aceste fire se face o „țesătură", apoi „țesături-structuri" care, prin proprietățile lor, amintesc carnea de pește, de bovine etc.în vremurile noastre deșeurile Industriale, mai precis ale industriei producătoare de ulei vegetal, sînt folosite tn cel mai bun caz ca hrană pentru vite, sub formă de turte. Dar semințele unor oleaginoase cum ar fi floarea-soarelui, bumbacul și altele sînt bogate tn proteine vegetale. Considerăm că nu este departe timpul cînd aceste semințe vor fi folosite mult mai rațional.Cu adevărat colosale sint rezervele de hrană ale oceanului mondial, din care folosim astăzi cantități infime. Pe uscat, selecționerii au creat noi rase de animale, convertind artificial, tn beneficiul o- mului, calități cum ar fi capacitatea înmulțirii rapide și înalta productivitate. Este de presupus că astfel de principii vor fi aplicate și la obținerea de noi specii de pește și alte animale marine mai productive. A sosit timpul să se elaboreze principiile de organizare a gospodăriilor subacvatice, care să ne slujească in chip de sursă de produse alimentare de origine vegetală și animală : pește, animale marine, moluște, alge comestibile.Oamenii de știință studiază, de asemenea, metodele de obținere a proteinelor din microorganisme, care dispun de o viteză uluitoare de înmulțire. Unele specii de drojdii sintetizează proteina de două ori mai repede decît se produce acest lucru în ugerul vacii, în timpul sintezei proteinei laptelui Esțe de presupus că va veni vremea cînd „plantații" speciale — reactor! cu mediu nutritiv — vor furniza „recolte" extrem de bogate de microorganisme Chiar dacă ele vor fi folosite. în primul rînd, ca înlocuitoare ale nutrețurilor pentru vite, se vor elibera astfel pentru nevoile omenirii milioane de tone de grîne. Iar după ce fabricarea noilor produse va fi destul de perfecționată, ele vor putea fi folosite ca hrană și de către om.Știința nutriției abordează încă un procedeu de sporire nu directă, ci indirectă, a rezervelor de alimente, prin mărirea acțiunii biologice a produselor. Este cunoscut faptul că numeroase proteine din compoziția gramineelor sînt asimilate de organism numai în proporție de 50—60 la sută, în timp ce restul este folosit, cu mai mică eficiență, numai ca sursă de energie. Aceasta se explică prin prezența insuficientă în aceste proteine a anumitor ami- noacizi Pentru soluționarea acestei probleme se propune ca aminoaci- zii ce lipsesc să fie introduși nemijlocit în produsele alimentare (procedeu complicat și, din păcate, nu întotdeauna eficient), sau ca proteinele naturale, care se completează reciproc, să fie combinate într-un complex unitar, cu valoare nutritivă sporită. Noi am creat asemenea pîine și crupe, care încep să fie fabricate de industria alimentară sovieticăCred că în secolul ce vine, în pofida anticipațiilor despre hrana sintetică, produsă pe cale chimică, — principala furnizoare a hranei pentru omenire va rămîne tot agricultura, a cărei productivitate, pe baza realizărilor științei, va putea fi dublată și poate chiar triplată. în decursul aceluiași răstimp se vor dezvolta și alte metode de obținere a hranei. Oricum, omenirea din a doua jumătate a secolului XX dispune de o multitudine de procedee care ar permite soluționarea cu succes a problemei alimentației și asigurării cu hrană a generațiilor viitoare.

>

guerra și Tissot — reiau studiile noastre asupra structurilor inteligenței la copil, pentru a le aplica în cazuri de ordin psihiatric. Iată deci că progresele psihologiei se dovedesc utile pentru igiena mentală.Psihologia atrage un mare număr de oameni înzestrați. Sînt uimit constatînd cîți neurologi, sau cîți matematicieni, logicieni etc., se interesează de probleme psihologice care, acum cîțiva ani, le erau cu totul indiferente. în privința recrutării puțin mea, Cred unei celorMi . .duc inteligența la un fel de ecuație extrem de fină, extrem de precisă, în care omul ca atare este dat uitării. Desigur că, din moment ce formulăm datele unei e- cuații și căutăm anumite structuri, lucrurile par abstracte. Același reproș se adresează structuraliste în toate inclusiv cel sociologic, structuralist este acuzat de a nu vedea omul, nici societatea. Dar, îndată ce vom fi învățat să citim formulele și să vedem ce se află îndărătul lor, ne vom da seama că este vorba de ceva foarte concret și că aceste modele abstracte, cu cît sînt mai bogate, cu atît sînt adaptate mai bine la realitate — fenomen analog cu acela al relațiilor dintre matematică și fizică. Doar nu putem reproșa fizicii teii- retice că uită de fizică !In fine, în măsura in care sănătatea este în același timp bunăstare fizică, mentală și socială, se află în miezul acestei triple preocupări și psihologia, pentru că ea depinde în mod foarte strîns de biologie și, totodată, de sociologie. Ea constituie trăsătura de unire între domeniul fizic și mental, între cel mental șl social.

în contextul
aplicațiilor sociale

sauIn

cercetărilor domeniile, Sociologul

Prof. univ. Jean PIAGET,
director al Institutului de științe și educație — Geneva

tisau mate- aplicațiile de pildă, vedem cum logico-ma- lor impu-

tie mult mai astăzi. Deschi- noi în psiholo- urmă, servicii biologilor, depinde intr-o

„REGENERAREA 
PSIHOLOGIEI

rea psihologiei și cea a lnvățămîn- tului, iar apoi și a tehnologiei.Pedagogia nu poate ti un sistem Închis, centrat pe el însuși. Ea trebuie să se afle în conexiune cu toate disciplinele și, după cum am arătat in principal, cu psihologia. Marea majoritate a pedagogilor este, de altfel, convinsă de acest lucru. Ten-

ligenței la copil și la adolescent), obținem o înțelegere mult mai largă a ceea ce reprezintă ea de fapt. Văzind-o cum se formează, o putem explica, în timp ce studiind-o gata formată, nu putem decit s-o analizăm, dar nu s-o explicăm.In această privință, există azi tot felul de încercări. Numeroși psihiatri — de pildă, la Geneva, Ajuria-

cadrelor de specialiști, cel așa cum arată experiența avem prea mulți studenți. că se pune aici problema selecții mai atente, a alegerii mai buni.se reproșează uneori că re-
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PRIMIRE LA C.C.
AL P.C.R.

Marți după-amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru a) Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretai al C.C. al P.C.R., l-a primit pe B'rigyes Puja, membru al C.C. al P.M.S.U., prim-adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită de prietenie în România.

La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, a participat George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe.A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București. (Agerpres)
Manifestări consacrate

centenarului nașterii 
lui Leninîn cadrul manifestărilor consacrate aniversării unui veac de la nașterea lui V. I. Lenin, marți seara la Casa prieteniei româno-sovietice a avut loc simpozionul „Colaborarea și cooperarea internațională în lumina ideilor leniniste". Cu acest prilej, C. Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Asociației juriștilor, prof, univ. Ion Bulborea, și conf. univ. dr. Constantin Mocanu au relevat permanenta actualitate a concepțiilor leniniste despre relațiile dintre state, rolul lor in stabilirea unui climat de colaborare și cooperare Intre popoare.In continuare, asistența a vizionat filmul documentar .,Lenin în Samara" și filmul artistic „Contemporanul tău", producții ale studiouriloi sovietice.

★
La căminul cultural din Negrești- Oaa a nv-it loc marți după-amiază on prilejuit de sărbătorirea ui nașterii lui V. I. Lenin. » Satu Mare au vorbit în •neroși oameni ai muncii nin — tovarăș, om“, „Mo- viața și activitatea lui “ și „Aplicarea în mod către P.C.R. a învățăturii iniste".

Centrul de librării Suceava a organizat o „Decadă a cărții social-poli- tice“. Cu acest prilej, la librăriile din județ au fost amenajate standuri și expoziții tematice și au fost puse la dispoziția cititorilor numeroase volume din opera întemeietorului primului stat socialist din lume, culegeri de amintiri și studii despre viața și activitatea sa, precum și numeroase lucrări care ilustrează preocuparea partidului și statului nostru pentru aplicarea principiilor marxist- leniniste în toate domeniile vieții sociale, pentru înfăptuirea cu consecvență a programului de edificare a României socialiste.
★Membrii cooperativelor meșteșugărești din municipiu) Buzău au participat la simpozionul „V. I. Lenin — făuritorul primului stat socialist din lume", după care a urmat filmul „Lenin în Polonia". Manifestări pe aceeași temă s-au desfășurat și In satele județului Buzău. La Boldu și Merei au avut loc montaje literare, iar la Costești s-au organizat expuneri pe tema „Lenin și educația comunistă a tineretului". (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe
și cooperării al Republicii 

Burundi a sosit în CapitalăLa invitația ministrului afaceriloi externe ai Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, marți după-amiază a sosit în Capitală, în- tr-o vizită oficială, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Ndabakwaje Libere.Oaspetele este însoțit de Albin Ny- moya, director generai în Ministerul Agriculturii, Petrice Natahorubuze, director general al planului, Philippe Rurashitse, însărcinat cu afaceri ad-

interim al Republicii Burundi la Cairo.La sosire, pe aeroportul Băneasa, ministrul burundez a fost întîmpinat de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Filip Tomulescu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior.
Sosirea unei delegații 

de activiști ai P. C. BulgarMarți după-amiază, a sosit in Capitală, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de ing. Dimităr Ionov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. Bulgar, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită de schimb de experiență tn țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost tntîmpinată de Nico- lae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Lucian Drăguț, secretar general al Consiliului Economic.Au fost de față membri ai ambasadei R. P. Bulgaria la Bucui'ești.(Agerpres)
Cronica zileiMarți dimineața a plecat la New York prof. dr. docent Irimie Staicu, membru corespondent al Academiei, pentru a participa la cea de-a 13-a sesiune de lucru a Comitetului consultativ al O.N.U pentru aplicarea științei și tehnicii la dezvoltare.Pe ordinea de zi a acestei sesiuni figurează discutarea planului decadal al tuturor organismelor O.N.U., precum și alte probleme, ca folosirea calculatoarelor electronice în țările în curs de dezvoltare, combate

rea poluării atmosferei, educația prin știintă.
★La invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a sosit în Capitală președintele Partidului Venstre (liberal) din Norvegia, Gunnar Garbo, împreună cu soția.Tn cursul zilei de marți, oaspetele a făcut o vizită la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, unde a avut o întrevedere cu Mihail Levente, secretar al consiliului național.

RT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

îliștii români

:erit „Cupa 
ir latine"a ediție a competiției le handbal masculin tine" (rezervată echi- ) s-a încheiat la Li- -ia selecționatei Ro- îandbaliști români au și acest turneu, obți- ii. De-a lungul tur- cticat un joc specta- unanim apreciat de setării sportivi pre- intrecere. Tn ultima echipa României a e 36—12 (17—5) for- în celelalte două -au înregistrat ur- ite : Maroc-Italia zilia 29—15.■ final : 1) ROMA- : 2) Franța — 10 — 8 puncte ; 4)cte ; 5) Maroc — lia — 2 puncte ; o nana — 0 puncte.

Actualitatea la gimnasticăCampionatele școlare de gimnastică, o bună inițiativă a Ministerului învățămîntului și a federației de specialitate, avînd ca scop pătrunderea acestui sport in rîndul elevilor, se află în pragul finalelor celei ie-a treia ediții. In primele zile ale vacanței școlare de primăvară, cei mai buni gimnaști și cele mai bune gimnaste din școlile generale, școlile sportive și liceele de educație fizică își vor disputa titlurile de campioni pe anul 1970. La București (in sala Floreasca. 6—7 aprilie) vor fi prezente 24 de echipe (12 de fete și 12 de băieți) din cele citeva sute care au participat la fazele preliminare. Printre formațiile finaliste pe țară se numără cele ale unor școli generale din Buzău, Călărași, Piatra Neamț, Turnu Măgurele, Focșani, localități unde gimnastica cunoaște un frumos succes datorită condițiilor create de conducerile școlilor, pasiunii și perseverenței profesorilor respectivi.La Galați, în zilele de 6, 7 și 8 a- prilie, gimnaste și gimnaști de la școlile sportive și liceele de educație fizică își vor disputa întîietatea în cadrul unui turneu individual. De remarcat că, la acest turneu, vor evolua pentru ' prima dată reprezentanții liceului de gimnastică din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.Capitala va găzdui in zilele de 17 și 18 aprilie a XIII-a ediție a Campionatelor internaționale de gimnastică ale României. Alături de gim

nastele și gimnaștii noștri fruntași, vor evolua In concurs și o serie de sportivi și sportive dintre cei mai cunoscut! din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia. R. D. Germană, lugoslayia, Bulgaria, Ungaria. Elveția, Italia.
ASTAZI, PE STADIONUL 

DINAMO

Med de antrenament 
al echipei naționale 

de fotbalAstăzi, pe stadionul Dinamo din Capitală, echipa națională de fotbal susține in compania formației Dinamo București (tineret) un meci de antrenament. Antrenorii Angelo Niculescu și Emerich Vogi au convocat, pentru această primă reîntîlnire a selecțio- nabililor, un lot de 20 de jucători. Partida va începe la ora 16, stîrnind un interes deosebit în rîndul amatorilor de fotbal chiar și numai prin faptul că n-au mai văzut echipa națională „la lucru" din ziua meciului cu Grecia.

Plecarea delegației Consiliului 
municipal al orașului Teheran

Noul orar al curselor aeriene

hîntreprinderea constructoare de mașini „Karl Liebknecht" din Magdeburg — R. D. Germană, a organiza' marți în Capitale un simpozion tehnit cu tema „Utilizarea motoare- loi Diesei S.K.L pe nave și pe uscat*In zilele următoare, acest simpozion va avea loc în localitățile Galați, Oltenița și Tr. Severin.(Agerpres)
LISTA DE CÎȘTIGURIla depunerile pe librete de economii cu ciștigurlTRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL I, 1970

Nr crt Terminațiile numerelor libretelor cîștigătoare Procentele de cîștig
1 384 250'/.2 144 200’/,3 265 100’/,4 449 50’/,5 268 25»/.* 6 088 25’/.7 687 25»/.8 438 25’/.9 105 25’/.10 403 25’/,11 610 25’/.12 334 25’/.13 785 25’/,14 984 25».15 263 25»/.

Calcularea șl Înscrierea cîștiguri- lor in librete se face de către filialele C.E.C. după normele stabilite prin regulament.

Delegația Consiliului municipal al orașului Teheran, condusă de Gho- lamreza Nikpey, primarul municipiului, care ne-a vizitat țara la invitația Consiliului popular al municipiului București, a părăsit marți Capitala, îndreptindu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Băneasa delegația a fost salutată de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei Soltan H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, și alte persoane oficiale.tnainte de plecare, Gholamreza Nikpey, răspunzind întrebărilor adresate de redactorul Agenției „Agerpres" — Mircea Bumbac — a spus, printre altele :— Vizita făcută în frumoasa capitală a României, convorbirile cu reprezentanții municipalității bucureștene. au constituit pentru noi un util schimb de experiență. Pentru amabilitatea și ospitalitatea cu care am fost întîmpinați aici, țin să exprim, și pe această cale, deosebitele noastre mulțumiri Consiliului popular a) municipiului București, președintelui Dumitru Popa. Deși scurtă, această vizită ne-a dat posibilitatea să cunoaștem foarte multe aspecte din

munca de organizare și conducere a celui mai mare centru urban din țara dumneavoastră. Majoritatea problemelor fiind similare cu cele ale capitalei Teheran, modul le rezolvare a acestora a constituit pentru noi un bun exemplu. Am 'ost foarte impresionați de telul cum se preconizează dezvoltarea Bucureștiului, le amploarea construcțiilor de locuințe, de grija acordată dezvoltării continue a spațiilor verzi, tntreținerii curățeniei, dotării orașului cu edificii monumentale de cultură și artă. Aceeași activitate de bun gospodar mi-a reținut atenția și în orașele Curtea de Argeș, Cîmpulung-Muscel și Brașov. Frumusețea peisajului montan românesc și a stațiunilor de odihnă din zonele vizitate mi-a trezit dorința de a reveni in România.Vizita pe care am făcut-o în țara dumneavoastră, a spus in încheiere primarul municipiului Teheran, S3 înscrie pe linia relațiilor de prietenie care se dezvoltă continuu intre țările și popoarele noastre. Urez harnicului popor român fericire și noi succese în activitatea sa atît de rodnică. (Agerpres)
Reinnoiți-vă abonamentele la revista

„LUPTA DE CLASĂ"

interne și externe 
ale TAROMLa 1 aprilie intră In vigoare noul orar al curselor aeriene interne și externe ale TAROM. Orariul va fi valabil pînă la 31 octombrie.tn actualul grafic sint prevăzute legături maj bune cu celelalte mijloace de transport feroviare, rutiere, fluviale și maritime și s-a dispus sporirea numărului de curse zilnice pe itinerarele cele mai solicitate. Astfel, se reînființează liniile interne București — Cluj — Timișoara și retur. Cluj — Constanța ; traseele interne cele mai solicitate (București — Timișoara — Arad, București — Cluj, București — Oradea, București — Constanța) vor fi dotate eu avioane de capacitate si viteză mai mare, IL-18 și AN-24.Pentru liniile aeriene internaționale, printre care cele care leagă Bucu- reștiul cu Cairo, Beirut, Paris, Londra, Atena, Praga, Roma și Ziirich s-a stabilit un număr corespunzător de curse săptămînale, ținîndu-se cont și de orele de plecare și sosire cerute de pasageri și reprezentanți ai unor instituții și întreprinderi din țară și străinătate.De asemenea, s-au prevăzut noi curse europene și intercontinentale în timpul sezonului estival, legate cu litoralul și stațiunile balneo-climate- rice din România. (Agerpres)
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„Lupta de clasă", argat, teoretic ji politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, publică articole teoretice privind politica științifică a partidului, propaganda marxist-leninistă, materialismul dialectic și istoric, economia politică și construcția economică. In revistă apar materiale din experiența organizațiilor de partid, de stat și economice, lecții și consultații îr. ajutorul lecto- riloi și propagandiștilor, al celoi care studiază In învăță- mîntui • de partid, al lucrăto- rilo: din domeniul științelor sociale, al studenților.

V

I
VIn „Lupta de clasă* se pu- Jilică studii privind creația 1artistică, literară, științifică, irecenzii ale lucrărilor din do- imeniul științelor sociale și al 'literaturii. In paginile revistei \veți afla articole privind miș- icarea comunistă și muncito- ’rească, sistemul socialist mon- țdial, ansamblul relațiilor in- iternaționale.Abonamentele se fac la ofi- J eiilt poștale, prin factorii poș- ț tal' și difuzorii voluntari din |Întreprinderi, instituții și de il» sate.Prețul unui abonament a- nual — 36 de lei. \

LISTA
DE CÎȘTIGURIla depunerile pe obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri TRAGEREA LA SORȚI DIN 31 MARTIE 1970

| GHEORGHE IONESCU ~|

In ziua de 31 martie 1970, în urma unei grele suferințe a încetat din viață tovarășul Gheorghe Ionescu, vech. activist al Partidului Comunist Român.Născut la 7 octombrie 1913 intr-o familie de țărani săraci tn comuna Ocnița, județul Dimbovița, a cunoscut din fragedă copilărie exploatarea șl opresiunile regimului burghezo-mo- țieresc.Ca ucenic și apoi muncitor strungar, s-a încadrat de tinăr în mișcarea muncitorească, activind din anul 1932 in Uniunea Tineretului Comunist, iar in t934 a fost primit in rîn- durile membrilor Partidului Comunist Român. Pentru activitatea sa revoluționară, in anul 1936 a fost arestat și deținut la închisoarea din Brașov ; după punerea in libertate a continuat să activeze cu aceeași dirzenie în mișcarea muncitorească ilegală.După eliberarea patriei de sub jugul fascist, i s-au încredințat diferite funcții in organele locale de partid ;
*Corpul neînsuflețit al tovarășului Gheorghe Ionescu va fi depus în sala clubului „Adesgo" din Calea Șerban Vodă nr. 209. Accesul publi-

din anul 1947 a lucrat ca activist în aparatul Comitetului Central al P.C.R., iar în ultimii ani la Ministerul Afacerilor Externe.In anii 1955—1958 a fost membru al Comisiei Controlului de Partid, apoi pînă în 1965 al Comisiei Centrale de Revizie a C.C. al P.C.R. La congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului a fost reales membru al Colegiului Central de Partid.Pentru meritele sale deosebite a fost distins cu ordine și medalii • ale Republicii Socialiste România.Amintirea tovarășului Gheorghe Ionescu. tiu credincios al Partidului Comunist Român, va rămine neștear- să în inimile noastre.COLEGIUL CENTRAL DE PARTIDCOMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
*cului este permis joi, 2 aprilie, între orele 9—13. Adunarea de doliu va avea loc la crematoriul Cenușa în jurul orei 13,30.

»

Valoarea cîștigurilor
1 39127 41 100 000 100 0001 67464 48 75 000 75 0001 06485 30 50 000 50 0001 20220 41 25 000 25 0001 54791 16 10 000 10 0001 52756 16 5 0001 20411 35 5 000 10 000

Termin
ația seriei

86 699 47 2 00080 419 48 2 000 320 00080 634 50 1 00080 491 16 1 00080 402 16 1 00080 990 21 1 000 320 000800 60 50 800800 26 43 800800 92 17 800 1 920 0002887 1 O A I 2 830 000Cîștigurile revin, întregi, obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.
(Urmare din pag. I)un viu interes și in Italia. Deși In Europa există țări alit de diverse ca sistem politic și economic sint și numeroase probleme de interes comun asupra cărora este bine să se discute. Există totodată responsabilități cu caracter mondial — începînd de la lupta împotriva subdezvoltării pînă la dezarmare în securitate deplină — în legătură cu care țările europene vor putea și vor trebui să-și coordoneze eforturile. In ultimii ani s-au dezvoltat, de asemenea, schimburile comerciale și este bine să găsim, intre țările aparținînd celor două sisteme. acele forme de acorduri tehnice și acele sisteme de plăți care pot să convină cel mai bine unor economii care aparțin unor sisteme diferite, dar care pot fi complementare în multe sectoare. Există, în sfîrșit, problemele colaborării culturale, științifice și tehnologice asupra cărora s-ar putea coordona eforturile in preocuparea comună ca progresul științei și tehnicii să nu determine o criză ireparabilă, ci să servească progresului general.Deci, interesele comune nu lipsesc ; dimpotrivă, faptul că, deoparte și de alta a Europei, diferite națiuni a- parțin unor sisteme colective și u- nor comunități economice (Piața comună și C.A.E.R.), pot da convorbirilor o mai mare consistență. Important este ca, o dată convocată, conferința europeană să nu fie un insucces și nici să nu se manifeste prin afirmații generice : într-o astfel de ipoteză s-ar compromite și pașii lenți spre destindere făcuți în ultimii ani. Trebuie deci ca pregătirea conferinței, agenda și procedura ei, să fie făcută cu precauție, cu scopuri realiste și precise. De altfel, noi nu am putea accepta o conferință cu caracter propagandistic sau îndreptată doar spre recunoașterea statu •juo-ului european. Desigur, există probleme care nu pot fi abordate sau de-a dreptul negociate de către a- ceastă primă conferință europeană ; ar trebui, de aceea, să izvorască din Însăși această conferință climatul pentru ca, odată cu timpul, prin voință politică, să apară condițiile propice pentru așezarea relațiilor in- tereuropene pc baza principiilor de suveranitate națională, colaborării intre țările continentului, respectin- du-se pe deplin valorile libertății, independenței și dreptului de autodeterminare ale popoarelor.Iar dacă conferința europeană trebuie să abordeze probleme reale ale securității, este just și oportun, după 

părerea noastră, ca la colocviul european să participe țări cum sint Statele Unite ale Americii și Canada, care au și ele răspunderi față de o ordine juridico-politică europe'ană. De aceea, este necesar ca conferința să manifeste voința de a aprofunda teme concrete. Avem în vedere, între altele, o serie de măsuri concrete de dezarmare, sau colaborarea științifică și tehnologică între popoare, ca instrument esențial pentru a asigura dezvoltarea socială și pentru a da un conținut pozitiv securității. Problema securității europene trece, de asemenea, prin discuții^ curajoase

Înfăptuirea securității europene
privind problemele germane, recunoașterea granițelor răsăritene, statutul juridic al Berlinului occidental — teme în legătură cu care guvernul vest-german dovedește in prezent tendințele unei noi orientări.Va fi posibil să se discute in cadrul conferinței europene și aceste probleme ?Răspunzînd unor cerințe concrete, s-ar putea ca conferința să dea viață unor contacte permanente care, cu timpul, să deschidă calea reglementării pașnice a controverselor.Noi, europenii, recunoaștem desigur rolul marilor puteri cărora le revine datoria de a garanta condițiile esențiale ale ordinii internaționale și care trebuie să fie atente împotriva riscului nuclear al epocii noastre. O astfel de împrejurare nu poate totuși să ne conducă spre transferarea numai către aceste mari puteri a acelor chestiuni care constituie componente esențiale de politică europeană și asupra cărora toate statele europene, mari, mijlocii și mici, au dreptul și datoria de a-și spune părerea și de a propune soluțiile pe care le consideră utile pentru țelul comun.Cred, de altfel, că și România, a cărei politică internațională,.îndeosebi in acești ultimi ani, a fost bogată in inițiative proprii, este convinsă ca și noi de necesitatea ca la proiectata conferință toate națiunile europene să-și joace rolul lor.

SECURITATEA EUROPEANĂ 
CERE PARTICIPAREA, INI
ȚIATIVA Șl EFORTUL TU
TUROR STATELOR CONTI

NENTULUI
Carlo GALLUZZI ne-a declarat la rindul său :— Propunerile făcute de către țările socialiste europene, inițiativele întreprinse de guvernul finlandez pentru a găzdui conferința, adeziunea la 

ideea conferinței a numeroase țări, dezbaterea deschisă ce se desfășoară in prezent asupra securității europene în numeroase cercuri politice europene, noile poziții ale Partidului Social-Democrat din R.F. a Germnaiei, susceptibile să ofere o fază activă în politica europeană — iată tot ati- tea premise favorabile in vederea conferinței. Evident, însă, nu se pot trece sub tăcere și unele dificultăți existente. Ele provin din partea unor cercuri cum sint, de pildă, organismele N.A.T.O., care, in ultimele luni au subliniat in mod repetat opoziția lor față de o astfel de conferință sau acele forțe politice care în Germania occidentală și in alte țări ale Europei occidentale se opun oricărei tendințe in direcția destinderii.Realizarea securității in Europa ar avea efecte pozitive de mare însemnătate. Europa a fost dominată, Încă de la sfirșitul celui de-al doilea război mondial, de logica blocurilor militare. Tocmai această logică a provocat dezbinări, divizări, rupturi icolo unde interesele Europei :ereau o direcție contrară. Această logică, rezultat il „războiului rece". Inițiat de cercurile imperialiste, a provocat o serie de grave crize internaționale in trecut, iar, datorită ei, și ■astăzi se conservă încă grave tensiuni. Un sistem de securitate europeană eficace ar curăți terenul de moște

nirea „războiului rece" și, deci, ar contribui puternic, in mod determinant, la lichidarea logicii blocurilor militare; la depășirea acestor blocuri. Aceasta este una din condițiile hotăritoare ale unor noi relații internaționale și ale unei noi situații inteVne în fiecare țară, favorabilă dezvoltării cauzei democrației și progresului.Pentru realizarea acestor obiective se cer multe eforturi în mai multe direcții. In primul rînd, considerăm că se cere o mare muncă pentru a mobiliza masele populare spre obiectivul securității europene. Securitatea 

europeană nu va putea, în realitate, să fie doar o acțiune diplomatică a guvernelor. Ea reclamă o vastă mișcare a opiniei publice și populare. De aceea este extrem de important ca securitatea europeană să fie legată strins de unele probleme hotăritoare pentru mase. In mod deosebit, certitudinea că securitatea se bazează pe deplina aplicare a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității in drepturi, neintervenției in treburile interne ale uneia sau alteia dintre țări — în așa tel incit fiecare popor să-și poată alege in mod liber viitorul său, fără ingerințe de ordin extern, legate de logica blocurilor militare. De aici derivă, după părerea mea, că una din condițiile securității europene aste recunoașterea frontierelor actuale, așa cum au rezultat după cel de-al doilea război mondial, tn al doilea rind. securitatea nu se poate realiza pe baza unui acord la nivel inalt între cele două blocuri, ci trebuie să se bazeze — și orice acord, chiar și ta nivel inalt, trebuie să urmeze îceastă tale — pe perspectiva depășirii blocurilor.Este evident .’ă >rice țară poate și trebuie >ă contribuie 'a pregătirea conferinței prin mițiative proprii. De pildă, nu credem 'ă guvernul trebuie să aștepte ca N.A.T.O., in ansamblul său. să acționeze pe calea 

negocierilor. Dimpotrivă, noi luptăm pentru ca guvernele să ia inițiative autonome încă de pe acum. Italia, ar putea, de exemplu, să devină promotoare a unor importante inițiative strins legate de problema securității în zona Mediteranei. De fapt fiecare țară — mare sau mică, neutră sau membră a unui pact — are o largă sferă de acțiune asupra căreia poate și trebuie să acționeze. Securitatea cere participarea tuturor, in deplină autonomie.Propunerile țărilor socialiste europene privind renunțarea la torță și la amenințarea cu forța, dezvoltarea relațiilor economice, comerciale și tehnico-științifice — nu pot deci! să găsească sprijinul nostru Orice (ară socialistă care favorizează prir, contacte proprii crearea unui climat de înțelegere și prietenie se bucură de consensul și aprobarea noastrăSecuritatea europeană este un moment al luptei împotriva imperialismului. Spun împotriva imperialismului pentru că este vorba de a impune imperialismului și, îndeosebi, forțelor sale cele mai agresive, un nov mod de a înțelege relațiile internaționale și deci de a-i impune coexistența pașnică și pacea. Spun aceasta pentru că gîndesc că însăși lupta pentru securitate europeană nu poate să fie desprinsă de cadrul mondial și, deci, trebuie să fie legată în mod necesar de ceea ce se întîmplă astăzi în alte părți ale lumii, în special în Vietnam și în Orientul Mijlociu. In acest context este evident că orice contribuție îndreptată înspre securitatea europeană este pozitivă pentru pacea lumii.
PENTRU REUȘITA CONFE
RINȚEI ESTE NECESARĂ 
DEZVOLTAREA PROCESULUI 

DE DESTINDEREPentru reușita conferinței este ne
cesară dezvoltarea procesului de des
tindere — ne-a declarat Luciano DE PASCALIS.— Socialiștii Italieni sint profund interesați în realizarea cit mai rapid posibil a unui listen*. de securitate 3uropeană, stabil și de durată, bazat pe :ooperarea ‘ntre oate țările europene și tn măsură să ’nlocuiască echilibrul precar din prezent, in :on- dițlile existenței celor două blocuri militare din Europa. Considerăm eă pacea nu-și poate găsi garanția în 

teama de război și in echilibrul intre blocuri militare. Pacea trebuie organizată în Europa și in lume, por- nindu-se de la realitatea blocurilor militare, dar în perspectiva depășirii tor intr-o zi oarecare. De aceea, organizarea păcii trece prin destindere. Pentru aceasta este necesar să se reanime voința de destindere, încrederea în destindere, ca un proces evolutiv. Noi acordăm o mare semnificație discuțiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. asupra problemelor fundamentale ale armamentelor nucleare, intrucit cele două mari puteri au interese și responsabilități preponderente. Dar căutarea și individualizarea punctelor de echilibru nu pot fi doar o responsabilitate a mariloi puteri, ci a tuturor statelor, nucleare sau nu, membre ale pacte- loi militare sau neutre. Fiecare stat in parte și toate in ansamblu pot aduce o contribuție la destindere și pace și trebuie acționai in așa fel inci' fiecare să fie in măsură să-și aduci această contribuție. In această perspectivă deci trebuie încadrate aspirația tuturor popoarelor europene spre crearea unui sistem de securitate pe continentul nostru și eforturile numeroase ce se fac in acest sens. în acest context îmi este plăcut să subliniez acțiunile pe care le desfășoară România în vederea realizării securității în Europa. De altfel, aceasta a fost una din problemele discutate cu precădere între conducători ai P.S.I. și delegația P.C.R. care a făcut o vizită în Italia în decembrie trecut, la invitația partidului nostru.Pentru a se înainta pe calea securității considerăm că este necesar ca fiecare stat european să întreprindă acțiuni concrete in această direcție. O mare utilitate au întilnirile bilaterale și multilaterale, in scopul pregătirii in cele mai bune condiții a convocării, ia o dată cit mai apropiată cu putință, a conferinței ge- nerai-euiopene.Noi, socialiștii, considerăm că un sistem de securitate europeană nu se poate realiza decit treptat. El nu poate fi decit concluzia unei serii de acorduri pe diferite teme, legate între ele. și coerente.Considerăm eă securitatea europeană reclamă și soluționarea problemelor privind Germania. Nu este vorba de a propune reunificarea ci, plecînd de la realitatea existenței a două «tale germane, să se înainteze pe calea normalizării relațiilor dintre ele, independent de diversitatea regimurilor politice și juridice ale celor două state germane.

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 31 martie 1970, au ieșit următoarele opt combinații de litere :1) P. O. X. 2) I. W. E. 3) D. P. H. 4) N. G. F. 5) S. T. Z. 6) G. A. F. 7) P. L. V. 8) Z. U. Z.Toți asigurați! care au polițele în vigoare și au trecute in ele una sau mai multe din a- ceste combinații, ale căror litere sint înscrise in ordinea ieșirii la tragere, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil, 
mal mult noros în vestul țării. Vîn- 
tul a suflat potrivit cu Intensificări lo
cale tn Crișana, Transilvania și Mol
dova, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 6 grade la Joseni și 18 grade la 
Băileștl. In București : vremea a fost 
frumoasă șl s-a Încălzit. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin. Vtntul a su
flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de t, 
3 și * aprilie. In țară : Vreme căldu
roasă, mal ales In prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros In Jumătatea de nord-vest, 
unde vor cădea ploi locale și sub for
mă de averse tnsotite izolat de descăr
cări electrice. In rest, ploi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura tn scădere 
ușoară ir a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse Intre 1 șl 11 
grade, iar maximele între 12 și 22 
grade. ’ București : Vreme căldu
roasă. Cerul va li variabil mai mult 
noros snre sfirșitul intervalului, cînd 
vor cădea averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura In creștere.



EVOLUȚIA
SITUAȚIEI
DIN SUDAN

• ULTIMATUM ADRESAT 
FORȚELOR REBELE • RĂS- 
CULAȚII S-AU BARICADAT 

PE INSULA ABAKHARTUM 31 (Agerpres). — în Sudan, unde, potrivit comunicatelor oficiale, partizanii imamului El Hadi El Mahdi, șeful sectei religioase AI Ansar, au pus la cale o rebeliune împotriva regimului, situația s-a agravat treptat in ultimele 48 de ore — relatează agenția France Presse.Luni seara, un comunicat al ministrului de interne, Faruk Osman Hamadallah, anunța că forțele armatei sudaneze au lichidat, după lupte violente, rezistența rebelilor care au organizat un marș asupra capitalei și că la Khartum și Omdur- man a fost restabilit calmul. Statul Major al armatei sudaneze — relevă agenția France Presse — a adresat forțelor rebele din restul regiunilor țării un ultimatum, cerîndu-le să depună armele. în timpul operațiunilor de curățire a cuiburilor rebele de la Khartum și Omdurman au fost arestați numeroși membri ai sectei Al Ansar și au fost confiscate cantități apreciabile de arme.Presa egipteană, citată de agențiile internaționale, informează că imamul El Hadi El Mahdi, care dispune de o armată de circa 30 000 de oameni și este susținut de peste un milion de membri ai sectei Al Ansar, și-a instalat cartierul general pe insula Aba de pe Nilul Alb. Importante cantități de armament modern ar fi fost transportate în secret în ultimele zece luni pe această insulă cu o suprafață de 32 kmp, unde rebelii au construit fortificații și au instalat piese de artilerie și baterii antiaeriene.Marți, cu puțin înaintea expirării ultimatumului, avioane militare guvernamentale au zburat deasupra insulei Aba. Potrivit corespondentului agenției Reuter, în apropierea cartierului general al Imamului au fost masate trupe guvernamentale în vederea lichidării definitive a rezistenței rebelilor.în diverse regiuni ale Sudanului 
au avut loc marți demonstrații ale populației în semn de sprijin față de actualele autorități ale țării latează agenția Reuter, citind de radio Omdurman.Din Khartum se. anunță că președintele R.A.U., Anwar care se află într-o vizită în

— re- postulvice- Sadat, -__ _____  - ______ — Sudan,a început consultările cu Gaafar El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, și cu alte oficialități. în capitala sudaneza a sosit, de asemenea, un membru al Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, a cărui misiune nu a fost încă precizată.

31 (Ager preș).

: *■:

■

a fost de- națională.
OUK•X-,

Manifestație In sprijinul prințului Norodom Sianuk in localitatea Kampong 
Cham (Telefoto A.P.-Agerpres)

PNOM PENH 31 (Agerpres). — După cum anunță agenția U.P.I., primul ministru al Cambodgiei, Lon Noi, șeful guvernului instaurat după lovitura de stat Împotriva prințu-
Mișcarea 
grevistă

din S. U. A.WASHINGTON 31 (Agerpres). — Greva perlată a controlorilor traficului aerian din S.U.A. s-a extins luni, cuprinzînd și personalul de la turnurile de control de pe aeroporturi. La New York și Chicago, peste jumătate din numărul decolărilor și a- terizărilor avioanelor a fost efectuată cu întîrziere de 3 pînă la 4 ore.Ministrul transporturilor, John Volpe, a anunțat că cei care participă la grevă vor suferi reduceri de salarii. El a adăugat că guvernul se va folosi de militari în cazul în care nu va fi găsită o altă ieșire din actualul impas. Totodată, administrația a cerut tribunalelor din 16 orașe să e- mită ordonanțe judecătorești prin care greviștii să fie obligați să se înapoieze la lucru.Lista conflictelor de muncă din Statele Unite s-a extins marți prin Încetarea lucrului de către tipografii de la principalele cotidiene newyor- keze.

lui Norodom Sianuk, a luat cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, pentru a anunța că în ultimele zile s-a înregistrat extinderea acțiunilor organizate împotriva noilor autorități în diverse regiuni ale Cambodgiei. Lon Noi a arătat că în șapte provincii ale țării au loc manifestații și acțiuni antiguvernamentale, pre- cizînd că armata încearcă să înăbușe aceste acțiuni. De asemenea, a- rată agenția citată, șeful actualului guvern cambodgian a menționat că forțele armate cambodgiene au primit ordinul să instaleze unități militare în jurul clădirilor guvernamentale „pentru a le apăra".
★CAIRO. — Secretariatul permanent 

al Organizației de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii a dat publicității la Cairo o declarație prin care își exprimă sprijinul față de prințul Norodom Sianuk — relatează agenția M.E.N.

Sesiunea Uniunii
interparlamentare

UN ÎNVERȘUNAT
CONFLICT DE INTERESE

decretată
naționalăITRIPOLIData de 31 martie — cind ulti

mii soldați britanici au părăsit 
teritoriul Libiei — cretată sărbătoare„Este sfîrșitul a 30 de ani de 
dominație engleză, după alți 30 
de ani de colonizare italiană" — 
astfel este calificată la Tripoli 
plecarea de 
ultimilor 300

Evacuarea 
pe teritoriul 
din principalele victorii obținute 
de noua conducere a Libiei, 
după cucerirea puterii la 31 au
gust 1909,

sărbătoare 
a libiei

la baza Tobruk a 
de militari străini, 

bazelor străine de 
țării constituie una

BUDAPESTA

Manifestare consacrată

BUDAPESTA 31 - Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea 
transmite : Cu prilejul sărbă
toririi a 150 de ani de la naște
rea lui Alexandru Ioan Cuza, 
marți, la Institutul pentru relații 
culturale cu străinătatea din Bu
dapesta, a avut loc o conferință 
despre viața și activitatea mare
lui om de stat român. A vorbit 
Kovacs Endre, doctor in ști
ințe istorice, laureat al pre
miului Kossuth, șef de secți£ la 
Institutul de istorie al Acade
miei de Științe a R.P. Ungare. 
Au luat parte oameni de știință 
și cultură, personalități ale vie
ții publice. A participat, de a- 
semenea, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, D. Turcuș.

PARIS 31. — Corespondentul Agerpres Al. Gheorghiu transmite : Marți dimineață și-a deschis lucrările, la Palatul congreselor din Monaco, sesiunea de primăvară a Uniunii interparlamentare, la care participă 500 de deputați și senatori, reprezentînd grupuri parlamentare din 52 de țări. Delegația grupului interparlamentar român este formată din deputății prof, univ. Tudor Drăganu, vicepreședinte al grupului, Alexandru Ionescu și Mircea Rebreanu, membri ai Comitetului de conducere al grupului. La sesiune iau parte, de asemenea, reprezentanți ai O.N.U. și ai altor organisme internaționale. Prințul Rainier de Monaco, șeful statului monegasc, a rostit cuvîntul inaugural, salutind călduros pe parlamentarii prezenți la sesiune.Sesiunea și-a început apoi lucrările

pe comisii. Participanții vor dezbate, printre altele, următoarele probleme : contribuția parlamentelor la întărirea securității pe plan regional și internațional ; folosirea pașnică a teritoriilor submarine și a subsolului lor (aspecte politice și militare) ; mijloace pentru a pune capăt colonialismului și neocolonialismului în lume ; măsuri juridice pentru apărarea efectivă a libertății și securității comunicațiilor aeriene civile — naționale și internaționale ; cooperarea economică regională ; influența mijloacelor moderne de informare în masă asupra Înțelegerii intre popoare ; studentul In universitatea și societatea de azi.Delegații români au luat cuvîntul, marți, în Comisia politică și în Comisia pentru teritoriile neautonome și pentru studiul chestiunilor etnice.

și a incheiat 
lucrărileSYDNEY 31 (Agerpres). — La Sydney s-au încheiat lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Australia, care a examinat și adoptat noul program al partidului și a adus unele modificări statutului. Congresul a ales, de asemenea, noua componență a Comitetului național al Partidului Comunist din Australia.

PREȘEDINTELE TITO DESPRE UNELE 
PROBLEME INTERNATIONALE ACTUALEBELGRAD 31 — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : La 31 martie a avut loc ședința comună a Vecel popoarelor și Vecei social-politice din R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia președintele Iosip Broz Tito a prezentat o expunere asupra rezultatelor recentului său turneu prin mai multe țări africane, precum și asupra unor probleme politice internaționale. Iosip Broz Tito a menționat, printre altele, că colaborarea dintre Iugoslavia și țările africane vizitate se dezvoltă cu succes, atît pe plan internațional, cît și pe planul relațiilor bilaterale. Amintind rezultatele importante obținute de țările vizitate, vorbitorul a subliniat că acestea confirmă faptul că independența și suveranitatea sînt condiții de bază în vederea valorificării forțelor creatoare și a potențialului unei națiuni.Referindu-se în continuare la probleme internaționale, președintele R.S.F. Iugoslavia a arătat că interlocutorii săi și-au manifestat îngrijorarea față de agravarea crizelor acute existente în anumite părți ale globului, precum și față de unele fenomene existente în relațiile internaționale actuale, fenomene care periclitează securitatea și suveranitatea unor țări. Vorbind despre situația din Orientul Apropiat, I. B. Tito a menționat că este imperios necesar să se întreprindă măsuri energice și concrete pentru a se găsi o ieșire din actualul impas și pentru a se deschide calea spre o soluționare pașnică a conflictului.Președintele Tito a subliniat, de

asemenea, că nu este posibilă soluționarea problemei vietnameze fără retragerea necondiționată a trupelor americane din Vietnamul de sud, pentru a se da astfel poporului vietnamez posibilitatea să-și hotărască ■ingur soarta.în continuare, președintele R.S.F. Iugoslavia s-a referit la activitatea țărilor neangajate șl la pregătirile ce se fac în vederea convocării celei de-a doua conferințe la nivel înalt a acestor state. între Iugoslavia și țările africane vizitate, a arătat vorbitorul, există o deplină identitate de păreri asupra necesității de a se intensifica activitatea în scopul rezolvării problemelor internaționale a- cute și al îmbunătățirii situației internaționale. Președintele Tito a subliniat că țările africane vizitate și Iugoslavia au poziții identice asupra unor probleme mari cum sînt, de pildă, pacea și securitatea, neamestecul în treburile interne ale altora, decolonizarea, dezarmarea, ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, crearea de condiții pentru colaborarea economică pe baza egalității în drepturi, întărirea Organizației Națiunilor Unite și asigurarea caracterului universal al acesteia.în încheiere, Iosip Broz Tito s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze la Organizația Națiunilor Unite, arătînd că este de neconceput ca această țară, în care trăiește aproape o treime din populația lumii, să fie privată în continuare de dreptul de a-și ocupa locul său legitim în O.N.U.
ORIENTUL APROPIAT
• COMUNICATUL REUNIUNII DE LA BEIRUT DINTRE OFI
CIALITĂȚILE LIBANEZE Șl REPREZENTANȚI Al ORGANIZA
ȚIILOR PALESTINIENE • CREAREA ÎN R.A.U. A COMITETE

LOR DE APĂRARE PASIVA

încheierea
Congresului P. C 

din LuxemburgLUXEMBURG 31 (Agerpres). — Lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg au luat sfîrșit. în ședința de închidere a lucrărilor au fost a- doptate mai multe rezoluții și au fost alese noile organe de conducere ala partidului.în rezoluția cu privire la problemele politice interne se subliniază că în fața comuniștilor luxemburghezi se află sarcina intensificării luptei împotriva capitalului monopolist, pentru apărarea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru democrație, pace și socialism. O altă rezoluție este consacrată sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Participanții la congres au adoptat, de a- semenea, o rezoluție de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.în prima ședință, noul Comitet Central a reales pe tovarășul Dominique Urbany în funcția de președinte al Partidului Comunist din Luxemburg.
Tezele C.C. al P.S.U.G.

cu ocazia celei
de-a 25-a aniversări

de sub fascism

Piața occidentală a 
textilelor cunoaște în 
ultimele luni o conti
nuă fierbere. Statele 
Unite sint tot mai în
grijorate de invazia 
produselor textile de 
peste Ocean, în spe
cial din Japonia, pre
cum și din Italia, An
glia, Spania și, in mai 
mică măsură, Germa
nia occidentală și 
Franța. Se afirmă că 
importurile de texti
le amenință serios in
dustria autohtonă, că
reia îi este din ce în ce 
mai greu să concure
ze produsele străine, 
fabricate la prețuri 
mult mai mici. Mono
polurile textile ame
ricane au dat semna
lul de alarmă, cerînd 
administrației să a- 
dopte măsuri protec- 
ționiste energice și să 
blocheze torentul tex
tilelor străine care se 
revarsă pe piața S.U.A.

In ce o privește, ad
ministrația a lăsat mi
nă liberă Congresului 
să preia inițiativa in 
adoptarea unor noi 
măsuri protecționiste. 
Totodată, se desfășoa
ră și o campanie vi- 
zînd țările exporta
toare. Inflația, con
siderată în mod ofi
cial a fi atins nivelul 
cel mai acut din ulti
mii 20 de ani. este fo
losită drept argument 
de prim ordin în 
presiunile S.U.A. asu
pra țărilor menționa
te, pentru a le deter
mina să-și reducă în 
mod voluntar expor
turile de textile spre 
S U.A. Se aduce și ar
gumentul că balanța 
import-export la tex
tile este defavorabilă 
S.U.A. cu peste 800 
milioane dolari. Cele 
mai mari presiuni se 
fac asupra Japoniei, 
care deține pe piața a- 
mericană a textilelor 
de mai mulți ani ■ o 
poziție predominantă, 
concurînd cu mare suc-

ces produsele indus
triei autohtone. Nego
cierile americano-ja- 
poneze în această pro
blemă continuă de 12 
luni fără a se fi în
registrat vreun pro
gres. Ziarul „Washing
ton Evening Star" 
subliniază că admi
nistrația va raporta 
Congresului în curînd 
că aceste negocieri 
„au intrat în impas".

In timp ce la San 
Francisco se întrunea 
recent, într-o ședință 
extraordinară, Consi
liul directorilor aso-
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ciației industriașilor 
textiliști „American 
Textile Manufactures 
Institute", la Tokio se 
pregătea contraofen
siva. Membrii condu
cerii Federației in
dustriei de textile au 
fost convocați pentru 
a se adopta planul 
strategic in vederea 
înfruntărilor viitoare 
cu giganții americani. 
Rezultatul a fost cel 
anticipat : industria
șii americani au ho- 
tărit să intervină din 
nou pentru o drastică 
reducere a exporturi
lor de textile japone
ze pe piața S.U.A., in 
timp ce textiliștii ja
ponezi iu respins ca
tegoric această pre
tenție considerind-o 
drept discriminatorie 
și protecționistă.

Urmează acum să 
se pronunțe mem
brii Congresului S.U.A. 
Potrivit opiniei gene
rale a observatorilor 
politici, o hotărire a 
Congresului in aceas
tă dificilă problemă 
nu trebuie însă aștep
tată in viitorul apro-

plat. Unii senatori, 
partizani ai liberali
zării comerțului, con
sideră că adoptarea 
unor măsuri rigide ar 
fi o sabie cu două tă
ișuri : protejarea in
dustriei textile autoh
tone in actualele con
diții de inflație — 
spun ei — ar mări 
considerabil prețurile 
produselor textile, 
ceea ce de fapt ar ser
vi interesele compa
niilor, nu insă și ale 
.consumatorilor, 
ajunge, deci, la 
țuri inflaționiste, 
cru pe care atit 
ministrația cit și 
greșul nu-l 
Mai mult, „i 
rile americane i 
țările afectate de 
ventualele măsuri pro
tecționiste ar avea de 
suferit, intrucît, de
obicei, în astfel de
cazuri, trebuie anti
cipate contramăsuri" 
— scrie „Washington 
Post". Cu alte cuvin
te, s-ar declanșa o a- 
devărată escaladare 
a protecționismului de 
ambele țărmuri ale 
Pacificului și even
tual ale Atlanticului.

Acest „război al tex
tilelor" are însă și al
te cauze. Surse japo
neze atrag atenția a- 
supra faptului că nu 
este deloc întîmplă- 
toare coincidența a- 
cestet campanii a mo
nopolurilor textile a- 
mericane cu cea 
care o exercită 
automobilelor. Și 
întîmplător presiuni
le exercitate în dome
niul textilelor sint du
blate de alte presiuni 
vizind ridicarea res
tricțiilor japoneze a- 
supra pătrunderii au
tomobilelor. aparate
lor electronice și com
puterelor americane pe 
piața niponă.

Disputa rămine deo
camdată deschisă, am
bele tabere apărin- 
du-și cu înverșunare 
pozițiile.
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925 de cadavre au fost scoase pînă marți seara de sub dărî- măturile caselor prăbușite în urma mișcărilor seismice care s-au produs în orașul Gedîz și regiunea înconjurătoare. Potrivit unei statistici incomplete, peste 1 000 de clădiri au fost distruse, lăsînd fără locuințe aproximativ 15 000 de persoane. Din țară și din străinătate continuă să sosească primele ajutoare In medicamente, produse alimentare și materiale necesare adăpostiril supraviețuitorilor cutremurelor. Un nou cutremur de pămînt a fost resimțit marți dimineață în regiunile sinistrate din Anatolia de vest. Au fost înregistrate pagube materiale și aproximativ 100 de victime omenești. In fotografie : distrugeri provocate de cutremur în orașul Gedîz.

BEIRUT — în urma reuniunii pe care au avut-o marți primul ministru Rashid Karame, ministrul de interne Kamal Jumblatt și alte oficialități libaneze cu reprezentanți ai organizațiilor palestiniene ce acționează în Liban, la Beirut a fost dat publicității un comunicat oficial în care ambele părți își exprimă hotărîrea de a respecta prevederile acordului încheiat la Cairo in noiembrie anul trecut, în vederea aplanării oricăror incidente dintre ele.CAIRO — La Cairo a fost dat publicității textul decretului prezidențial

privind crearea comitetelor civile de apărare pasivă. Activitatea acestora urmează să fie condusă, potrivit decretului, de un organism alcătuit din 63 de membri și prezidat de ministrul pentru probleme sociale, Hafez Bodawi.WASHINGTON - Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a anunțat că Statele Unite au furnizat Israelului la începutul acestui an armament constînd din piese de artilerie, vehicule blindate și piese de schimb pentru tancuri.

BERLIN 31 (Agerpres). — Ziarul „Neues Deutschland" a publicat la 31 martie Tezele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării poporului german de sub fascism. în Teze se face un bilanț al celor 25 de ani care au trecut de la încetarea războiului și sint relevate învățămintele ce decurg din principalele evenimente postbelice.Calea spre asigurarea trainică a păcii — se arată, printre altele, în Tezele C.C. al P.S.U.G. — este calea pregătirii și ținerii unei conferințe cu privire la securitatea europeană, în Teze se subliniază, totodată, că interesele păcii cer normalizarea deplină a relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.
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împărțirea a 283 000 hec
tare de pămînt unui ,nsemnat număr de familii de țărani a avut loc în regiunea Sierra Central din Peru, în prezența ministrului agriculturii, generalul Jorge Barandia- ran. Aceste terenuri au aparținut societății „Cerro de Pasco Corporation" și au fost expropriate în baza legii reformei agrare.

Baza militară americană 
de la Trabzon a fost pre
dată Turciei. Transferarea acestei baze militare americane, situată pe coasta Mării Negre, autorităților turcești s-a efectuat în conformitate cu acordul încheiat între S.U.A. și Turcia în octombrie 1969.

Comunicatul comun so- 
vieto-iranian în urma vizltei făcute în Iran de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost dat publicității la Teheran. In comunicat se aiată că părțile au constatat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări, au discutat căile extinderii lor viitoare, precum și probleme internaționale actuale.

Cu prilejul împlinirii u 
70 de uni de la înființarea 
Uniunii populare agrare 
bulgare 'a Sofia a avut loc o adunare festivă. Au luat parte Todor Jivkov, Gheorghi Traikov și alți conducători de partid și de stat bulgari. Gheorghi Traikov, secretarul Uniunii populare agrare, a prezentat un ra-

PUTERNICE INCIDENTE
IN IRLANDA DE NORD

port despre lupta acestei organizații împotriva capitalismului și fascismului și despre participarea ei la opera de construcție a socialismului în Bulgaria, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar.
Președintele R. S. Ceho

slovace, kudvik Svoboda, a sosit la 31 martie la Tokio. La invitația guvernului japonez, oaspetele va participa la Ziua națională a Cehoslovaciei de la Expoziția universală de la Osaka.
Delegația Ministerului 

Sănătății din România eon- dusă de dr. Dan Enăchescu, ministrul sănătății, care se află în vizită în R.S.F. Iugoslavia, a făcut o vizită in R.S. Slovenia.
La 1 aprilie va intra in funcțiune linia telefonică automată care va lega R.F. a Germaniei de S.U.A. Orice post telefonic din R.F.G. va putea intra în legătură directă cu orice abonat telefonic de pe cuprinsul S.U.A, Legăturile telefonice dintre cele două țări vor fi efectuate atit prin intermediul sateliților artificiali ai Pâmintului, cit și prin cablurile submarine transatlantice.

Anglia trebuie să pără
sească blocurile militare ’’ înainte de toate N.A.T.O. — se subliniază într-o rezoluție a Conferinței anuale a Ligii naționale a tinerilor liberali (organizația de tineret a Partidului liberal din Marea Britanie).

Proiecte economice so- 
vieto-japoneze. La Moscova s« află Kazumi Iamagata, președintele comitetului directorial al societății japoneze de navigație „Iamasita Sinnihon Steamship", care urmează să discute cu partenerii sovietici planul colaborării japono-sovietice în vederea modernizării unor porturi din Extremul Orient al U.R.S.S. — relatează agenția TASS. Reconstruirea acestor porturi va permite sporirea livrărilor de cherestea și cărbune sovietic în Japonia.

Consfătuirea națională a 
lucrătorilor din avicultura 
din R.P.D. Coreeană s-a des- chis la Phenian. A fost prezent Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Argentinei 8 dat p“- blicității o notă în care-și exprimă regretul în legătură cu încercarea de răpire a unui diplomat sovietic din Buenos Aires. în notă se subliniază că guvernul argentinean va depune toate eforturile pentru a descoperi pe autorii acestui atentat și că au fost luate măsuri pentru a se asigura protecția persoanelor și bunurilor reprezentanțelor diplomatice străine de pe teritoriul argentinean.

Peste 1 000 de pescaridln localitățile de pe coasta vestică a Venezuelei au declarat grevă, cerînd mărirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Ca urmare a grevei, 160 de nave de pescuit nu au mai ieșit în larg.

Un protocol cu privire la 
schimburile de mărfuri din
tre R. P. Albania și Turcia pe anul 1970, a fost semnat la Tirana, informează agenția A.T.A.

La Alger cu ocazia Vizitei sale oficiale, amiralul Serghei Gorșkov, comandant suprem al Flotei Maritime Militare a U.R.S.S., a fost primit marți de Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene Democratice și Populare.

BELFAST 31 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au avut loc in Irlanda 
de nord puternice incidente intre 
catolici, protestanți și forțele de or
dine.în ultimele trei zile au avut loc grave ciocniri între grupuri de republicani, care au defilat sub drapelul Republicii Irlanda, și mii de protestanți, defilînd cu steaguri britanice, soldate cu zeci de persoane rănite. Pentru a preîntîmpina agravarea situației, au fost mobilizați 3 000 da polițiști și 6 000 de soldați britanici.La Belfast, Londonderry, Armagh și Lurgan ostilitățile declanșate de catolici au fost îndreptate îndeosebi împotriva poliției și forțelor britanice de ordine, în timp ce protestanții l-au atacat direct pe catolici.

;i soldațiBariere de sîrmâ ghimpatâ ridicate la' i Londonderry de 
britanici
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