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9Este cunoscut că, de la 1 martie a.c., a intrat in vigoare noua lege a contractelor economice ; ca urmare, toate relațiile contractuale ce se perfectează după această dată se găsesc sub autoritatea noii reglementări, iar realizarea lor se desfășoară in cadrul deplin de manifestare a competențelor lărgite acordate intreprinderilor, centralelor industriale și ministerelor. „Contractul — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut — trebuie să fie un instrument economic, să stabilească relații economice între întreprinderile producătoare și consumatoare. Este necesar ca el să prevadă obligații și de o parte și de alta, inclusiv obligații economice și juridice, așa cum prevede orice contract". Caracterul principal nou, neobișnuit al multora din prevederile actualei legi a contractelor economice — care transformă contractul economic intr-o pirghie puternică a unei aprovizionări normale și desfaceri certe a producției, într-un mijloc dc întărire a disciplinei în îndeplinirea planului — credem că face necesară precizarea citorva probleme de rezolvarea cărora depinde aplicarea in bune condiții a noii reglementări.Anul acesta, in ansamblul economiei naționale se desfășoară o amplă și complexă activitate legată de încheierea contractelor economice. A- efeasta presupune, in primul rind, o acțiune susținută pentru reglementarea raporturilor -contractuale pe anul in curs, corespunzător măsurilor cuprinse in legea contractelor e- conomice. Este drept că o atare acțiune este facilitată de faptul că planul de stat pe anul curent — desfășurat pe centrale industriale și întreprinderi, cunoscut și concretizat de acestea in cea mai mare parte, atit sub aspectul nominalizării producției, cit și sub aspectul precizării partenerilor — creează un cadru concret stabilirii' unor relații economice eficiente in procesul de aprovizionare tehnico-materială și de desfacere a producției. De aceea, se impune cu acuitate să se accelereze încheierea contractelor economice pentru toate sarcinile de plan din acest an, poată

Dr. Dumitru FUNDĂTURĂdirector în aprovizionării din Departamentul tehnico-materiale C.S.P.
tofoliul de comenzi, pe baza căruia să-și precizeze volumul, structura și eșalonarea producției, iar beneficiarii să primească la timp produsele, să aibă garanția unor raporturi stabile, certe cu privire la aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare unei activități productive continue, fără perturbați!.Derularea ritmică a fluxului de materiale, utilaje, piese de schimb, combustibil etc. in cursul procesului de aprovizionare-desfacere are, totodată, implicații serioase în activitatea gestionară a întreprinderilor, fiind intim legată de comportamentul părților contractante. Aceasta atrage după sine angajarea răspunderii atit a întreprinderilor și centralelor industriale, cit și a persoanelor care se fac vinovate de abateri de la normele stabilite sau de la stipulațiile din contractele economice ce se încheie. Faptul are o semnificație deosebită în contextul prevederilor' legii contractelor și. prin urmare, clarificarea temeinică a drepturilor și obligațiilor ce revin partenerilor prin contractele economice, urmărirea atentă,- permanentă a modului in care se realizează ele, devine un obiectiv principal al conducerilor de întreprinderi și centrale industriale, în mod concret, este vorba de efectuarea corespunzătoare nu numai a acțiunii de încheiere, dar și de ur- ■ mărirea realizării contractelor economice, incit termenelor calității și mate. Mă troducerea furnizorilor și beneficiarilor, la alcătuirea nomenclatorului materialelor ce se consumă curent de către întreprinderi, la pregătirea activității de publicitate și reclamă a produselor noi. la organizarea primirii și constituirii portofoliului de comenzi ; totodată, se poate

să se asigure respectarea de livrare, a cantităților, a celorlalte obligații asu- gindesc, de pildă. Ia in- fișierelor de evidență a

perfecționarea organizării gestionare a primirii, recepționării și depozitării materialelor și produselor.Evident, efectele noii legi se vor simți din plin in 1971, dar prevederile ei trebuie aplicate riguros o dată cu declanșarea acțiunii de contractare pentru anul viitor. în legătură cu aceasta se cuvine subliniat, in primul rind, complexul de măsuri organizatorice de natură să asigure aplicarea plenară a legii contractelor economice. Ceea ce constituie o trăsătură esențială a noii reglementări este faptul că nu un organ administrativ superior, ci părțile contractuale sînt acelea care stabilesc ce anume trebuie să cuprindă contractul. Ca atare, prevederea potrivit căreia încheierea contractelor economice trebuie să se facă numai prin negocieri directe, nemijlocite intre furnizor și beneficiar obligă părțile contractante să prezinte șl să cunoască din timp produsele ce urmează să facă obiectul contractului, să stabilească în amănunțime, de comun acord, condițiile de calitate, parametrii tehnico-economici. cantitatea, termenele de livrare, precum și celelalte clauze contractuale.. Contactele și discuțiile directe in perioada precontractuală prezintă certe avantaje pentru părțile contractante: beneficiarul are posibilitatea să cunoască, in afara produselor tradiționale. produsele noi sau perfecționate, să gindească mai aprofundat asupra a ceea ce are nevoie pentru îndeplinirea planului, iar furnizorul poate dobindi importante elemente informative in legătură cu volumul și structura producției solicitate, cu calitatea produselor, cu eșalonarea in timp a livrărilor.In momentul de față trebuie să se pună un accent deosebit pe elaborarea și difuzarea de către furnizori a unor cataloage de produse care să dea startul schimbului de informații între aceștia și beneficiari. Socotesc că pe lingă elementele necesare pentru identificarea produselor ce se fabrică de către furnizor (denumire, calitate, sortiment, preț unitar etc.), cataloagele trebuie să cuprindă și alte elemente caracteristice necesare stabilirii relațiilor de vin-
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— Ți-aș propune să discutăm puțin despre disciplina muncii — deși mă tem că s-ar putea să-mi răspunzi, însă, că sînt alte probleme economice care te preocupă.— Presupunere eronată. Problema mi se pare — și este — fundamentală nu numai pentru creșterea e- conomică a țării, dar pentru întreaga dezvoltare a societății noastre. Pină la urma-urmelor, organizarea și disciplina muncii este problema gospodăririi celei mai importante resurse de care dispunem pentru înfăptuirea năzuințelor noastre : timpul. Fiecare zi și fiecare oră este o fracțiune ireversibilă a vieții pe care o avem de trăit.Folosim rațional sau irosim inconștient această resursă ? întrebarea și-o pune oricine are conștiința dumnezeului potențial e- xistent in fiecare om. întrebarea nu poate să și-o pună orice care iși propune văr valorificarea a capacității sale ție. Inutil să-ți că o întrebare pusă cere ș: răspuns.— Comparațiile internaționale sînt des uzitate. Dâ-mi voie să-ți mărturisesc că gradul de disciplină a muncii mi se pare a fi determinat, în ultimă instan

Costin MURGESCU

nu societate intr-ade- integrală de crea- amintes'

ță, de nivelul dezvoltării e- conomice generale a unei țări. Ai văzut singur cit. de riguroasă este disciplina muncii in țările dezvoltate industrial, cum este drămuit fiecare minut al zilei de muncă. Pragmatici sau cinici — cum vrei — americanii reflectă această preocupare spunînd, prin optica societății bazate pe profit, că ..timpul este bani". Ai fost și in unele țări slab dezvoltate ; ai văzut că acolo oamenii iși socotesc ziua nu pe ore și minute, ci după un criteriu mai mult poetic : mersul soarelui pe cer ?— Nu văd de ce te-aș contrazice cînd subliniezi rolul tradiției industriale in disciplinarea muncii. Sau. cint sugerezi complexitatea procesului de transformare psihologică pe care-1 implică trecerea omului de la ..disciplina soarelui" speci- (ică popoarelor agricole la ..disciplina fluxului industrial". Cred că ai dreptate și atunci cînd consideri gradul de disciplină a muncii drept un indicator posibil al nivelului de dezvoltare ; doar, in final, disciplina muncii iși găsește ex-

presia în productivitatea ei — adică factorul determinant pentru condițiile dc viață ale societății.Cu toate acestea, sînt o- bligat la două rezerve. Prima : pot oare să mă resemnez la constatarea că disciplina muncii este mai ridicată in țările industriale, l’ără să mă lupt să fac tocmai din întărirea disciplinei un factor al creșterii „mele" economice ? A doua : atit ..disciplina soarelui" pentru lucrătorul a- gricol din țările slab dezvoltate. cit și ..disciplina fluxului industrial" din țările dezvoltate exprimă în esență aceeași disciplină impusă din afară, dictată de interesele dominante ale unei minorități.— Cred că economistul suedez Staffan Burenstam Linder n-ar fi de acord cu asimilarea pe care o faci, într-o carte a sa recentă, ol construiește chiar o distincție intre societatea slab dezvoltată caracterizată prin goana după hrană și societatea industrială caracterizată prin goana oarbă după timp.— Pină la un punct, dezacordul este numai a-

parent. Societatea capitalistă avansată este construită pe o muncă istovitoare. Linder are dreptate cind vorbește despre caracterul devastator din punct de vedere uman al „goanei după secunde" din această societate, despre reducerea timpului consacrat nevoilor culturale sau afective ale omului, despre formele moderne dc sclavaj economic.Nu poate trece insă mai departe pentru că refuză conceptul marxist de în
străinare a muncii. Firește, nu este singurul in această situație. Dovada o ai in faptul că unii pot să înțeleagă mai ușor lupta pentru pămint a peonilor din A- merica latină decit mișcarea contestatară din societatea capitalistă avansată, deși ele exprimă, pe pla- » nuri diferite, o similară existență dezumanizată prin instrăinarea muncii.încep să înțeleg,mine totuși o intrebare : în socialism, prin instaurarea proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție a fost desființată odată cu exploatarea și posibilitatea muncii nate. Producătorii lor existente in sint, in același timp, in comun, și proprietari ai lor. Deși termenul de salariu

Ră-
insîrăi- bunuri- societate

(Continuare în pag. aV-a)

A

Preșeclintele Consiliului de 'Miniștri al RepubHcii- 5pcialisle^România. Ion Gheorghe. Maurer, a primit joi la amiază pe ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Ndabakwaje Libere.Au participat Corneliu Mănescu. ministrul afacerilor externe, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Constantinescu. vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.Au luat parte Albin Nymoya. director general in Ministerul Agricul

J

turii, Petrice Natahorubuze, director general al planului.-. Philippe Ruras- hitse. însărcinat 'cu afact'rl ad-inte- rim al Republicii Burundi la Cairo.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, au fost reliefate posibilitățile de dezvoltare multilaterală a relațiilor de colaborare dintre cele două țări. Totodată au fost abordate, în spiritul dorinței comune de pace, unele probleme ale situației internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri a reținut pe oaspete la dejun.(Agerpres)
Linia de uscare a ansamblurilor emailate de la întreprinderea „1 Sep- tembrie"-Satu-Mare Foto : M. Andreescu

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei

O delegație de partid
și guvernamentală română

a plecat la BudapestaJoi dimineața a plecat la Budapesta delegația de partid și guvernamentală a țârii noastre, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Sfat, care va participa la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.Din delegație fac parte tovarășii Ilie Cîșu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., și Dumitru Turcuș, ainbasadorul României la Budapesta.La plecare, pe aeroportul Băneasa. delegația a fost condusă de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Sion și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R.

Erau prezenți Ferenc Martin, am-București,basadorul R. P. Ungare la și membri ai ambasadei.în aceeași zi, delegația Budapesta. Pe aeroportul au, venit in întimpinarea Kăllai Gvula, a sosit la Ferihegy oaspeților mgmbru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. președintele Adunării de Stat, a R.P. Ungare, dr. Korom Mihaly. ministrul justiției, Racz Pali, adjunct al ministrului a- facerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost de față, de asemenea. Dumitru Turcuș, ambasadorul României, colonel Emilian Birlea, atașat militar și aero, și membri ai ambasadei române.Tovarășii Emil Bodnaraș și Kallai Gyula au trecut in revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. Pionierii 'au oferit flori membrilor delegației. (Agerpres)acționa pentru

PICĂTURA DE CERNEALA

pentru ca furnizorii să avea din vreme asigurat por- (Continuare în pag. a III-a)

lux sau cerință a unui comerț modern?
t

Telegramă

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a H-a)

consecvent pentru fabricarea unor produse pream- balate. Statistica ne relevă

PREAMBALAREA MĂRFURILOR:

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

Amicul
Intr-o societate ca a noastră, prietenia a înglobat în 

ea înțelesuri adinei. Se intilnesc insă și anumite cazuri 
in care ea cunoaște alte sensuri, repudiate de so
cietatea in care trăim. „Nu poți fi în același timp prie
ten și lingușitor", spunea Plutarh. Pare-se că marele 
ginditor a fost contrazis nu o dată. Înainte ca amiciția, 
in sensul necintat de poeți, să fie provincială sau jude
țeană, ea este funciarmente protectoare și aducătoare 

‘ de pagube morale și materiale societății, înscăunîndu-se 
printr-un asemenea sistem de relații-valori false și im- 
piedicind. afirmarea firească și normală a elementelor 
dotate, care nu înțeleg și nu pot fizicește suporta- șira 
spinării cu transplanturi de gumilastic. Nu o dată te 
infiori la începuturi de frază cu pronume personale 
mereu rămase in. afară, din discreție : „Ești amic cu...“ 
Dacă dai un răspuns negativ, vezi pe chipul amicului 
eu amici o grimasă fără drept de apel și pe data in
terlocutorul devine nervos, grăbit, căci în afara amici
ției cu el sau cu alții mai mari ca el. n-are niciodată 
timp, iar tu nici o șansă. Amicul cu funcție de condu-

cere in instituția X iși alege în funcțiile din subordine 
de obicei amici cu precădere' mai cenușii decit el, 
ca să poată fi la ședințe volubil și ironic, adică deștept. 
Amicii mai mici notează tot ca și cuțn din gura amicu
lui mai mare ar curge aur lichid și ferească sfintul să-i 
ordonezi lipsa de logică între virgule că o dată pune 
punct pe destinul tău și din ce nu erai riști să nu mai 
fii nimic.

Amicul e intransigent. Și-a adus aminte că 
lucra cu douăzeci de ani înainte cu „tovarășul" nu știu 
care și îl scoate din praful ignoranței, fnscăunind ig
noranța cu epitete de laudă căci amicul, in topica lui 
sinusoidală, preferă in locul subiectului adjectivele de 
calitate, dintr-o mai veche experiență știind că numai 
ele susțin. Dacă iși dă seama, după un oarecare timp, 
că a călcat in străchini cu noul lui promovat, il laudă 
mai abitir ca după un an, doi, niciodată mai puțin, 
altfel i s-ar putea, reproșa că nu s-a orientat, să verse 
propriile lui neajunsuri asupra defunctului, căci in 
clipa cind i-a trecut prin cap că „tovarășul" este în 
plus in arena amiciției, respectivul are in ochii lui doar 
valoare de defunct. După un asemenea gen de asanare 
a non-valorii scandalos de evidente, amicii rămași de
vin subit și mai amici cu amicul, îi știu de frică, iși 
trimit copiii să-i ducă flori, ei înșiși îi dau sfaturi 
cum să-și schimbe apartamentul și în ce cartier, unde 
se găsește vinul cel mai bun și cel mai ieftin, că și pe 
la crame amicii au nevoie de amic. Dar vine o 
zi — și în viața noastră asemenea zile vin tot mai des 
— cind amicului care a încălzit ani de zile un scaun, 
•ncapabil să încălzească in tot acest răstimp o idee 
orețioasă, se vede dat la o parte și, stupefiat de în
torsătura lucrurilor, neințelegind nimic din propria lui 
experiență și a altora, incapabil chiar și în acest ceas al 
deșteptărilor să înțeleagă că nici el n-a fost prieten a- 
devărat și nici prietenii lui nu i-au fost prieteni.

Singurătatea lui este pedeapsa vieții ale cărei norme 
etice le-a încălcat în numele ei.

Petre SALCUDEANU

Nu se poate vorbi astăzi de un comerț modern, civilizat, dacă nu se ia in considerație. intre alți factori, și stadiul pe care l-a atins volumul preambalării mărfurilor. De ce ? Explicația este cit se poate de simplă. Preambalarea conferă produselor, in egală măsură, funcționalitate, aspect comercial, eficiență socială și economică. Specialiștii afirmă — și pe bună dreptate — că formele noi. moderne, de comerț, au dat naștere preambalării, iar aceasta, la rîndul ei, stimulează extinderea formelor moderne de vînzare. Cum acționează o asemenea „reciprocă" în comerțul nostru ?Să ne oprim, mai întîi, a- supra sectorului alimentar, care a fâcut pașii cei mai însemnați pe calea introducerii autoservirii. Dovada ? Circa 20 la sută din unitățile care utilizează a- ceastă formă de organizare funcționează aici pe principiul autoservirii. Dar, așa cum arătam într-un recent articol, aportul industriei în promovarea formelor noi de comerț — prin creșterea volumului produselor pream-

balate — nu este încă pe măsura necesităților.Asigurarea materialelor de preambalare și a tehnologiilor de prelucrare a a- cestora necesită o adevărată industrie.' aflată și la noi in curs de dezvoltare. Unități ale industriei alimentare și ușoare, ale chimiei și lemnului — ca să numim principalele ramuri producătoare de bunuri de consum — au fost înzestrate cu utilaje tehnologice pentru producerea unor materiale necesare, eu instalații moderne de ambalare și preambalare etc. Cu toate acestea, între posibilitățile actuale ale economiei, care oferă o gamă bogată, diversă, de produse, și posibilitățile industriei de a preambala aceste produse. continuă să existe un decalaj mare. Există, firește, multe explicații ale acestei situații. Trebuie să spunem, însă, din capul locului, că multă vreme preambalarea a fost considerată un „lux". Pe alocuri, o asemenea concepție mai persistă, din păcate, și astăzi.

Este adevărat că, în ultimii ani, s-au întreprins măsuri mai hotărite pentru dezvoltarea unei baze materiale proprii a industriei de ambalaj. Dar ele n-au putut, într-un termen relativ' scurt, să remedieze situația creată de-a lungul

anilor, cînd industria noastră nu a fabricat decit in proporții foarte reduse produse preambalate. Să urmărim — spre edificare — evoluția preambalării la principalele produse alimentare în actualul cincinal :
Denumirea produsului Ponderea preambalatelor in procente1965 19701. Făină albă 11 19,82. Zahăr 27 303. Ulei 27 66.84. Lapte 64 66.4(inclusiv consumurile colective)5. Orez 15 25(numai producția internă)6. Paste făinoase 53 46,57. Unt 73 82,58. Biscuiți 30.5 46,59. Produse zaharoase 34,5 41,610. Bere 51 52,1Ce arată această dinamică ? Pe măsura diversificării producției, a dezvoltării unor forme noi de comerț solicitate mai mult de cumpărători, industria s-a angajat într-un efort mai

Convorbire cu secretarul de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al R. F. a Germaniei, Georg Ferdinand DUCKWITZ

Persoane oficiale, reprezentanți ai opiniei publice din diferite state ale continentului nostru și-au exprimat, în coloanele ziarului, opiniile cu privire la căile de realizare a securității europene și la organizareaconferinței consacrate acestui țel. Este bine cunoscută poziția României, potrivit căreia asigurarea condițiilor pentru participarea celor două state germane, pe picior de egalitate, la dezbaterea și rezolvarea problemelor europene și mondiale, inclusiv la conferința general-europeană, reprezintă o cerință imperioasă. Pornind de la aceasta, în „Scînteia" din 11 ianuarie a fost publicat interviul a- cordat de Otto Winzcr, ministrul de externe al R.D. Germane. Publicăm in acest număr interviul acordat corespondentului nostru la Bonn de către Georg Ferdinand DUCKWITZ. secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe al R.F. a Germaniei. Desigur, ca de altfel și în cazul interviurilor anterioare, există unele puncte de vedere deosebite de ale României. în una sau alta din problemele abordate ; dar aceasta, in general, nu poate constitui un motiv care să împiedice dezvoltarea dialogului între toate statele continentului, indiferent de orinduirea lor socială. — esențialul fiind recunoaște-

rea necesității securității europene și utilitatea conferinței preconizate. In definitiv, sensul dialogului desfășurat in pregătirea conferinței, ca și al intilnirii in sine, este de a se favoriza un schimb liber de păreri și, pe această bază, a se găsi soluții acceptabile la problemele vitale ale securității europene.întrebare : V-ați putea referi la po
ziția R.F.G. fafă de o conferință ge
neral-europeană consacrată proble
melor securității și cooperării in Eu
ropa ? Cum apreciați premisele exis
tente pentru convocarea unei aseme
nea conferințe ?Răspuns : Este cunoscut, de mai mult timp, că statele membre ale Tratatului de la Varșovia au făcut propuneri adresate opiniei publice privind o conferință denumită conferință europeană de securitate sau conferință general-europeană, al cărei obiect ar urma să-1 constituie în primul rind securitatea in Europa. Republica Federală a Germaniei, ca și aliații săi, a reacționat pozitiv la aceste propuneri. Ea a convenit cu aliații săi că este necesar să se poarte discuții între Est și Vest asupra
---- ;------------------------ ----  
(Continuare în pag. a Vl-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Profund mișcat de mesajul de simpatie pe care Excelența Voastră 

a binevoit să mi-1 adreseze în legătură cu tragicul cutremur de pămînt 
care a lovit țara noastră, țin să prezint Excelenței Voastre și poporului 
român, în numele poporului turc și al meu personal, expresia viilor și 
sincerelor noastre mulțumiri.
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FAPTUL
DIVERS

La principii

La „startul" 
sezonului

La practică:
în viață a grandiosului

turistic
Zilele acestea, inspectoratul 

de miliție Galați a organizat o 
consfătuire cu posesorii de auto
vehicule proprietate personală. 
Măsură salutară, cu atit mai 
mult cu cit numeroși amatori 
nu au mai condus din toamna 
anului trecut și cu cit aglome
rația pe șosele din sezonul căl
duros obligă la atenție spori
tă pentru prevenirea accidente
lor. Evident, in ^centrul discu
țiilor au stat cauzele abaterilor 
intilnite mai frecvent pe șosele și modalitățile de evitare a lor. 
In același timp, s-au făcut 
o serie de propuneri privind 
îmbunătățirea sistematizării cir
culației in municipiile Galați, 
Tecuci și pe principalele artere 
din raza județului. Nu vrem să 
anticipăm, dar sperăm că aseme
nea consfătuiri vor fi de bun 
augur, iar exemplul poate fi ur
mat...

Vînătoare

Lorincz Magyari din satul Bulgăreni (Harghita) a plecat intr-una din zilele trecute la vinătoare de lupi. I-a ieșit însă in cale un mistreț. A tras și l-a rănit ușor. Animalul a dispărut în pădurp. Vînătorul, cre- zind că nu l-a nimerit, s-a a- șezat ia pindă. Mistrețul însă s-a întors și l-a atacat pe la spate, rănindu-I mortal. In- limplarea nu-i totuși o simplă... intimplare. Pentru că vinătoa- rea presupune neapărat respectarea unor norme precise, menite să-i asigure vinătorului protecția necesară.
Prețuri după 
bunul plac?

Recent, oficiul județean de 
prețuri și tarife a efectuat un 
sondaj inopinat in șapte unități 
ale T.A.P.L. Satu-Mare. Consta
tările sini mai mult decit sur
prinzătoare. La magazinul „Gospodina" nr. 2, spre exemplu, sa
lata ă la russe era etichetată și 
pusă in vinzare la prețul de 
16 lei kg, in loc de ..,13 lei, cit 
specifica nota de transfer. Min
ciunelele se vindeau cu 22 lei 
kg, în loc de 20 lei. 
orientală avea un. preț 
față de cel menționat în regis
tru ! Abateri similare au fost 
consemnate și la celelalte uni
tăți controlate. Vinovaților Zi 
s-au aplicat amenzi și au fosta- 
vertizați că dacă data viitoare 
se mai intimplă ..să greșească" 
se va pune in aplicare Codul 
penal. De ce data viitoare și 
nu acum ? Necinstea așezată in 
vitrine are cumva vreun regim 
privilegiat ?

Salata 
dublu

Tinerii
arheologiDupă diferite ipoteze științifice, în urmă cu 40—60 milioane de ani, masivele Cernegura, Cozla și Pietricica din jurul municipiului Piatra Neamț ar fi fost ?ezate pe fundul unei mări. Un grup de elevi din localitate, îndrumați de profesorul Mihai Ciobanu, și-a propus să aducă confirmări originale acestei ipoteze. Și a reușit. Răsco- tind cu migală solul celor trei masive, ei au descoperit, conservate în piatră, peste 600 de exemplare de pești fosili care trăiau in apele din această zonă. Prezența unor fosile aparținînd unor specii de pești cu organe fosforescente atestă că marea era foarte adîncă. Există expresia : a tăcea ca peștele. Reuniți intr-o originală colecție, expusă la muzeul de științele naturii din localitate, peștii fosili deScoperiți „vorbesc" sugestiv despre trecutul... geologic al orașului.

Aplicarea program elaborat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, impune perfecționarea neîncetată a activității generale a statului, a organetor sale centrale și locale, atragerea maselor largi de oameni ai muncii la conducerea societății. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, in raportul prezentat la congres, „un rol deosebit în activitatea statului îl au consiliile populare. Ele poartă răspunderea nemijlocită pentru organizarea și îndrumarea activității economice pe plan local. a invățămintului, culturii, ocrotirii sănătății, pentru activitatea de gospodărire comunală și edilitară, organizarea activității comerciale și a serviciilor pentru populație".în lumina acestor indicații, comitetul executiv al Consiliului popular al județului Ilfov a acordat o atenție permanentă sporirii drepturilor și răspunderilor organelor locale ale puterii și administrației de stat. Comitetul executiv al consiliului popular județean a analizat activitatea unor consilii populare orășenești și comunale și a adoptat decizii care stabilesc sarcinile acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le-au fost conferite de lege. Pentru generalizarea experienței bune, la nivelul județului s-au organizat consfătuiri de lucru, instructaje și seminarii cu primarii și secretarii comitetelor executive ale consiliilor populare orășenești și comunale, în care accentul principal a fost pus pe clarificarea temeinică a rolului și atribuțiilor sporite ce revin consiliilor populare și comisiilor permanente în etapa actuală.Ultimele sesiuni au demonstrat o creștere evidentă a competenței și responsabilității Consiliilor populare municipale, orășenești și comunale. Este de remarcat faptul că pentru prima dată în cadrul acestor sesiuni s-au dezbătut pe larg toate problemele producției industriale și agricole și ale activității social-culturale și edilitare. Hotărîrile adoptate cu acest prilej cuprind' atit indicatorii de plan ai unităților din raza orașului, comunei. cît și măsurile ce vor fi întreprinse de consiliile populare pentru asigurarea realizării în bune condiții a acestor sarcini. Dat fiind specificul județului nostru, în toate sesiunile s-au analizat în mod separat sarcinile consiliilor populare în legătură cu îndeplinirea planului în u- nitățile agricole. După recenta plenară a Comitetului Central al partidului, am organizat discuții și seminarii cu toți primarii comunelor și orașelor, la care au participat vicepreședinții comitetului executiv al. consiliului popular județean. Cu a- cest prilej s-au preconizat noi forme și metode de muncă în ce privește controlul și îndrumarea unităților a- gricole.Se știe că traducerea în viață legii de organizare și funcționare consiliilor populare este o sarcină înseși organelor locale de stat, început, avînd în vedere importanța legii, era necesară o perioadă experimentală, astfel îneît legea să fie larg cunoscută, dar mai ales aplicată în spiritul dorit de legiuitor.După epuizarea etapei de experimentare, consiliul popular județean a sintetizat toate propunerile formulate, oprindu-se asupra acelora care pot oferi consiliilor populare municipale, orășenești și comunale condiții cit mai bune pentru exercitarea noilor lor responsabilități. Printr-o măsură întreprinsă recent de comitetul executiv al consiliului popular județean, întreprinderile de gospodărie comunală și locativă, precum și organizațiile comerciale locale âu fost trecute în subordinea consiliilor populare ale municipiului Giurgiu și o- rașelor Oltenița, Urziceni și Buftea. Practic, prin această măsură a fost trecut în conducerea municipalității și orașelor un important sector al economiei locale, deschizînd posibilități largi pentru o activitate mai operativă și rodnică. S-a creat totodată un cadru nou de muncă pentru direcțiile județene care, degrevate de un șjr de sarcini, își pot concentra acum atenția asupra unor atribuții stipulate de lege și anume : îndrumarea și acordarea unei asistențe calificate consiliilor populare cipale, orășenești problemele de aprovizionare

Gheorghe CĂLIN prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Ilfov
teriale și coordonarea investițiilor din fondurile centralizate.Tot recent s-a stabilit ca bugetul peijtru acțiunile și activitatea dispensarelor și spitalelor medico-sanitare umane, al caselor de nașteri, circumscripțiilor și unităților veterinare să fie transferat consiliilor populare municipal, orășenești și comunale. De menționat că prin această
Din experiența orga
nelor locale ale puterii 
de stat din județul Ilfov

a a a La

decizie se stabilește dreptul comitetelor executive ale consiliilor populare dc a controla modul în care personalul medico-sanitar respectă disciplina muncii, programul de lucru și atribuțiile de serviciu. A trecut de asemenea sub conducerea și controlul consiliilor populare orășenești și comunale și reparare nu de mult cit direcției tate.Comitetul popular al județului Ilfov elaborează in prezent măsuri cu privire la lărgirea competențelor consiliilor populare în ce privește îndrumarea, controlul și conducerea unităților de industrie locală și panificație precum și a șantierelor de construcții.La începutul lunii mai a.c. vom informa sesiunea consiliului popular județean despre măsurile luate pentru creșterea atribuțiilor și competențelor consiliilor populare municipal, orășenești și comunale. Pină la sesiune ne propunem să clarificăm mai bine raporturile ce trebuie să existe între direcțiile județene dc specialitate și consiliile populare. Ne propunem, de asemenea, să apro- fundăm mai temeinic măsurile ce se impun pentru asigurarea de consiliile populare. îndeosebi comunale, a unei coordonări eficiente a activității din unitățile agricole.Măsurile inițiate pînă în prezent de comitetul executiv al consiliului popular județean au Izvorit in primul rînd din necesitatea ca organele locale ale puterii și administrației de stat să-și adueă o contribuție mai mare la realizarea sarcinilor complexe și multiple ce stau in fața județului nostru. Depinde, fără îndoia-

personalul de întreținere a drumurilor care pînă era subordonat nemijlo- județene de speciali-executiv al Consiliului

către cele

lă. de consiliile populare ca, exerci- tind atribuții noi, să-și lărgească aria de preocupări și să-și îmbunătățească activitatea printr-o permanentă legătură cu alegătorii și un larg consult al opiniei lor, prin atragerea lor la conducerea treburilor obștești. Un rol important revine comisiilor permanente care prin studiile lor cu privire la probleme cu largi implicații în viața fiecărei localități contribuie la rezolvarea operativă și judicioasă a sarcinilor ce revin consiliilor populare.Este indiscutabil că aplicarea legii cere un efort susținut din partea lucrătorilor consiliilor populare, cărora trebuie să li se adauge insă și ajutorul organelor centrale. De aceea se simte nevoia unui ajutor mai substanțial din partea organelor centrale și în primul rînd a Comitetului de Stat pentru Economie și Administrație locală pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă și a- doptarea celor mai eficiente soluții ca, realmente, consiliile populare să conducă, să coordoneze și controleze întreaga activitate economică și so- cial-culturală.In loc să încurajeze încercările noastre de a prelua și valorif!ca propunerile și inițiativele constructive ale unor organe locale din județul nostru, unii lucrători al C.S.E.A.L. au invocat că e încă „prematur" să se acorde atribuții mai largi municipalităților. orașelor și comunelor, invocind lipsa de experiență și pregătire a cadrelor de la consiliile populare respectiv, sau unele reglementări ale organelor centrale care de fapt nu mai sînt de actualitate. Asemenea concepții, s-au manifestat și recțiilor care au trecerea populare munale a unor activități și atribuții din domeniile care le coordonează, pe motiv că nu au primit indicații de la organele centrale respective. Credem că este cazul să se tragă acum concluzii ce forme și metode de muncă trebuie adoptate, ca întreprinderile de industrie locală și de gospodărie întreprinderi rentabile și să permită totodată siliilor populare municipale să ducă efectiv economia locală, cum prevede legea.La C.S.E.A.L. sînt în curs de gătire propuneri pentru îmbunătăți- I rea activității în domeniile industriei I locale și gospodăriei comunale, care I preconizează trecerea unor pirghii de I conducere la consiliile populare mu- I nicipale și orășenești. Ar fi util ca I aceste propuneri să fie mai repede I finalizate și traduse în viață. |După opinia noastră, ar fi necesar ca atit C.S.E.A.L., cît și alte organe centrale de la care consiliile populare | așteaptă dieze la men tete organele deplinătatea prerogativelor de gospodari ai municipiilor, orașelor și comunelor tării.

la unii conducători ai di- județene de specialitate, acceptat cu mare greutate în subordinea consiliilor municipal, orășenești și co

comunală să devină cu gestiune proprie, con- con- așapre-

îndrumări practice, să stu- fața locului, in județe, ele- care ar putea contribui ca locale de stat să intre în

Cunoașteți 
povestea ?

E cunoscută povestea cu lupul 
în piele de oaie. Din păcate insă, 
unii cred că asta este doar... po
veste. Ce se intimplă in cazul 
unor asemenea „naivi" ? In loc 
de răspuns, să le povestim _ și 
noi una autentică. Erau, pină 
mai zilele trecute, doi oameni 
de ispravă la magazia de pro
duse finite a Combinatului de 
piele și încălțăminte din Cluj. Ar 
fi pus unii și mina in foc pentru 
ei. Nu-i vorbă, atit Csako Fran- 
cisc, cit și Ioan Abrudan făcu
seră multe eforturi ca să ciști- 
ge o asemenea încredere. Dar, 
profitind de aceasta, ei fă
ceau dispărută azi cite o 
piele, miine cite o pereche de 
încălțăminte. într-una din zilele 
trecute insă au fost prinși cu... 
pielea în sac. Li s-a făcut apoi 
un control la domiciliu și ce să 
vezi ? O .colecție" cuprinzînd 94 
piei de lux și 81 perechi de în
călțăminte ! In fața unor ase
menea „mostre" au fost imediat 
..incălțați" pentru ceremonia ce-i 
așteaptă in fața instanței de ju
decată. i

cu 
„Scinteii

Rubrică redactată de s
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

La un an de la publicarea Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea stării de sănătate a populației — document în care erau stipulate cu claritate cadrul și profilul rețelei de unități medico-sanitare de întreprindere — datele pe care le deținem confirmă preocuparea organelor sanitare centrale și județene de a reașeza pe baze noi acest sector medical cu profunde implicații în viața socială, în urma unei temeinice analize, organele sanitare au fixat un cadru propice activității curative și profilactice în domeniul medicinii de întreprindere, prin organizarea de cabinete de medicină generală și de specialitate la locul de muncă, în funcție de volumul și specificul întreprinderii, nivelul și structura morbidității : exemple revelatorii întîlnim la București, Galați, Hunedoara, Reșița, Brașov.Care este situația, din acest punct de vedere, pe u- nele șantiere de construcții 7 Să reamintim că este vorba despre un sector de muncă specific : condiții speciale de lucru la mari înălțimi, la temperaturi scăzute sau ridicate, o fluctuație considerabilă a cadrelor, prezența unui mare număr de muncitori veniți din toate colțurile țării, dintre care mulți foarte tineri. 90 la sută din angajații șantierelor trăiesc în mari grupuri sociale, iau masa la cantină.în Capitală, de pildă, pe șantierele de construcții activează peste 80 000 de salariați. Dintre aceștia, in jur de 34 000 locuiesc în grupuri sau complexe sociale (Ciurel, Balta Albă etc.), avînd la dispoziție o puternică rețea de unități sanitare care numără 230 de salariați (medici, asistenți, surori etc.). în cadrul acestei rețele se evidențiază o policlinică tradiție adecvat strucții, șantiere puncte incinta lingă grupurile sociale. Rezultatele obținute de cadrele medico-sanitare din aceste cabinete sint favorabile : circa 700 000 de consultații, tratamente și investigații de laborator, efectuate în 1969 media anuală e de 9—10 consultații la un salariat Și indicii scăzuți ai morbidității generale sau ai evaluării zilelor de incapacitate temporară de muncă reflectă strădaniile cadrelor medicale din rețeaua sanitară de pe lingă întreprinderile bucureștene de construcții. Staționarul din cartierul Balta Albă — unitate recent deschisă — numără

tehnice muni- și comunale in cu ma Intna primăvara a cartierului Foto : Gh. vințilă
(Urmare din pag. I) poate adapta cel

instituție cu cu un circuit profilului de con- 24 dispensare de și numeroase alte sanitare situate în șantierelor sau pe

în prezent 51 de paturi ; cu- rind, capacitatea lui va crește la 100 de locuri. Directorul, dr. Mircea Quin- 
tescu, după ce ne-a prezentat instituția, ne-a vorbit și despre unele dificultăți pe care le mai întimpină. Dar, deși în acest adevărat microspital mai sînt încă multe de făcut (lipsește o farmacie proprie, instalațiile de apă și lumină sint defecte, o serie de aparate stau nefolosite), el constituie un început remarcabil

de pildă, cu staționar și dispensare proprii, destinate să acorde asistență la locul de muncă unui număr de 15 000 de salariați, funcționează după cele mai moderne criterii de lucru promovate în medicina de întreprindere, de la examenul de angajare, la acțiunile complexe de dispensarizare a tuturor salariaților. La dispoziția muncitorilor portuari se află 60 de cadre medico-sanitare. Faptul în sine este pozitiv ; ne întrebăm totuși de ce nu li s-a

MEDICINA
DE ȘANTIER

omisiune nedorită
în sistemul nou J

perfecționat, de organizare
a rețelei sanitare

s

în dezvoltarea ramurii medicale respective.Am poposit ulterior pe șantierele de construcții din județul Constanța. Dată fiind amploarea edificiilor prevăzute pentru 1970 și anii următori, ne-am fi așteptat să întîlnim aici o deosebită solicitudine din partea instituțiilor sanitare pentru importanta categorie a lucrătorilor din construcții. In realitate, cei 17 000 de constructori de pe litoral nu beneficiază în prezent decît de două dispensare de întreprindere, încadrate cu 3 medici. Dacă ar fi vorba de o situație ge- - nerală din rețeaua sanitară de întreprindere a județului, justificată de o lipsă acută a cadrelor medicale, lucrurile ar mai fi de înțeles. Dar, în aceeași zonă, funcționează și alte servicii medico-sanitare similare, care se bucură de un regim normal. Policlinica portului,

asigurat o asistență corespunzătoare și muncitorilor constructori ?Deși Ministerul Sănătății și-a propus generalizarea asistenței medicale la locul de muncă în ramurile de producție cu mari colective de salariați, un asemenea deziderat n-a prins pretutindeni viață. După cum am constatat in județul amintit, sectorul șantierelor de construcție nu se bucură de același tratament din partea Direcției sanitare județene. Condițiile în care își desfășoară activitatea multe dintre unitățile sanitare de pe lingă marile șantiere (dispensarele T.C.L.-Constanța, T.C.T.L.-Mangalia) nu pot fi justificate de către factorii responsabili prin existența destul de scurtă a u- nor șantiere de construcții : o asemenea scuză este și mai puțin întemeiată pe litoral, .perimetru aflat într-o perpetuă prefacere. Un alt

motiv invocat este acela că întreprinderile de construcții nu anunță la timp organelor sanitare județene deschiderea unui șantier sau a altuia și, din această cauză, numeroși salariați sint privați de avantajele asistenței medicale la locul de muncă.Interlocutorii noștri (dintre care ii amintim pe dr. 
Julian Drăgușanu, directorul Policlinicii șantierelor de construcții-București, dr. 
Marin Necula, directorul Direcției sanitare a județului Constanța, Gh. Mari
nescu, director administrativ al Trustului de construcții turistice), au căzut de acord că pentru asigurarea asistenței medicale a lucrătorilor de pe șantierele de construcții, este necesară — mat ales în localitățile unde șantierele au o viață mai lungă — dezvoltarea punctelor sanitare, a dispensarelor de întreprindere. In zonele în care se resimte lipsa cadrelor medicale, și deci pentru moment nu pot lua ființă astfel de unități, asistența la locul de muncă poate fi acordată de către instituțiile sanitare învecinate. inițiativa unor atari afilieri este de resortul organizatorilor de sănătate din județ, al direcțiilor sanitare județene — organe de concepție, de îndrumare și control, care nu trebuie să aștepte instrucțiuni suplimentare în acest sens de la forul central de specialitate.Cu riscul de a ne repeta, consemnăm aici opinia reprezentanților Direcției sanitare a județului Constanța, potrivit căreia celelalte unități sanitare ar trebui să-și deschidă porțile și pentru lucrătorii din construcții. Numai că, in momentul de față, policlinica portului și alte dispensare de întreprinderi din oraș funcționează cu circuit închis, deservind în exclusivitate colectivele de salariați ale întseprinderilor arondate. Astfel se explică de ce o serie de instituții sanitare cu acest profil cunosc un ritm destul de... lejer de activitate.La constatările noastre, organizatorii de sănătate din județul Constanța ne-au asigurat că, avînd în vedere situația de față, vor opera, în curind, o nouă redistribuire de cadre medicale în rețeaua medicinii de întreprindere, acordînd însemnătatea cuvenită asistenței la locul de muncă pe șantierele de construcții. E ceea ce așteaptă și angajații a- cestor unități, îndreptățiți să beneficieze — alături de celelalte categorii de oameni ai muncii — de multiplele binefaceri ale medicinii.

George CUIBUȘ

■

in acest an consiliilor populare și constructorilor din județul Vaslui le revine sarcina de mare răspundere de a folosi cit mai eficient fondurile de investiții — in valoare de 121 milioane lei — destinate construcției de locuințe și celor peste 40 de obiective social-culturale. Noile blocuri de locuințe, bunăoară, însumează 1051 de apartamente, din care 671 270 la Bîrlad, 80 la Huși și grești. Acestora li se mai 208 apartamente, restanță trecut. Efectuarea unui
la Vaslui, 30 la Ne- adaugă și de anul asemenea volum de lucrări impune o judicioasă organizare a execuției, o conjugare strînsă a eforturilor, pentru a- tingerea și menținerea unui ritm de lucru corespunzător termenelor de dare în folosință a locuințelor și celorlalte obiective social-culturale. în primele două luni din acest an, constructorii I.C.M. Vaslui au realizat insă numai 8,5 la sută din planul anual de iftvestiții și abia 64,9 la sută din planul la zi. Situația este, cu atît mai nesatisfăcătoare, cu cit se referă la îndeplinirea planului valoric, care n-are o acoperire fizică corespunzătoare. Din punctul de ve

dere al stadiului fizic nu s-a reușit nici măcar să se recupereze restanțele de 208 apartamente, neterminate de anul intirzieri

însă și o altă concluzie. Atit pe ansamblu, dar mai ales in cazul anumitor produse (făină albă, zahăr, orez,' biscuiți, produse zaharoase), volumul de preambalare se menține între limite cu mult sub nivelul cerințelor și posibilităților. Nu e greu de observat, de asemenea, că sporul procentual, pe o perioadă de cinci ani, este la unele pro- . duse destul de scăzut. Potențialul unora din cifrele amintite în tabelul de mai sus se micșorează și mai mult dacă luăm in discuție gama redusă a materialelor de preambalare pentru sectorul alimentar. In plină eră a chimiei, laptele, spre exemplu, se îm- buteliază în recipient! de sticlă, la fel ca și acum 50 de ani.Să cercetăm ambalării sectoare. Ce Comerțul fructe, pe care ne obișnuisem să-l considerăm mai puțin adaptabil formelor moderne de servire, s-a „desprins" neașteptat de repede de principiul clasic „totul să treacă prin mina vînzătorului". Nu există a- proape colț de țară în care ceapa, cartofii, morcovul, merele, produsele deshidratate etc., să nu fie oferite cumpărătorului în plase sau in pungi de polietilenă. Nu e vorba de o simplă acțiune de ..fațadă". Ponderea preambalării la aceste produse se apropie vertiginos de 50 la sută din totalul desfacerii.Comerțul nealimentar,

care semai ușor formelor moderne, se situează — paradoxal — pe ultimul loc în ce privește extinderea preamba- lării. Dacă exceptăm ciorapii de damă și bărbătești, cămășile și încălțămintea (de precizat : fine !). rămi- ne o gamă foarte variată de produse (tricotaje, textile, marochinărie. cosmetice, galanterie, ca să nu mai vorbim de confecții), la care

In locul multor explicații primite, atît din partea industriei, cît și a comerțului, am vrea să reținem atenția forurilor în drept asupra unor probleme pe care le considerăm esențiale. Cine coordonează. în ministerele de resort, asimilarea și producerea ambalajelor 2 Dacă pui o asemenea intrebare, există riscul să nu primești răspuns. Intr-un loc ți se spune că direcția comer-

înAceasta este situația ministere. Dar pe ansamblul economiei ? Problemele ambalării și preambală- rii produselor sînt coordonate, la acest nivel, de Comitetul de Stat cării. Aici toată că prezentarea intr-un ambalaj funcționale și estetice poate progresa pe măsura necesităților, atîta timp cit majoritatea materialelor
al Planifi- lumea știe produselor cu valori nu

Preambalarea
șicu evoluția pre- in celelalte se constată 7 legume și mărfurilor

industria menține preambalarea într-un stadiu aproape... nedesțelenit.Pe scurt, așa arată o sumară privire în „garderoba" preambalării. ,Pe parcursul investigației noastre am purtat discuții cu reprezentanți ai comerțului, ai industriei, ai unor direcții specializate din C.S.P.. ai oficiului pentru ambalaje. (Da, există și un asemenea oficiu, care funcționează în cadrul Direcției generale de standarde și metrologie. Dar care este a- portul lui la introducerea ambalării și preambalării, dacă situația este cea înfățișată 7)

cială, în altul — direcția de aprovizionare, în altul... Mai multe direcții se o- cupă „cîte puțin", dar nici una pînă la capăt, pe baza unei concepții clare, unei perspective asupra orientărilor și tendințelor existente în lume în ambalare și preambalare. O Hotărire a Consiliului de Miniștri prevede ca în fiecare minister să existe cadre tehnice care să aibă preocupări profesionale specializate în domeniul ambalajelor. Dar prevederile acestei hotărîri — după atîta timp de la apariția ei — nu s-au adus nici pină acum la îndeplinire.

pentru preambalare continuă să fie aduse din import. Asimilarea în țară a acestora a devenit, de mai mult timp, o nevoie acută. Așa cum spuneam, în ultimii ani s-au creat, ori sint in curs de a fi create, o parte dintre capacitățile de producție necesare. Dar revirimentul așteptat bate încă la ușa unor producători. Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Lemnului (sectorul hîrtie) sînt solicitate de vreo doi-trei ani să producă anumite tipuri de folii de polietilenă (folii termosudațe, folii de presiune joasă etc), să îmbunătățească calitatea ce-

lofanului, a unor hirtii și cartoane, să asimileze noi sortimente de materiale, dar aportul acestor două ramuri nu se face simțit pe măsura posibilităților existente. Comitetul de Stat al Planificării. ca organ de sinteză, ar trebui să orienteze mai ferm — prin măsuri concrete — îmbunătățirea calității și diversificarea producției de hîrtie și cartoane de folii etc. Nu avem pretenția că furnizăm o noutate specialiștilor din acest compartiment dacă spunem că, datorită neasigurării materialelor necesare pentru ambalare și preambalare, numeroase instalații ale industriei alimentare și ușoare, procurate din import, nu sînt utilizate la capacitatea integrală.Am lăsat anume la urmă rolul pe care-1 are și trebuie să-l aibă comerțul în introducerea ambalării și preambalării. întreaga „cheie" a problemei se află, teoretic, în mina comerțului. Preambalarea nu este un simplu accesoriu al produsului, pe care industria să-l prevadă — sau nu — ci este o parte intrinsecă, „funcțională". a acestuia. Stipularea obligativității preambalării. încă din faza de omologare, este o pîrghie pe care comerțul o are permanent la îndemînă. Folosită cu e- xigență, ea poate avea un rol extrem de activ în slujirea cauzei, de mare însemnătate economică și socială, a modernizării formelor de desfacere a mărfurilor, a creșterii posibilităților lor de competitivitate, - atit pe piața internă, cît și pe cea externă.

trecut. S-au inregistrat la lucrările de finisaj interior la policlinica orașului Vaslui, la hotelul turistic din Birlad, la complexul cooperației meșteșugărești și la alte obiective.Dintr-o analiză făcută de comisia economică a comitetului județean de partid reiese că mersul nesatisfăcător al realizării investițiilor se dato- rește mai ales unor lipsuri .ce aparțin în exclusivitate constructorilor vasluieni. Pe prim plan se situează slaba preocupare pentru realizarea investițiilor proprii, în valoare de peste 16 milioane lei. Se tărăgănează astfel construcția unei baze de producție, asigurarea unor condiții mai bune de cazare a muncitorilor, achiziționarea de utilaje și mașini care să rămină definitiv in zestrea întreprinderii, asigurarea forței de lucru calificate, îndeosebi pentru deservirea utilajelor grele (cîteva macarale de mare capacitate, de exemplu, stau nemontate de luni de zile). Aceste deficiențe, împreună cu organizarea slabă de șantier, generează greutăți ce țin în loc munca constructorilor.Ritmul scăzut de lucru este întreținut și de faptul că nici de la.nivelul intreprinderii, nici pe șantiere nu se acționează cu fermitate și operativitate pentru aplicarea măsurilor preconizate în vederea îmbunătățirii organizării muncii și fo- lasirii din plin a timpului de lucru. Ca urmare, forța de muncă rămine nejudicios folosită. Ing. Ion Negu- lescu. șeful șantierului de locuințe, ca și ing. Nicolae Georgescu, directorul întreprinderii, susțin că ritmul scăzut de lucru a caracterizat numai perioada de iarnă, dar că, o dată cu încălzirea vremii, situația a început să se schimbe. O vizită recentă pe șantierul de 'locuințe ne-a prilejuit să constatăm că la punctele de lucru care au obiective cu termene apropiate de dare în folosință, de pildă, în loc ca fiecare om să lucreze cu sarcini precise, se acționează Ia intimplare. Ordinea de prioritate a lucrărilor nu este cunoscută nici măcar de maiștri. La blocul E 1, restant de anul trecut, s-au demontat — pentru verificare — radiatoarele instalate provizoriu in perioada de iarnă pentru încălzirea camerelor, deși pentru a se lucra normal și în ritm susținut la zugrăveli ar mai fi fost încă nevoie de ele. Acum zugravii și instalatorii se stînjenesc reciproc, ținind în loc întregul obiectiv. Vizita noastră’ a avut loc într-o simbătă ; am constatat că activitatea era paralizată la numeroase puncte de lucru. Ce se întîmplase ? încă de pe la orele 11—12, o parte din lucrători — îndeosebi ■ șoferii de pe mijloacele de transport și mecanicii de utilaje — plecaseră acasă.— Singura posibilitate de a pune capăt acestei stări de indisciplină este transferarea pe șantier a șoferilor și mecanicilor. Dacă o să-i pontăm și o să-i dirijăm numai noi, pe bază de bonuri de materiale la fiecare transport, și nu pe baza unei comenzi generale pentru toată ziua, ca acum, vom asigura un ritm corespunzător de lucru pe șantiere. Dar la propunerea noastră in acest sens, conducerea intreprinderii nu ne-a dat nici un răspuns — ne-a declarat ing. Ion Negulescu.

La întreprindere, directorului N. Georgescu nu-i vine să creadă că tocmai in urma neaplicării propunerilor făcute s-ar putea petrece asemenea nereguli in transportul materialelor către șantiere. Noroc că Di- mitrie Antonovici, inginerul șef adjunct. care răspunde direct de construcția de locuințe, confirmă pe loc că lucrurile stau intr-adevăr așa. S-a hotărît cu acest prilej (de ce abia acum 7) să fie grăbită amenajarea stației și atelierelor de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor, deocamdată în mod provizoriu, pentru a se muta mai repede S.U.T. de la Birlad la Vaslui. S-a mai hotărit nu de mult să se execute o instalație pentru pregătirea centralizată a betoanelor și mortarelor. Dar, deși e vorba numai de așezarea cîtorva betoniere pe eșafodajul existent la locul unde sînt descărcate agregatele, nisipul, varul și cimentul — și unde există și instalație de apă — măsura este tărăgănată. Pregătirea betoanelor și mortarelor continuă a se face izolat, la fiecare punct de lucru. Se intimplă destul de des ca atunci cind este var și ciment să nu fie agregate, iar cînd sint de toate, să nu fie apă. Betonierele de pe șantiere lucrează, pentru acest motiv, abia cu jumătate productivitate. Se mai intimplă ca materialele să ajungă cu greutate la punctele de lucru șl pentru că atît pe șantiere, cit și Ia baza dc producție, drumurile de acces sint slab întreținute și uneori devin de-a dreptul impracticabile. După cum se vede, lipsurile semnalate există numai din vina constructorilor. Referindu-se la această stare de lucruri, tov. Gheorghe Puni, secretar al comitetului județean de partid, ne-a spus :— Noua conducere a întreprinderii, deși are multă experiență în organizarea și îndrumarea de construcție, se pare că' cu vederea peste unele pentru înlăturarea cărora cîente măsuri elementare zare și un control mai insistent din partea specialiștilor de la întreprindere. a șefilor de șantiere și a fiecărui maistru și șef de echipă in parte.La întrebarea noastră în legătură cu ce trebuie făcut pentru redresarea situației, interlocutorul a subliniat :— în primul rlnd. conducerea întreprinderii să continue analizarea situației de pe șantiere decadal, uneori chiar zilnic, după cum a indicat comitetul județean de partid. De fiecare dată analiza să fie urmată de măsuri concrete. Consider apoi că atit consiliul popular județean, cît și noi, comitetul județean de partid, prea i-am dădăcit pe constructori, îngăduindu-le să schimbe mereu termenele de execuție, in loc să-i tragem la răspundere pentru neîndepli- nirea sarcinilor.Rîndurile de față prezintă doar cîteva din problemele ce se cer grabnic soluționate. Se impune insă o conjugare strinsă a tuturor eforturilor locale pentru a impulsiona activitatea generală de realizare a investițiilor. Numai așa se va asigura redresarea situației de pe șantierele de locuințe și ale celorlalte obiective social-culturale din județul Vaslui.

activității trece ușor deficiențe sînt sufi- de organi-
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A 600-a navă livrată

de Șantierul naval
din Galați

GALAȚI (corespon
dentul 
Constructorii 
gălățeni au livrat, 
finele primului 
mestru din acest 
cea de-a 600-a

.Scinteii") : 
navali 

la 
tri- 
an, 

navă 
realizată la Șantierul 
naval din Galați.

Fostele șantiere na
vale, care executau cu 
ani in urmă doar re
parații și construcții 
de mici ambarcațiuni, 
au cunoscut în ultimul 
timp un ritm impe
tuos de dezvoltare. Ba
zele construcțiilor na
vale 
fost puse o dată 
realizarea primelor re
morchere de 1 200C.P.. 
cărora le-au urmat 
motonavele de 2 000 
tone, cargourile pentru

....... .• . l? propnu-ztse au 
cu

transportul de mărfuri 
generale de 4 500 tone, 
cargourile de trans
portat cherestea și mi
neralierele de 12 500 
tone. Cifra „600“ re
prezintă, deci, nu nu
mai un bilanț canti
tativ, ci exprimă tot
odată și 
schimbări 
petrecute în activita
tea Șantierului naval 
din Galați.

Livrînd această navă 
beneficiarului, cu două 
zile înainte de termen, 
șantierul 
realizat 
mestrial al producției 
marfă vîndută și în
casată în proporție de 
103.3 la sută, depăși
rea reprezentând pes
te 2 milioane lei)

profundele 
calitative

naval și-a 
planul tri-

In noi perimetre, situate in marile sisteme de irigații Valea Carasu și Pietroiu-Ștefan cel Mare, au ineeput probele cu apă pe o suprafață totală de circa 33 000 ha, în vederea ultimelor verificări la instalațiile hidromecanice și electrice, precum și Ia rețeaua de conducte și jgheaburi. Aceste terenuri urmează să intre in exploatare in perioada însă- mînțărilor de primăvară.în aceste mari sisleme de irigații, ca și pe alte șantiere de îmbunătățiri funciare, utilajele sint folosite acum din plin, pentru a se putea intra în graficul de lucru, iar amenajările noi să fie terminate și date in exploatare în termenele stabilite. Potrivit sarcinilor prevăzute in planul anual, pînă in luna noiembrie vor fi efectuate, din fonduri alocate de stat, amenajări pentru irigații pe o suprafață de 192 000 ha. Astfel, terenurile irigate din țara noastră vor ajunge Ia sfirșitul actualului cincinal Ia peste 900 000 hectare. (Agerpres)
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în producția de mașini agricole, întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia ocupă un loc distinct. Aici se produc de mai mulți ani, în serie, prese de balotat paie, remorci auto de 3 tone, o gamă largă de sub- ansamble și piese de schimb pentru alte întreprinderi producătoare de mașini a- gricole. Prin profilul său, această întreprindere este un mare consumator de metal. Cum este utilizată a- ceastă prețioasă materie primă ?Investigațiile întreprinse au relevat o evoluție pozitivă a diminuării consumurilor specifice de metal, atit pe ansamblul producției, cit și la fiecare produs în parte. Cu doi ani în urmă, spre exemplu, consumul normat de metal a fost redus cu 460 tone, anul trecut cu 541 tone, iar pentru acest an s-a preconizat prin planul tehnic economisirea a peste 580 tone metal.Inginerul-șef al întreprinderii, Virgil Oaneea, ne-a vorbit pe larg despre preocupările comitetului de di- ■ recție. ale întregului colectiv pentru metalului. Saltul s-a produs in s treprindere zarea tie. bază fost mii ; mai f funcționale în sprijinul mâții, prezentat citeva date parative edificatoare, vind ofensiva împotriva „obezității" tehnice a produselor fabricate. Prin re- proiectare, presa de balotat paie a fost în 1969 cu 373 kg mai ușoară, remorca auto de 5 tone cu 140 iar remorca auto de 3 cu 74 de kilograme, proiectanții au înțeles în munca de concepție poate fi admis nici un de răgaz. Oamenii de planșetă aduc sistematic

îmbunătă- Anul a- exemplu, s-a reproîectarea a piese și sub- de la presa paie și remorci- - ................. .<•
utilajelor noi țiri constructive, cesta, de prevăzut peste 20 ansamble de balotat le auto. „Cura de slăbire' a produselor fabricate la Medgidia, aplicată perseverent de proiectanți, va

se depun eforturi susținute. Este demnă de remarcat ofensiva împotriva rebuturilor și a adausurilor de prelucrare la turnătorie. Studiile întreprinse în ultimii doi ani în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, operativ finalizate, au dus la eliminarea unor teh-

potrivite exigențelor actuale. Prin aceasta, posibilitatea apariției pieselor turnate cu defecte se reduce și, simultan, scade adausul de prelucrare.In cadrul modernizare tehnologice, îl ocupăforjarea liberă, care asigu-
important de rele- utilizarea superioa- metalului cuprinde și comparti- Tn ! I CONTRASTE
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acțiunii de a proceselor un loc aparte trecerea de la

METALUL URCĂ
SCARA VALORII

DE CALITATE

ROLUL CONTRACTULUIanul 1971 nu gol ; relațiile

Ion HERTEG
Florea CEAUȘESCU

Noua secție de turboagregate a Uzinei de mașini grele din Capitală este înzestrată cu mașini-unelte moderne, cum este strungul din fotografie, ce poale prelucra piese pînă la 125 de tone în greutate Foto i Gh. Vințilă

economisirea1 calitativ această in- prin revitali- i muncii de concep- Toate produsele de ale întreprinderii au reproiectate in ulti- ani. Ele au devenit suple, cu caracteristici îmbunătățite, acestei inginerul-șef

kg. tone Dar că nu fel la

aduce față de anul trecut o economie suplimentară de metal 47 kg la fiecare presă balotat paie, de 44 kg remorca auto de 5 tone de 59 kg la remorca auto de 3 tone. Prin aplicarea modificărilor constructive prevăzute pentru acest an, se apreciază că în 1971 consumul de metal va fi redus cu circa 1 000 de tone.Dar economisirea metalului depinde ră hetărîțoare logia folosită, direcție

nologii de turnare învechite. Prin extinderea turnării in forme permanente, coji ceramice, adausurile de prelucrare au fost substanțial reduse. Modernizarea proceselor tehnologice de turnare, acțiune în plină desfășurare, vizează — după cum ni s-a relatat — extinderea utilizării materialelor plastice în construcția de modele. Lemnul, a- liajele neferoase — folosite ce-i drept în mai mică măsură la confecționarea modelelor — cedează treptat locul altor materiale mai

ră utilizarea metalului în proporție de 40—45 la sută, la forjarea în matrițe, prin care se obține un indice de utilizare a oțelurilor de 70—75 la sută și chiar mai mare. In prezent, peste 60 de repere de la produsele de bază se confecționează prin forjarea în matrițe. Există un plan bine stabilit, corelat cu realizarea u- nor investiții, pentru extinderea pe scară largă a forjării în matrițe. Se estimează că, prin extinderea acestui modern proces tehnologic, Încă din anul vii-

tor se vor economisi suplimentar 100—120 tone metal.Este vat că ră atoate secțiile mentele întreprinderii, depozitul de materii prime domnește o ordine desăvir- șită. încă de la debitare se aleg cele mai bune soluții pentru a se evita risipa d.e metal. Pentru fiecare reper în parte se alege cu maximum de grijă profilul optim de laminate. Aprovizionarea cu metal este încredințată unor oameni bine pregătiți, competenți. Am reținut însă din discuția avută și observația că tehnologii întreprinderii comandă combinatelor siderurgice laminate de anumite dimensiuni, dar de multe ori se primesc altele, de dimensiuni mai mari, în această situație, risipa de metal este greu de evitat.Firește, în direcția extinderii proceselor tehnologice avansate și valorificării altor rezerve interne nu se poate spune că s-a făcut totul. Inginerul-șef al întreprinderii, făcîndu-ne cunoscute preocupările comitetului de direcție pentru folosirea cu grijă a metalului, sublinia atenția maximă ce se va acorda, în continuare, ridicării necontenite a muncii de concepție, promovării tehnologiilor a- vansate, asimilării unor noi tipuri, mai perfecționate, de mașini și utilaje. Indiferent care ar fi posibilitățile de economisire a metalului, important este constructorii de mașini gricole din Medgidia caută cu asiduitate și perseverență și le pun în valoare. Ei traduc, astfel, în viață sarcina trasată de partid de a reduce consumul de metal, de a realiza utilaje cu greutăți mai reduse și cu performanțe superioare.

• Un „brevet"potrivit 
pentru inventatorii 
de șicane!

LEGUMELE: o producție bună și eșalonată pretinde
LUCRĂRI RAPIDE Șl

Acum este

O dată cu venirea primăverii, s-a trecut efectiv la aplicarea măsurilor stabilite din timp care să permită creșterea producției de legume. Pe lingă sporirea cantității globale de legume se are în vedere îmbogățirea sortimentului și eșalonarea livrărilor, încît populația să beneficieze de produse proaspete pe o perioadă cît mai mare din cursul anului. Am intrat în luna aprilie,momentul să dăm răspuns la întrebarea : Modul cum se lucrează în grădinile de legume garantează 'îmbunătățirea aprovizionării în _acest an ?De la bun început trebuie subliniat că în acest an toate acțiunile din legumicultura s-au desfășurat mai organizat. Semănatul în răsadnițe este încheiat, este avansată construirea de solarii. Faptul că lucrările în legumicultura se desfășoară mai organizat se datorește și măsurii luate în vederea stimulării inițiativei și răspunderii organelor județene în ce privește asigurarea pe plan local a legumelor necesare aprovizionării populației. In afara roșiilor, de exemplu, care in mod obișnuit apar mai repede în zonele de sud ale țării și care vor fi repartizate județelor mai nordice sau cu climat mai rece, în rest va trebui să se producă pe plan local toate celelalte sortimente. In acest fel se evită atit cheltuielile mari care se fac cu transportul de la distanță, cit și degradarea legumelor, multe din ele fiind produse cu un înalt grad de perisabilitate. Ca urmare a acestei măsuri, în cele mai multe județe cultura legumelor a fost organizată mai temeinic, ceea ce se e- vidențiază nu numai in desfășurarea în ritm mai rapid a lucrărilor, ci și in asigurarea pe plan local a unor sortimente care dată erau așteptate să sească prin repartiție, s-a realizat și ce trebuie întreprins, în continuare, în vederea sporirii producției de legume ? Problema a fost discutată pe larg în cadrul teleconferințelor care au avut loc la Ministerul Agriculturii și Silviculturii. Citeva concluzii se impun a fiPentru populației sezonul de prevăzut însămințarea, in cooperativele agricole, a 6180 hectare cu legume verdețuri : spanac, salată, ceapă verde și alte sortimente. Normal ar fi fost ca unele să fie însămințate chiar din primele zile ale lunii martie. In ral, pe teren nu se intra decit cu mare tate, dar au fost și cînd timpul permitea lucreze cu spor. Dovadă că

altă so- Ce

concluzii subliniate.aprovizionarea cu legume în primăvară s-a

gene- putea greu- zile să se

în unele județe — Constanța, Tulcea, Alba, Botoșani — au fost semănate suprafețe destul de mari. Să fi beneficiat aceste județe de condiții climatice mai bune ? Nicidecum. A existat o bună organizare a acestei acțiuni, element care a lipsit în județele Olt, Teleorman, Prahova, Ilfov și Ialomița, unde suprafețele însămințate cu verdețuri sint mici. Este adevărat că în unele din aceste județe se cultivă suprafețe mari cu aceste sortimente. în cooperativele agricole din județul Ilfov, de exemplu, legumele verdețuri ocupă 945 hectare. Or, pînă la începutul acestei săptămini se însămințase numai a cincea parte din suprafața planificată. Aici nu poate fi invocat motivul că n-au existat condiții optime. Este vorba mai degrabă de desconsiderarea acestor sortimente mult solicitate de populație în prima perioadă a primăverii. Spunem a- ceasta deoarece în județul Ilfov legumele din prima epocă — mazăre de grădină, rădăcinoase, ceapă și usturoi — au fost semănate și plantate pînă la 28 martie pe 4 043 hectare, ceea ce reprezintă 70 la sută din prevederi. La direcția agricolă chiar se apreciază că la sfirșitul acestei săptă- mîni va fi încheiat semănatul și plantatul legumelor din prima epocă. Este o dovadă că se putea face mai mult și în ce privește legumele verdețuri. Terminarea insămînțării tuturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu verdețuri este impusă nu numai de necesitatea aprovizionării populației cu aceste sortimente, ci și de faptul că, pe terenurile respective, după recoltarea lor, urmează să se cultive legifme de vară.Prin natura lor, unele legume — rădăcinoasele, ceapa, usturoiul — dau recolte mari numai dacă se însămlnțează devreme. în general, față de anii tre- cuți, lucrările sînt mai a- vansate. Semănatul și plantatul cepei sînt avansate îndeosebi în județele Dolj, Galați. Gorj, Mehedinți. Tulcea etc. și întîrziate in județele Arad, Argeș, Timiș, Vrancea. Este adevărat că în luna martie condițiilg climatice au fost mai grele — temperaturi scăzute și precipitații multe — care au îngreunat desfășurarea in condiții optime a lucrărilor în cimp. Aceasta nu explică însă decit în parte intîrzierile la semănat. Rezultatele nesatisfăcătoare in desfășurarea acțiunilor amintite se datoresc, în cea mai mare parte, faptului că vechea deprindere dinarului de a ieși ori de cîte ori este o oră. două, o zi.

restre", cum se spune, fără a aștepta îmbunătățirea generală a timpului, a fost dată, în multe locuri, uitării.Pentru a se obține o producție cit mai timpurie de varză s-a prevăzut protejarea cu folii de polietilenă. Este o metodă care permite ca varza să fie recoltată în luna mai, asigurînd aprovizionarea pieței intr-o perioadă cînd alte sortimente de legume lipsesc. Din aceasta cîștigă, bineînțeles, și cooperativele agricole. deoarece prețul oferit de întreprinderile de contractare este mai ridicat. In cooperativele agricole din Dudești, Fierbinți și altele din județul Ilfov plantatul verzei a început încă din a doua jumătate a lunii martie. De altfel, în județul Ilfov au fost plantate cu varză și acoperite cu polietilenă aproape toate cele 50 ha cite prevedea planul. în alte județe cu toate tă s-au asigurat cantități îndestulătoare de folii de polietilenă, iar în ultima săptămînă timpul a fost excepțional de frumos, suprafețele plantate cu varză timpurie și protejate cu tunele din folii de polietilenă sint mici.O largă acțiune s-a desfășurat, in această primăvară, în ce privește extin-

derea solariilor. Și trebuie arătat că este vorba de suprafețe mari, care însumează 2 279 hectare. Datorită faptului că această acțiune a fost organizată incă din toamnă, lucrările sînt mai avansate față de ceilalți ani. Se remarcă îndeosebi preocuparea Comitetului județean de partid Dolj, care a îndrumat îndeaproape construirea solariilor rezolvînd multe probleme privind aprovizionarea cu materiale și desfășurarea propriu-zisă a lucrărilor. Ca urmare s-au făcut 108 ha solarii noi față de numai 100 ha cit prevedea planul. Meritoriu este și faptul că biroul Comitetului județean de partid Prahova a discutat săp- tămîna trecută, în cadrul u- nei ședințe, neajunsurile constatate în ce privește a- menajarea solariilor, stabilind măsuri concrete pentru terminarea grabnică a acestor construcții. Bine s-au desfășurat lucrările și în județul Ilfov, unde, s-a realizat cel mai intens ritm de lucru la plantatul în solarii. La începutul acestei săptămini, în unele județe — Arad. Olt, Satu-Mare — nu numai că nu se terminase construcția solariilor, dar nici cele care erau ridicate nu erau pregătite în întregime pentru plantat.

Ministerul Agriculturii Silviculturii a luat măsuri, prin organele sale județene, ca, în cursul acestei săptămini, să se termine construcția solariilor. în acest scop a fost livrată întreaga cantitate de polietilenă. Rămine numai ca. printr-o temeinică organizare a muncii, in unitățile agricole să se termine acoperirea solariilor. să se facă pregătirea ' terenului și plantatul. Data de 10 aprilie este considerată ca limită pentru terminarea plantării legumelor in solarii pentru județele sudice și vestice, iar 15 aprilie — pentru celelalte. Deci trebuie desfășurată, în continuare, o muncă intensă în vederea grăbirii acestei lucrări, ceea ce va permite să se obțină legume timpurii mult mai devreme.Timpul a devenit favorabil executării lucrărilor in grădini. El trebuie folosit din plin, muncindu-se de dimineața și pînă seara la semănat și plantat pentru a se realiza în întregime suprafețele prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment de legume, condiție hotărî- toare pentru . buna aprovizionare a populației cu a- ceste produse.

(Urmare din pag. I)

a grăia cimp posibil, „in fe-

zare-cumpărare și procesului de transport și aprovizionare, cum sînt felul ambalajului, modalitățile de livrare (direct sau prin verigi intermediare), mijloacele de transport folosite pentru produsul respectiv, eventual ritmul de derulare a livrărilor etc. Cataloagele comerciale pot fi astfel întocmite încît să cuprindă și date cu privire la sfera de utilizare a produsului, ceea ce ar orienta mai bine pe beneficiari asupra ofer-, teior ce li se fac, asupra oportunității și eficienței comandării unui produs sau sortiment în locul altuia. Unele organe economice centrale, cum sînt, bunăoară. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, au editat sau au în curs de editare și difuzare cataloage pentru anumite produse, care sint de un prețios ajutor întreprinderilor în perioada de pregătire a contractării. Este nevoie însă să se accelereze elaborarea cataloagelor respective și pentru celelalte produse. De asemenea, celelalte ministere trebuie să urgenteze această operațiune pentru ca unitățile economice să poată folosi aceste cataloage, încă din acest an, la încheierea contractelor.Se cuvine remarcat, în același timp, faptul că acțiunea de perfectare a contractelor economice pentru

pornește de pe un loc economice desfășurate pină acum între întreprinderi au creat condițiile ca părțile să cunoască in bună parte atît produsele care fac obiectul material al operațiunii de vinzare-cumpărare, cît și alte elemente legate de realizarea procesului de aprovizionare tehnîco-materială. Adîncirea continuă a specializării și creșterea accentuată a gradului de cooperare și colaborare dintre întreprinderi au dus la stabilirea în bună măsură a unor relații de continuitate, devenite în mare parte tradiționale, între mulți furnizori și beneficiari. Avantajele relațiilor de continuitate pledează convingător pentru extinderea încheierii contractelor economice de lungă durată, care, prin conținutul lor, oferă beneficiarului mai multă certitudine în ce privește continuitatea aprovizionării, iar furnizorilor o viziune mal concretă asupra sarcinilor și posibilităților de folosire integrală, rațională a potențialului tehnico-produc- tiv. Desigur, aceste contracte vor putea fi actualizate de comun acord de către părți, în funcție de modificările survenite în cursul definitivării planului sau de cerințele impuse de progresul tehnic.Prin noua lege, contractul economic servește nu numai la concretizarea desfășurării relațiilor economice între organizațiile socialiste, ci el devine un instrument de planificare pentru fundamentarea planuri-

lor anuale pe baza sarcinilor din planul cincinal. Tocmai în scopul de a se crea condiții cit mai bune pentru ca întreaga activitate de producție să se desfășoare în strînsă legătură cu nevoile economiei naționale se prevede terminarea contractării încă' înainte de începerea perioadei de plan, în funcție de specificul producției. De exemplu, pentru materiile prime de bază, precum și pentru mașini, instalații și utilaje a căror fabricație necesită o durată mai îndelungată de pregătire tehnică și organizatorică, contractele economice vor trebui să fie' definitivate cu minimum 6 luni înainte de începerea perioadei de plan ; pentru producția anului 1971, această operație va trebui să fie încheiată cel mai tîrziu pînă la sfirșitul lunii iunie a.c. Obținerea unui asemenea decalaj face necesar ca încă de pe acum să fie inițiate lucrările pregătitoare de prospectare, pentru ca furnizorii să poată intra din timp în posesia portofoliului de comenzi, să-și poată nominaliza producția, să elaboreze calculele de încărcare a capacităților de producție, să decidă în ce măsură pot satisface comenzile primite. Desigur, așa cum prevede noua lege, la încheierea contractelor furnizorii vor acorda prioritate acelor comenzi care asigură îndeplinirea sarcinilor din planul anual ; ei vor pune în fabricație numai produse care au asigurată desfacerea prin contracte economice.

Acest proces, impus de noua regie- • mentare intrată în vigoare, reflectă legătura de cauzalitate dintre aprovizionare-producție-desfacere, în complexitatea relațiilor economice ce se nasc . între întreprinderi și centrale industriale în cursul unui an ; producătorul nu este numai furnizorul produselor pe care le fabrică, ci și consumatorul unor materii prime și materiale necesare realizării acestor produse. Coordonarea riguroasă dintre comenzi, posibilitățile de producție și necesarul de aprovizionare sînt de natură să dea întreprinderilor și centralelor industriale posibilitatea concretizării unui plan corelat la toți indicatorii, premisă a desfășurării unei activități ritmice, cu eficiență economică ridicată.Este de relevat faptul că în prezent există o preocupare susținută la ministere, centrale industriale și întreprinderi în vederea precizării modului în care să se asigure acoperirea cu contracte a întregii producții pe anul 1970 și în care să se desfășoare încheierea contractelor economice pentru planul din anul viitor. Măsurile care se iau sau sînt în curs au menirea de a asigura atingerea obiectivelor majore urmărite prin noua lege a contractelor economice — și anume, de a introduce mai multă ordine și disciplină în desfășurarea vieții economice, în îndeplinirea planului de stat, corespunzător intereselor majore ale dezvoltării economiei naționale în etapa actuală.

La construcția unui 
spital din orașul Ga
lați s-a aplicat cu suc
ces o interesantă in
venție. Intre timp, in
ventatorul, ing. Micu 
Schwartzman, se trans
feră la o întreprin
dere de construcții 
din Capitală și, în ur
ma sa, apar alți doi... 
„autori" : ing. Mircea 
Dinu, șef de șantier, și 
ing. Stelian Duță, șef 
de lot la întreprinde
rea 7 construcții-mon- 
taj din Galați. Inspi- 
rindu-se copios după 
amintita invenție, cei 
doi elaborează un do
sar „științific", în care 
descriu cu lux de a- 
mănunte ideea ade
văratului inventator. 
La sfirșitul „operei" 
lor anexează și un 
postcalcul al economii
lor realizate, in vede
rea încasării 
pensei bănești. Din a- 
cest moment, ' 
un șir lung de... para
doxuri. Inginerul-șef 
al întreprinderii, 
ven Altunian, 
este avertizat de 
vitatea faptei 
de pseudoautori, 
dedică cu bunăvoință 
un elogios referat de 
„specialitate". Nu uită, 
bineînțeles, să pome
nească și de cîștigul 
revendicat de ei. Cînd 
frauda este dată în vi
leag, același ing. Al
tunian... pierde dosa
rul protejaților săi și, 
o dată cu el, și postcal- 
culul respectiv, nece
sar autorului inven
ției pentru stabilirea 
recompensei cuvenite

recom-

incepe

Za- 
deși 
gra- 

comise 
le

autorului real. Se or
donă întocmirea în 
schimb a altui post
calcul (semnat chiar 
de unul dintre pseu
doautori : ing. M. Di
nu) prin care se de
monstrează că apli
carea invenției — de 
cind nu li se mai re
cunoaște paternitatea ! — ar fi aducătoare 
de... pierderi. Curată 
scamatorie ! Și fal
șii inventatori — care 
au scăpat ca prin ure
chile acului de dreap
ta pedeapsă a legii, 
grație unei amnistii — 
și protectorul lor con
tinuă șirul : după ce 
contestă paternitatea 
invenției, apoi eficien
ța ei, cer o expertiză și, 
nemulțumiți de 
cluziile 
pertiză. 
minut" 
tabile, 
nule 
prezentate tot de se îndoiesc de 
Ultima obiecție 
ventată" de ei : 
venția in discuție 
este de fapt... 
tie.
un brevet acordat de 
Oficiul de stat pentru 
invenții și mărci care 
certifică 
deii !

Pentru 
ventat" 
ca să facă din 
negru, cei trei specia
liști ar merita din plin 
un brevet de inven
tatori. Măcar în ale 
șicanei, dacă i-a scă
pat amnistia. Și, bi
neînțeles, o „recom
pensă" pe măsură.

con- 
ei, o contraex- 

Fabrică „la 
noi acte con

te declară 
pe celelalte 

ei, 
orice.

,in- 
in- 
nu 

inven- 
Parcă n-ar exista

noutatea i-

cîte au „in- 
pină acum, 

alb

• Fericirea paraziților
Uzina chimică 

Borzești a fost 
construită, incă din 
anul trecut, o instala
ție de acetat fenil- 
mercuric. Concepută 
in tara noastră, 
iectată cu forte 
prii și înzestrată 
utilaje de înaltă 
nicitate, instalația 
te produce, intr-un an, 
pe baza unei tehnolo
gii românești 30 tone 
substanță activă de a- 
cetat fenil-mercuric, 
un fungicid cu cali
tăți , deosebite, folosit 
in tratarea semințelor 
de păioase împotriva 
mălurei. După apre
cierile specialiștilor, a- 
ceastă cantitate satis
face în intregime ne
voile agriculturii noas
tre, rămînind ca crip- 
todinul, fungicid folosit 
in prezent, să poată fi 
livrat la export. Pen
tru realizarea 
instalații au 
vestite circa 
oane lei. Dar

pro- 
pro- 

cu 
teh- 
poa-

acestei 
■fost in
ii mili- 
din de-

cembrie 1969, de cind 
s-a terminat construc
ția, și pînă în prezent 
nu s-a produs aici... 
nici un gram din noul 
fungicid. Cauza : lipsa 
de materie primăm — 
oxid galben de mercur 
— care trebuia li
vrată de întreprinde
rea „9 Mai" din Capi
tală. Din informațiile 
primite de la ingine
rul Teodor Haș, direc
torul uzinei din Bor
zești, la întreprinde
rea „9 Mai" se află a- 
bia în construcție in
stalația care va pro
duce oxidul galben de 
mercur. Și în timp ce 
milioanele investite 
stau înghețate, condu
cerea grupului din 
Borzești face demer
suri și adrese peste 
adrese prin care soli
cită sprijinul ministe
rului. Dar la minis
ter se pare că ni
meni nu aude, ni
meni nu vede aceste 
adrese. Spre fericirea 
paraziților cerealelor.

• S-a „spart gheața"
februarie 

Combinatul 
textil-Constanța, îm
prumuturile restante 
au totalizat 40 mi
lioane lei atingînd, la 
începutul lunii martie, 
cota „record" de 58 
milioane lei. Cauza a- 
cestei situații finan
ciare deosebit de gre
le este „clasică" ; 
existența imobilizări
lor de materiale, ma
terii prime, produse fi
nite în stocuri supra- 
normative și fără miș
care. Pentru organele 
bancare, apariția aces
tei stări de lucruri nu 
a constituit o noutate, 
întrucit le era cunos
cută starea de dezor
dine existentă în evi
dența unor unități ale 
combinatului, ca și in
disciplina contractu-

ală și de plan ce stă
ruia aici de mai multă 
vreme. Ca urmare a 
intervenției, împreu
nă cu organele de spe
cialitate ale ministe
rului de resort, la ju
mătatea lunii martie, 
s-a „spart gheața". 
Combinatul constăn- 
țean a diminuat stocu
rile supranormattve, li- 
vrind către alte unități 
din sector produse in 
valoare de peste 10 mi
lioane lei. Alte trata
tive pentru plasarea 
unor produse in va
loare de mai multe 
milioane lei sînt în 
fază avansată. Începu
tul este de bun augur 
— mai ales dacă se 
vor trage învățăminte
le cuvenite pentru vi
itor.

• Lupul n-a fost, dar 
proverbul a rămasDeși lupul n-a dat, 

în această primăvară, 
pe la nici una din coo
perativele agricole din 
județul Bacău, totuși 
în fermele zootehnice 
se înregistrează lip
suri de animale. La un 
control făcut în 47 de 
unități a reieșit că nu 
erau înregistrați a- 
proape 2 500 de miei, 
256 purcei, 123 viței și 
un însemnat număr 
de animale adulte. La 
cooperativa agricolă 
din Tîrgul Trotuș, 755 
miei, fătați în ultimele 
două săptămini, nu e- 
rau trecuți în evidența 
contabilă. Situații ase
mănătoare au fost gă
site și ’a cooperati
vele agricole din Hele- 
giu, Scorfeni. Parana.

Răcăcțuni, Dămienești. 
Neinregistrarea la 
vreme a animalelor ti
nere, practică ce dăi
nuie de mai mulți ani 
in unele unități din ju
deț, face ca un număr 
însemnat de miei, viței 
și purcei să „dispară" 
din turmele coopera
tivelor agricole. ~ 
fapt, au dispărut 
animale adulte. 
Bîrsănești, de 
s-au găsit lipsă 8 oi 
și 5 viței, iar la Scor- 
țeni, lupii care înșfă- 
caseră 22 de oi erau 
chiar cei doi ciobani
— Ion Mateiaș și Ni- 
colae Zabrac. De unde 
se vede că lupul își 
schimbă nu numai pă
rul, ci si înfățișarea
— dar năravul ba !

De și La pildă,

e
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TIPĂRITURI PRILEJUL CENTENARULUI
NAȘTERII VLADIMIR ILICI L ENIN

Apropiata aniversare a centenarului nașterii lui Vla
dimir llici Lenin prilejuiește în tara noastră numeroase 
și vii manifestări consacrate acestui însemnat eveni
ment. Intre acestea se integrează organic și o vastă și 
laborioasă activitate editorială.

Este cunoscut că răspîndirea operelor clasice ale 
marxism-leninismului, a scrierilor fundamentale ale lui 
K. Marx, Fr. Engels, V. I. Lenin s-a aflat statornic în pro
gramul de acfiune al mișcării muncitorești, revoluțio
nare din tara noastră, Încă de la crearea sa, Partidul 
Comunist Romăn a făcut din înarmarea maselor munci
toare de ia orașe și sate cu concepția materialist-dialec- 
tică despre lume și viață, din însușirea temeinică a fe
relor leniniste despre revoluția și construcția noii orîn- 
duiri și aplicarea lor creatoare la condițiile specifice ale 
României, una din preocupările de căpetenie ale acti
vității sale, avînd ca fel triumful socialismului și comu
nismului în patria noastră.

După eliberarea țării de sub jugul fascist s-au creat și 
condițiile favorabile răspîndirii largi în mase a lucrări-

lor clasicilor marxism-leninismului. O expresie elocventă 
a amplorii pe care a căpătat-o publicarea lucrărilor lui 
V. 1. Lenin o constituie faptul că de la 23 August 1944 
Editura politică a tipărit peste 170 de titluri într-un ti
raj de circa 6 500 000 de exemplare. Au văzut, totodată, 
lumina tiparului — în limba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare — numeroase culegeri temati
ce, documente, amintiri, studii etc. despre viața și acti
vitatea revoluționară a marelui Lenin, în sute de mii 
de exemplare.

In acest an — anul sărbătoririi unui veac 
terea lui Lenin — are loc, din inițiativa și 
Partidului Comunist Romăn, o intensificare 
activități editoriale avînd ca obiect viața și 
relui conducător revoluționar. In toate editurile se află 
în prezent sub tipar numeroase cărți — de Ia volume de 
opere ale lui Lenin și pînă la studii, evocări, amintiri, 
lucrări literare, poezii etc. In pagina de față înfățișăm 
cititorilor noștri conținutul unora dintre acestea.

de la naș- 
prin grija 
a întregii 
opera ma-

EDITURA POLITICĂ EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Zeci de titluri din opera lui Vladimir llici Lenin, precum și numeroase altele destinate comentării valoroasei creații leniniste, evocării în versuri și proză a personalității marelui conducător, vor constitui omagiul pe care toate editurile țării îl vor aduce aniversării centenarului nașterii lui Lenin.Imaginea de față, surprinsă într-una din tipografiile noastre, prezintă momentul cînd un nou volum din operele lui Lenin pornește spre sutele de mii de cititori.
V. I. LENIN

OPERE COMPLETE
VOLUMELEîn Editura politică vor apărea în curind volumele 54 și 55 de Opere complete ale lui V. I. Lenin.Cu aceste două volume se încheie tipărirea in limba română a seriei de Opere complete ale lui V. I. Lenin in 55 volume, tipărire Începută in anul 1960, in conformitate cu Hotărîrea C.C. al PC.R. privind editarea integrală a operei lui Lenin in țara noastră.Această edițje — a 2-a in limba română a Operelor lui V. I. Lenin după ediția de Opere in 40 de volume — cuprinde circa 9 000 de documente, din care mai mult de jumătate nu au fost incluse în e- dițiile precedente; 1 100 documente sint publicate acum pentru prima oară.Volumele 1—34 ale Operelor complete conțin lucrările scrise de V. I. Lenin in perioada 1893 — octombrie 1917. în volumele 35—45 au fost incluse lucrările elaborate după Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Celelalte 10 volume (46—55) cuprind scrisorile lui V. I. Lenin.Volumul 54 cuprinde documente — scrisori, bilete și telegrame scrise de Lenin în perioada noiembrie 1921 - martie 1923.O serie de scrisori înmănuncheate în acest volum conțin importante teze și indicații ale lui Lenin in domeniul construcției economice . ele se referă la esența N.E.P.-ului, însemnătatea și căile traducerii în viață a planului de electrificare a țării (GOELRO). refacerea industriei, modernizarea transporturilor, organizarea comerțului intern și extern și crearea, pe această bază, a unui sis

tem financiar și monetar stabil ș.a. Alte documente reflectă politica națională a P.C.U.S., grija manifestată de V. I. Lenin față de toate popoarele Țării Sovietice, preocuparea lui pentru unitatea, prietenia și colaborarea lor. Corespondența lui Lenin cuprinsă în a- cest volum evidențiază, de asemenea, consecvența cu care a promovat Lenin principiul coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite.în volumul de față se află și o secțiune a scrierilor și documentelor elaborate de Lenin in diferite perioade — din 1903 pînă in 1922. 161 scrieri grupate în a-ceastă secțiune au fost descoperite după apariția volumelor in care ar fi trebuit să fie publicate potrivit datei cînd au fost scrise sau n-au Cost incluse în aceste volume din diferite alte cauze. Dintre aceste documente amintim cuvîntările rostite de V. I. Lenin la Conferința a Vl-a generală (de la Praga) a P.M.S.D.R. și la conferințele socialiste internaționale de la Zimmer- wald și Kiental.Volumul 55 al Operelor complete ale lui V. 1. Lenin cuprinde scrisorile adresate de Vladimir llici membrilor familiei sale intre anii 1893 și 1922. Volumul conține, de asemenea. 16 scrisori comune ale lui V. I. Lemn și N. K. Krupskaia.Prin cuprinsul lor. ultimele două volume din seria Opere complete adaugă noi lucrări celor cunoscute și îmbogățesc cu fațete inedite imaginea despre personalitatea și vasta activitate teoretică și organizatorică a marelui conducător al proletariatului.
„V. I. LENIN VĂZUT

DE ROMÂNI"
DOCUMENTE Șl AMINTIRIInstitutul de studii istorice și social-poli- tice de pe lingă C.C al P.C.R.. in colaborare cu Arhiva Comitetului Central al P.C.R., a pregătit pentru tipar volumul tematic cu titlul de mai sus, care va apărea în Editura politică.Prima parte a volumului cuprinde documente de arhivă și extrase din presa muncitorească și democratică din țara noastră din perioada 1897—1944 referitoare la activitatea și personalitatea lui Lenin Sint incluse aici scrisori trimise de Lenin unor militanți revoluționari români. precum și numeroase a- peluri și manifeste rdresate maselor muncitoare de la orașe și

sate de Partidul Comunist Român, de organizațiile revoluționare de masă, articole ale unor prestigioase personalități ale mișcării muncitorești și democratice.Un alt grup de documente — emanînd de la organele de represiune ale regimului burghezo-mo- șieresc și consemnînd măsurile luate împotriva celor ce propagau leninismul — ilustrează, totodată, amploarea și aria largă pe care le-a căpătat, in pofida tuturor greutăților și opreliștilor, difuzarea ideilor lui Lenin in țara noastră.în partea a doua a lucrării sint publicate amintirile despre Lenin a 35 de români —

personalități marcante ale vieții sociale și culturale di» România, militanți ai mișcării revoluționare, printre care : N. D. Cocea, Constantin Do- brogeanu-Gherea, Gh. Cristescu, Mihail Gh. Bujor, Lucrețiu Pă- trășcanu, Constantin Pîrvulescu ș.a. în cuvinte emoționante, sint evocate împrejurările in care l-au cunoscut pe Lenin sau au discutat eu el, reliefin- du-se personalitatea marelui conducător al revoluției proletare ruse din 1917.O listă bibliografică de lucrări ale lui Lenin, publicate integral sau parțial în România pînă în 1944, completează acest volum.
EDITURA „MERIDIANE"

, ), .

ION MICLEA: LENINGRADAlbumul de fotografii pe care iditura Meridiane il dedică, în a- ■eastă primăvară aniversară, „oralului lui Lenin", se înscrie edito- ■ial in seria „Țări și mari orașe ale urnii" impunind una din remarca- >ilele lucrări „de autor", in aria otografiei artistice, apărute la noi.Farmecul — și implicit mesajul— mei asemenea cărți se degajă din iecare imagine, din fiecare inse- are literară. Reproducind citeva >agini memoiabile dedicate Lenin- fradului, datorate lui Geo Bogza >ri George Călinescu, lucrarea își >ropune a fi o îngemănare de va- ori și permanențe convergînd care portretul vibrant și complex il orașului-muzeu.Sint învederate astfel acea sensibilitate acută, acea receptivitate selectivă. proprii artistului Miclea. Hit de atașate, in cazul de față, structurii de omagiu. Sint releva

bile acuratețea' evocării fiecărui cadru leningrădean, simplitatea cu care se dobindește reflecția fiecărei imagini intr-un plan superior, inlr-o structură artistică.Evoluind intre silueta anteică a crueișătorului-muzeu „Aurora" și imaginea bivalentă — colibă și Monument — a acelui istoric interludiu de la Razliv, secvențele cărții iși diversifică și aprofundează aria de investigare prin incursiunile în două secole și jumătate de istorie citadină, prin consemnarea valorilor muzeistice și arhitectonice găzduite aici, prin evocarea unor instantanee și peisaje semnificative din contextul leningrădean. Astfel, omagiul adus orașului-leagăn al Marii Revoluții 'constituie, totodată, un cald omagiu adus personalității proeminente a acesteia, "Vladimir llici Lenin.
Mihai NEGULESCU

LENIN Șl ȘTIINJA
CONTEMPORANAAxată indeosebi pe filozofia științelor naturii, dar și cu interesante indicații metodologice privind modul de tratare a problematicii filozofice In general, lucrarea „V. 1. Lenin și știința contemporană", a- flată sub tipar la „Editura științifică", este o inmănunchere de studii elaborate de cercetători cunoscuți din țara noastră în domeniul filozofiei și al științelor naturii. Deși abordează teme diferite, lucrarea are un caracter unitar, datorită însăși concepției și metodologiei marxist-leniniste care au stat la baza elaborării ei.Este cunoscută contribuția excepțională adusă de Lenin la îmbogățirea concepției științifice despre lume și societate — materialismul dialectic și istoric. Conti- nuînd opera lui Marx și Engels. Lenin sublinia că marxismul, cu fiecare nouă descoperire în domeniul științei sau cu fiecare nou progres al luptei revoluționare, se îmbogățește, își schimbă forma ; principala condiție pentru dezvoltarea materialismului dialectic și istorie — sublinia el — o repre-

zintă generalizarea filozofică a celor mai noi date ale științelor naturii și a practicii revoluționare, 'sesizarea tendințelor lor generale de dezvoltare.în spiritul creativității marxist- leniniste, autorii studiilor incluse în volum abordează probleme actuale ale dezvoltării contemporane, ale revoluției tehnico-științifice contemporane. în fiecare din studii se' avansează considerații mergind pe linia aceluiași fir călăuzitor, și anume dezvăluirea și luminarea unor noi fațete ale operei lui Lenin, interpretarea in lumina teoriei mar- xist-leniniste a celor mai noi descoperiri în domeniul științific, precum și a noilor procese și fenomene din viața socială, care confirmă justețea acestei învățături, in esența sa, și solicită în același timp noi și noi generalizări teoretice. Prin întregul său conținut, volumul va reprezenta o puternică ilustrare a valabilității universale a concepției și metodologiei marxist-leni- niste, ca instrument științific de cunoaștere

EDITURA „MIHAI EMINESCU**

„CAIET DE APRILIE"
Antologia „Caiet de 

aprilie", ce urmează să 
apară in Editura „Mi- 
hai Eminescu", înmă
nunchează poezii în
chinate lui Lenin. re
voluției și împlinirilor 
ei in anii socialis
mului.

Este o nouă prezen
ță a liricii noastre con
temporane in temele 
politice, sociale. Ver
surile, cele mai multe 
apărute in presa ulti
milor ani, dovedesc, in 
același timp, perma
nența acestei preocu
pări, aduclnd, intr-un 
cuprinzător și expresiv 
scenariu liric, un oma
giu vibrant personali
tății lui Lenin, victo
riei revoluției in țara

noastră. La acest imn 
politic participă poeți 
din toate generațiile de 
creatori : Geo Bogza, 
Mihai Beniuc, Miron 
Radu Paraschivescu, 
Eugen Jebeleanu, De- 
mostene Botez, Zaha- 
ria Stancu, Victor Ef- 
timiu, Geo Dumitres
cu, Ion Brad, Horvath 
Imre, Gheorghe Tomo- 
zei, Franz Liebhard, 
Constanța Buzea ș.a.

Substanța lirică a 
culegerii prinde con
sistență prin interiori
zarea de către 
temelor, prin 
de descoperire 
teriei sensibile 
vărului social.

Limpezimea și sin
ceritatea mesajului re-

poeți a 
efortul 
a 
a

ma
nie-

liefează pregnant prin 
poeziile incluse in vo
lum ideea că leninis
mul, revoluția, socia
lismul, concretizindu- 
se in împliniri de zi cu 
zi, in noile destine, în 
uriașele zidiri oferă 
cintecului motive ne
numărate de inspira
ție. Ideile leninismu
lui, cauza 
au devenit in 
noastră, prin 
socialismului, 
concrete, pe 
omagiază prin 
vibrante 
cincizeci 
zenți in 
tologiei.

revoluției 
patria 

victoria 
izbînzi 

care le 
versuri 

cei aproape 
de poeți pre- 
cuprinsul an-

Nicolae OANCEA

EDITURA „DACIA** EDITURA MILITARĂ

EDITURA

„UNIVERS“

A. KOPTELOV

„Se va 
aprinde

vîlvătaia"Romanul lui A. Koptelov „Se va aprinde vîlvătaia", apărut la Novosibirsk in 1967, vede lumina tiparului in limba română la Editura „Univers" in tălmăcirea lui Dan Demetrescu. Romanul ca și „Marele început" al aceluiași autor, a- părut mai de mult în aceeași ■ editură, meroasele sovietice izvorită din zbuciumata și eroica
constituie cărți una din nu- ale literaturii

LENIN IN CONȘTIINȚA
INTELECTUALILOR
DIN ROMÂNIATipărit sub egida Editurii „Dacia” din Cluj, volumul . „Lenin în conștiința intelectualilor din România" reunește o serie de texte referitoare la Vladimir llici Lenin, a- parținînd unor intelectuali de vază din țara noastră — români, maghiari, germani.Este știut că ideile lui Lenin, ca și cele ale lui Karl Marx și Friedrich Engels, au pătruns de timpuriu în mișcarea muncitorească din țara noastră, stimulîndu-i lupta revoluționară pentru eliberarea celor ce muncesc de orice exploatare și a- suprire. Propagarea acestor idei în rindurile maselor celor mai largi ale poporului român a avut loc mai ales după actul istoric de la 23 August 1944, cînd Partidul Comunist Român, ieșind din ilegalitate, și-a putut desfășura nestînjenit activitatea sa politică, ideologică, de înarmare a oamenilor muncii cu ideologia socialistă.Cunoașterea operelor clasicilor marxism-leninismului a dat posibilitate intelectualității din țara noastră să-și însușească concepția științifică, materialist-dialectică despre lume și societate, să înțeleagă mai profund sensul politicii și luptei organizate și conduse de P.C.R., pentru asigurarea și economic al tură înaintată slujba maselor orașe și sate.Scrierile intelectualilor din România consacrate personalității și operei lui Lenin sînt cuprinse într-un întins registru de genuri literare — de la concisele și sugestivele tablete argheziene la studii a- profundate, de la eseuri cu implicații filozofice la însemnări evocative, de la portretul simplu și elocvent la lirica gravă.Tematica textelor (scrise în perioada 1944—1970) este, de asemenea, foarte variată : de la teoria revoluției la pedagogie, de Ia filozofie la estetică, de la istorie la sculptură. în toate aceste scrieri preocuparea fundamentală a intelectualilor noștri a fost atît prezentarea figurii marelui conducător, cit și redarea spiritului creator al învățăturii sale.Dincolo de aceasta rămîne însă faptul revelator că, indiferent de specialitatea intelectualului — filozof sau sculptor, istoric sau poet, eseist, actor sau lingvist — fiecare din scrieri condensează idei, abordează esențe, redînd aspecte cu largă aplicabilitate din înțeleaptă învățătură leninistă, din ceea ce a

fascinat mai mult pe autorul respectiv.Din toate scrierile adunate în prezentul volum — semnate, pentru a cita numai pe cîțiva dintre autori, de Tudor Arghezi. Aurel Baranga, Ladislau Bânyai, Geo Bogza, De- <noslene Botez, George Călinescu, N. D. Cocea, Miron Constantinescu. P. Constantinescu-Iași, Constantin Daicoviciu, Erno Gâll, C. I. Gu- lian, Ion Jalea, Kovacs Gyorgy, Hans Liebhardt, Lucrețiu Pătrăș- canu — se desprinde cu pregnanță marea personalitate revoluționară care a fost Lenin, înaltele lui calități, întruchipînd omul nou, exponent al societății comuniste.
dr. Augustin DEAC

V. I. LENIN
Șl GÎNDIREA MILITARĂ

va constitui de studii și selectate din militareVolumul o culegere articole publicațiile sovietice, relevînd în multiplele ei moștenirea in domeniul militare.Autorii culegerii au. optat pentru criteriul de selecție tematic, ca fiind cel mai adecvat obiectivului urmărit. Astfel, un grup de articole va înfățișa rolul Iui Lenin în organizarea armatei sovietice („V. I. Lenin și problemele organizării armatei regulate", „V. I. Lenin și formarea organelor Comandamentului suprem sovietic") și în conducerea

aspecte leninistă gindirii pa-ar- lu-

luptei armate pentru apărarea tînărului stat sovietic („Programul militar de apărare a republicii", „Conducerea de către V. I. Lenin a luptei armate pentru apărarea triei socialiste").Un alt grup de ticole va pune înmină unele aspecte teoretice ale aportului lui V. I. Lenin la dezvoltarea gindirii militare sovietice („Trăsăturile caracteristice ale activității teoretice ale lui V. I. Lenip", „Metodologia leninistă a previziunii științifice", „Principiile metodologice leniniste de conducere etc.). a trupelor'

Materialele intrate în compunerea volumului se constituie astfel într-un tablou unitar, care scoate în evidență contribuția strălucită a lui Lenin la fundamentarea științei militare sovietice, precum și importanța aplicării leniniste militar, anticipație, intuiția genială a unor procese și fenomene care aveau să se cristalizeze abia cu decenii mai tîrziu sînt trăsături relevante ale gindirii leniniste, care transpar cu claritate în studiile și articolele reunite în volum.

principiilor în domeniul Puterea de

și eroica istorie a proletariatului rus de la sfirșitul veacului trecut cînd creșterea valului revoluționar al maselor a dus la crearea primului partid al muncitorilor și țăranilor din Rusia. Acțiunea romanului se desfășoară pe o întinsă arie geografică atit în Rusia, din Kiev pină pe coastele Pacificului, cit și în Germania sau în Elveția, configurând pe o hartă imaginară a Europei extensiunea și profunzimea mișcării revoluționare ruse ca și legătura sa intrinsecă, legătură de mesaj și destin, cu mișcarea muncitorească și democratică de pe vechiul continent. încercînd să sur- ' prindă esența momentului istoric, tendințele de radicalizare a maselor, formarea și creșterea conștiinței lor revoluționare, angajarea în acțiuni protestatare și de luptă a noi pături sociale, autorul romanului realizează, de fapt, o frescă a societății rusești a acelei epoci, surprinde elementele dinamice care prefigurează o țară ce tinde să creeze o societate de un tip cu totul nou in istorie. întreaga carte este o confruntare a două lumi aflate la poli opuși. Polul strălucitor, purtător al aspirațiilor seculare de libertate socială a popoarelor Rusiei are in centrul său imaginea profund umană, de o extraordinară complexitate, a marelui gînditor și conducător revoluționar Lenin. întreaga narațiune reconstituie perioada exilului în Siberia, la Șu- senskoe, unde Vladimir llici Ulianov fusese aruncat țaristă în speranța dizolvării mișcării Drumul spre Siberia care autocrația țaristă îndrepta tot ceea ce avea mai bun, mai luminat, o întreagă țară, pe toți acei ce cutezau să se ridice împotriva o- primării — e o cale a restriștii, dar șl una a victoriei, a încrederii în biruința proletariatului care, prin cei mai clarvăzători fii ai săi, a putut afla raza de lumină a viitorului.

de justiția reprimării și muncitorești. — locul spre

Emil VASILESCU

EDITURA „ALBATROS**

OMUL

EDITURA „ION CREANGĂ**

DIN COPILĂRIA
progresului social țării, pentru o cul- socialistă pusă în muncitoare de la POVESTIRI DESPRE

Editura >,Albatros" publică, sub titlul „Omul", tălmăcirea în limba română a cărții „Cel drag și apropiat", apărută la Moscova în 1969. Cele aproximativ 50 de povestiri cuprinse în volum, reprezentînd de fapt adevărate secvențe biografice, Înmănunchează mărturiile, amintirile și reflecțiile cîtorva cunoscuți scriitori sovietici (Vera Panova, M. Prilejaeva, Z. Voskresenskaia. A. Kononov), a membrilor familiei (Ana și Maria Ilincina, N.K. Krupskaia) sau a unora din tovarășii de luptă și colaboratorii apropiați (N. Jdanov, V. Bonci-Bruevici), care de-a lungul anilor au trăit in preajma marelui gînditor și conducător comunist Vladimir llici Lenin.în aceste medalioane, chipul Lenin se conturează în marea complexitate, reliefînd esențatanică a revoluționarului comunist, subliniind totodată, cu finețe și gingășie, condiția sa firească de om. In mod deosebit sînt relevate trăsăturile personalității sale : perspicacitatea și înțelepciunea îmbinate cu o desăvîrșită simplitate și mo-

lui lui ti-

LENIN LUI V. I. LENINseînteietoare, prin gin- durile și meditațiile pline de gravitate pe care le evocă, dau contur real, palpabil, unor întimplări acoperite deja de aura legendei. Copilul Volodia, a cărui personalitate se reliefează pregnant din paginile cărții, face să se Întrevadă calitățile revoluționarului de mai tir- ziu : tenacitate, corectitudine, autoexigență spirit de răspundere, dragoste pentru adevăr și dreptate, disciplină rațională, calități grefate pe un fond de duioșie, de generozitate, calmă și a- propiată. Pentru micii cititori, cartea aceasta are multiple valențe educative. Ea îi apropie de dimensiunea u- mană deosebită pe care întimplări din copilăria lui Lenin o anticipau elocvent.
loan ADAM

căror autenticitate este deplină și necontrafăcută prin literaturizare. Volodia cel care se întipărește în închipuirea noastră, după ce lectura încrucișează fluxul aducerilor a- minte este, rînd pe rind, copilul care traversează universul a- proape fabulos al unei copilării legănate de povestea vitejiilor legendarului Taras Bulba și de versurile lui Lermontov („Ceata că- zăcească"), școlarul excepțional înzestrat care, mistuit de setea de lectură și învățătură, se desparte pe nesimțite de zburdălnicie, pentru a deveni, la nouă ani și jumătate numai, liceanul sîrgu- incios ce se construiește necurmat pe sine. Povestirile lui Bonei Bruevici, N. Veretni- kov, A. I. Ulianova. prin detaliile lor, prin replicile prompte și

Cartea „Din copilăria lui V. I. Lenin", (tipărită de editura „Ion Creangă") grupează traduceri din a- mintirile unor rude apropiate care i-au cunoscut elanurile și jocurile, visele și can- dorile virstei tinere, a- mintiri care surprind evocator, din diferite unghiuri, ipostaze inedite și sugestive ale e- voluției caracterului lui Volodia Ulianov, de la anii primelor expediții zburdalnice pe cîmpiile din jurul Simbirskului, pînă la zilele grele sosite o dată cu moartea tatălui, Ilia Nikolaevici, și executarea mai mare, llici, zile ce l-au maturizat brusc și l-au transformat, la șaptesprezece ani, într-un adevărat cap al familiei. în fața ochiului cititorului se perindă o suită de imagini a

intransi- unite cu de tova-destie, cu gență față atenția mișcătoare față răși, cu dragostea pentru oameni, pentru copii, cu grija permanentă pentru binele poporului, cu devotament nemărginit față de cauza clasei muncitoare. Atitudinea chisă, principială în relațiile menii, concizia, plasticitatea siei și forța de convingere a sale, setea pentru adevăr ca istovitul efort de autoperfecționare subliniază incandescența gindirii și acțiunii leniniste, umanitatea sa, chipul său de conducător strălucit și de tovarăș de muncă și viață. Astfel, viața lui Lenin apare cititorului ca o neîntreruptă succesiune de fapte exemplare săvirșite zi de zi, în numele unui singur țel : lupta pentru muncesc.Această carte mărturii are

severitate și de dușmani,
des- cu oa- expre- ideilor și ne-

fericirea celor ce fratelui Alexandrbogată In fapte și calitatea de a fi scrisă într-un limbaj simplu, clar, în stare să sugereze cu mijloacele memorialistului dimensiunile unei remarcabile biografii umane.
Gh. DAN
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VIZITELE MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE ȘI COOPERĂRII

AL REPUBLICII BURUNDI
în cursul zilei de joi, ministrul a- facerilor externe și al cooperării al Republicii Burundi și persoanele o- ficiale care îl însoțesc au vizitat

Muzeul de Artă al Republicii cialiste România, precum și ca de confecții și rești.

//

So- Fabri- tricotaje Bucu- (Agerpres)

INTERCONTINENTAL"
LA ETAJUL 20celui mai modern edi- din țara noastră — ." — a ajuns la eta-Construcția ficiu hotelier „Intercontinental1 jul 20. Uriașul cu laturi concave și-a continuat ascensiunea spre cei aproape 90 de metri (cit va insuma in final) în tot cursul iernii, sfidînd intemperiile — la adăpostul unor pereți provizorii din material plastic și sticlă. O dală cu sosirea primăverii, constructorii înfățișează privitorilor o clădire tencuită parțial in exterior pină la etajul 10 și cu lucrările de zidărie terminate la etajul 18. In interiorul edificiului, activitatea numeroșilor muncitori de diverse specialități — udări, mozaicari, ipsosari, instalatori, electricieni etc. — amintește de aceea a unui imens stup. Utilajele moderne permit ca lucrul să se desfășoare la un inalt nivel de tehnicitate și productivitate. Ca ata-

re, operațiile se desfășoară simultan pe toate etajele. Astfel, lucrările de placaje in ceramică sint efectuate pină la etajul 3, cele de instalații diverse și izolații la etajul 9, de pardoseli la etajul 10, de finisaje și ipso- serie la etajul 14. Potrivit calculelor, pină acum clădirea a comportat turnarea a peste 17 000 mc de beton, precum și executarea a 18 000 mp de zidărie, 27 000 mp de tencuieli, 25 000 mp de glet de ipsos, 6 000 mp pardoseli etc. Constructorii, care continuă în ritm intens lucrul, s-au angajat să termine structura etajului 24, care va constitui cota finală a edificiului, pină la sfirșitul lunii mai. Hotelul „Intercontinental”, început anul trecut, urmează dinții oaspeți incă șitul acestui an.
pină„Intercontinental”,a-și primi cei înainte de sfîr-(Agerpres)

Concursul: „Sta pini pe

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
ADUNARE FESTIVA LA BICAZJoi după-amiază a avut loc în sala Clubului central din Bicaz o adunare festivă consacrată sărbătoririi apropiatului centenar al nașterii lui V.I. Lenin. Au fost prezenți muncitori ingineri și tehnicieni de la Hidrocentrala „V.I. Lenin”, de la Fabrica de ciment din localitate, oameni ai muncii din orașul Bicaz și din împrejurimi. Au participat, de asemenea reprezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. la București.Adunarea a fost deschisă de ing. Virgil Podaru. directorul hidrocentralei. Despre semnificația evenimentului au vorbit Constantin Po- tingă, secretar al Comitetului jude-

*ln cadrul manifestărilor organizate cu prilejul centenarului nașterii lui V.I. Lenin, la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, prof. univ. dr. Constantin Vlad a conferențiat joi după-amiază despre „Leninismul și dialectica dintre particular și general”. La manifestare au participat istorici, cadre didactice din invățămintul superior și mediu, studenți ai Academiei de studii so- cial-politice ..Ștefan Gheorghiu” și ai Academiei Militare, muzeografi.Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale a organizat joi un simpozion, in cadrul căruia au fost prezentate comunicări privind „Teoria leninistă și unele particularități ale relațiilor economice internaționale”, „Lenin despre crizele politice internaționale premergătoare primului război mondial” și ..Decretul asupra păcii”. Au vorbit dr. George Marin. Șerban Rădulescu Zoner și dr. docent Edwin Glaser.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 

a eliberării Ungariei

Vernisajul expozițiilor de grafică

țean Neamț al P.C.R., și N. A. Iakovlev. consilier al ambasadei U.R.S.S.. care au evocat personalitatea lui V.I. Lenin, precum și tradiționalele Uniunea temeiate niște și cialist. Vorbitorii au subliniat, de a- semenea, marile transformări petrecute în lume după victoria Revoluției Socialiste din Octombrie. După încheierea adunării, participanții au vizionat filmul „Caietul albastru”, ecranizare despre viața și activitatea lui V.I. Lenin.

legături de prietenie dintre Sovietică și România, în- pe principiile marxist-leni- ale internaționalismului so

★drul căreia profesori, elevi și membri ai cercurilor literare din localitate au citit fragmente din lucrări oglindind viața și activitatea conducătorului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Sala de festivități a Fabricii de conserve din Fetești a găzduit un simpozion în cadrul căruia lectori ai comitetului orășenesc de partid, cadre didactice au evocat figura marelui Lenin.La Călărași s-a deschis o expoziție consacrată împlinirii unui secol de la nașterea lui V.I. Lenin. Sint expuse fotografii, lucrări și opere privind viața și activitatea lui V.I. Lenin. (Agerpres)

contemporană, carte

CURIER
JUDEȚEAN

și documentară din R. P. Ungară
In sălile de expoziții ale Ateneului Român a avut loc, joi la amiază, vernisajul expozițiilor de grafică contemporană, carte și documentară din R.P. Ungară, organizate de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei.Au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, directori de edituri bucureștene, numeroși artiști plastici și alți oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.La deschidere au rostit cuvintări Ion Dodu Bălan, Kornis Pal, director general adjunct al editurilor din Ministerul Culturii al R.P. Ungare, și Bartha Eva, director adjunct al Lectoratului de artă plastică de pe lîngă același minister.Cei prezenți au vizitat apoi expo-

zițiile, care cuprind aproximativ i 000 de volume din toate tematicile editoriale — lucrări originale, traduceri din literatura universală, printre care și din literatura română, circa 90 de gravuri și litografii, reprezentative pentru creația artiștilor plastici contemporani maghiari, precum și numeroase grafice, fotografii și o- biecte ce ilustrează realizările obținute de-a lungul unui sfert de veac de poporul vieții noi. prieten în construcția*dimineții, membrii dele- editori și graficieni ma-In cursul gațiilor de _______  T_ „_______ ______ _ghiari, sosite cu prilejul deschiderii expozițiilor din Capitală, s-au întîlnit cu directori de edituri, critici de artă, ziariști. Oaspeții au prezentat aspecte .semnificative din activitatea editurilor și artiștilor plastici din Ungaria.După-amiază, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit în saloanele restaurantului Athenee Palace un cocteil în cinstea membrilor delegațiilor maghiari. de
zilei

editori și graficieni
★de joi, delegații ale de partid, și de stat

OORJ

Cu 5 luni 
mai devreme

Exploatarea minieră Ploștina 
trebuia să-și realizeze para
metrii proiectați in iunie 1970. 
Minerii de aici au luat-o, insă, 
înaintea timpului și, recent, au 
reușit să-și depășească propriul 
angajament, raportind atingerea 
acestei performanțe cu cinci luni 
mai devreme decit era prevă
zut Prin organizarea judi
cioasă a producției și a mun
cii — ceea ce a dus la obți
nerea unui randament de peste 
40 de tone cărbune pe post în 
unele abataje frontale — minerii 
exploatării Ploștina trimit in 
prezent la suprafață 3 660 tone 
lignit in 24 de ore. în loc de 
3 000 tone cît s-a obținut zilnic 
in lunile ianuarie și februarie a.c.

VASLUI

A început concursul intitulat „Stăpini pe volan”, organizat de Uniunea Tineretului Comunist, Afacerilor Interne și Transporturilor. La concurs, care are ca scop stimularea creșterii nivelului de pregătire profesională al conducătorilor auto, participă toți tinerii șoferi .........................................  ~la 35 lor în șoară (autobaze), Concursul „Stăpîni pe volan” prevede participarea concurenților la două probe — practică și teoretică. Proba practică — spre deosebire de alte a-

Ministerul Ministerul
profesioniști in virstă de pină de ani, indiferent de vechimea producție. Competiția se desfă- în trei faze : pe întreprindere pe județ și pe țară.

vremea

semenea competiții pe întreaga durată aParticipanții primesc în această perioadă puncte pentru realizarea sarcinilor de plan, respectarea consumurilor de carburanți și lubrifianți, buna întreținere a mașinii și respectarea disciplinei sub toate aspectele ci. Comiterea unui accident, absen- tarea nemotivată de Ia lucru, sancționarea administrativă a concurentului atrag eliminarea din concurs. Proba teoretică va fi susținută de participanți în fața unor comisii speciale, care vor verifica cunoștințele in domeniul mecanicii, conducerii vehiculului și regulilor de circulație. Potrivit regulamentului, faza pe întreprindere se va încheia la 1 noiembrie, iar cea pe țară în decembrie. Cîștigătorii primelor două faze vor primi premii in bani și obiecte, iar cei ai fazei finale, excursii în străinătate și în țară.

— se desfășoară concursului. La Casa Prieteniei Româno-Sovie- tice din Capitală, Ion Simion, redac- tor-șef la Editura Politică, a conferențiat joi despre „Difuzarea operelor lui Lenin în România”.Tn sala de festivități a Comitetului orășenesc P.C.R. Urziceni a avut loc un simpozion cu tema „Un secol de la nașterea lui V.I. Lenin”. In fața unui numeros public, prof. univ. dr. docent Ion Berea a susținut expunerea „Lenin și educația spirituală a tineretului”, iar conf. univ. Constantin Mocanu a vorbit despre „Răspin- direa învățăturii leniniste și aplicarea ei creatoare în România”. A urmat un recital de poezie.Joi, în județul Ialomița au avut loc numeroase manifestări consacrate sărbătoririi nașterii lui Lenin. Biblioteca orășenească din Slobozia a organizat o seară omagială în ca-

SPORT
LUNI 6 APRILIE

„Va așteptam
la „Dinamo“conducerii clubului Dinamo București am primitDin parteaaceastă scrisoare, cu rugămintea de a o publica în coloanele ziarului nostru. Ceea ce Ș> facem :Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și 6 aprilie. In țară : vreme ușor instabilă și relativ rece, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros in jumătatea de nord-est, cînd vor cădea ploi temporare și sub formă de averse. In rest, ploi izolate. Vînt potrivit neie intensificări din sectorul vestic. Temperaturile minime cuprinse între minus 3 și plus de, iar maximele intre 6 și 16

cu u- nord- vor fi 7 gra- ___ ___________  _____  _ ,____ grade, în regiunile de deal și munte și in nordul țării se vor semnala lapoviță si ninsoare. în nordul Transilvaniei și Moldova — brumă locală și îngheț slab. In București : vreme instabilă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Averse slabe de ploaie. Vint potrivit, pre- dominind din nord-vest. Temperatura va continua să scadă ușor in prima parte a intervalului, apoi va crește ușor.

(Agerpres)

albii".

gație despre calitatea produselor 1 
în întreprinderile textile din ’

*

Prezmta cont. dr. Zoe
Dumitrescu-Bușulenga.
Contractul în acțiune : Investi-

(Urmare din pag. I)disimulează această transformare fundamentală tervenită, fiecare lege că el nu mai mește acum prețul forței de muncă vindute unui patron, c, o parte din venitul național destinat consumului. in raport cu cantitatea și calitatea muncii prestate pentru societate. Se poate spune însă că disciplina foamei sau disciplina salariată este uneori eficientă economic disciplina socialistă, consimțită ?— Fenomenele de indisciplină sint reale ; este suficient să citești faptele criticate in presă pentru a-ți da seama de acest lucru. Să nu generalizăm insă. Să nu confundăm un anumit număr de leneși, de chiulangii. de indiferenți sau de egoiști — care atrag, pe bună dreptate, atenția criticii — cu masa mare a poporului, cu imensa majoritate a celor ce muncesc cu hărnicie, conștiinciozitate, eficiență; altfel nu am înțelege tot ce-am făcut în acest sfert de veac și reprezintă mindria muncii noastre socialiste.Dacă ești de acord cu a- ceste delimitări putem discuta și despre întrebarea de mai sus.Evident, desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție a desființat izvoarele de înstrăinare a muncii. N-a desființat însă automat și . urmele pe care le-au lăsat în comportamentele sociale secolele d« exploatare care au opus pe om omului, au dezumanizat raporturile u- mane și au exacerbat morala individualistă.Ce sint pină la urmă faptele de indisciplină decit expresii ale neînțelegerii poziției noi, de proprietar al mijloacelor de producție, cu alte cuvinte rămășițe ale individualismului și e- goismului cultivate în om de practica muncii înstrăinate ?— Cum iți explici persts tența unor forme ale morn lei individualiste după c exploatarea omului de către om a fost desființată ’.— Ți se pare că de cind exploatarea capitalistă era o realitate a. trecut chiar attt de multă vreme pentru a transforma munca impusă in bucuria de a

in- ințe- pri-

mai decit liber

Pe adresa clubului sosesc zilnic

Teleșcoala : Limba română (cl. 
a XU-a). Tema : Valoarea națio
nală și universală a operei lui 
Ion Creangă.
Chimie (clasele VIII—XII). Tema: 
Zaharlde.
Film didactic : Conicele (clasele 
XI—XII).
Lumea copiilor : Da și Aș 
urmele Cupei de ciocolată.
Actualități literare. Omagiu 

Al. Phllippide la 70

Cluj și Constanța.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară. > 
,,L-au cunoscut pe Lenin" — 
reportaj.
Mai aveți o întrebare 7 — emi
siune de cultură științifică. 
Tema : ..Vehiculele viitorului”. 
Reflector.
Film artistic : „Roșii și 
Telejurnalul de noapte. 
Anunțuri — publicitate.
Cadran — emisiune de actuali
tate internațională.
închiderea emisiunii.

un ei,se
munci, pentru a transforma înstrăinarea în ceea ce filozof numea contrariul adică in creație ?Este un proces carerealizează prin succesive mutații in conștiința socialistă a producătorilor-pro- prietari, rezultat al unei perfecționări a noilor relații sociale dintre oameni întemeiate pe drepturi e- gale, dar și pe obligații reciproce : ale fiecăruia față de toți ceilalți, ale tuturor impreună față de fiecare în parte.Să ne înțelegem. Proprie- tatea socialistă creează numai temelia noii discipline

voltarea sentimentului de responsabilitate socială la fiecare membru al societății.Socialismul este o comunitate de muncă, nu o societate de filantropie. Lupta despre care vorbim nu poate ti dusă decit concomitent prin stimularea celor ce aduc in patrimoniul comun contribuția întregii lor capacități și sancționarea celor care refuză o similară contribuție.— Dacă înțeleg bine sensul celor spuse, disciplina muncii trebuie văzută nu numai ca un factor al creșterii productivității muncii

JJ

J

socialiste, liber consimțite, a muncii și nu insăși această disciplină.— După mine, formularea cea mai plastică a democrației și umanismului socialist, a direcției unice pe care visăm să o imprimăm evoluției societății o- menești o dădea Paul E- luard intr-un vers devenit celebru : „De la orizontul unuia singur, la orizontul tuturor”.Nu cred că se poate tinde spre un asemenea orizont fără negarea moralei individualiste, fără o luptă permanentă pentru înlăturarea oricăror manifestări de egoism, fără apărarea intransigentă a criteriilor le echitate socială.— îți atrag atenția că noțiunea de „luptă” și un sens de- Tot atit este că nici o >ocială nu se mat, fără luptă. Lupta împotriva moralei individualiste, repet : reminiscență a secolelor de muncă înstrăinată, se duce prin dez-

implică constrîngerc. de adevărat transformare obține auto- z

și eficienței economice,' ci totodată ca un instrument de promovare a unor raporturi de corectitudine și echitate între producători, în calitatea lor de coproprietari ai mijloacelor de producție și ai rezultatelor întregii lor activități comune.— Cu alte cuvinte, repartiția strictă după muncă, eliminarea avantajelor sociale acordate independent de contribuția e- fectivă la patrimoniul comun și întărirea disciplinei de muncă sînt elemente componente ale unui efort unic, îndreptat spre afirmarea noii etici sociale și a echității socialiste. Am rezumat corect ?— Corect și parțial. Afirmarea noii conștiințe socialiste a oamenilor impune eliminarea reziduurilor moștenite, a neajunsurilor care se pot acumula în raporturile umane, dintr-o cauză sau alta, rezolvarea contradicțiilor care apar inevitabil in» cursul dezvoltării linei societăți. N-am spus niciodată însă că problema

s-ar reduce la acest aspect. Sentimentul de responsabilitate socială crește pe măsura exercitării ei în fapt. Fiecare drept cîștigat te încarcă cu o nouă răspundere, aceea de a-1 exercita in vederea realizării scopu- iui propus. Nu ajunge să ciștigi libertatea, trebuie să înveți să o îneît să o tr-un izvor permanentă a fi om.Cu alte cuvinte, privesc problema disciplinei muncii în cadrul general al lărgirii competențelor ce revin colectivelor de muncă, al extinderii formelor de participare a maselor la a- doptarea deciziei, al dezvoltării democrației socialiste, pe plan politic și e- conomic.Pentru prima dată în istorie, socialismul a creat posib'litatea unui stat întemeiat pe egalitatea reală a tuturor cetățenilor săi si orientat, prin însăși natura sa, spre înfăptuirea dreptății sociale.Am putea vorbi ore întregi despre dificultățile o- biective care decurg din faptul că un asemenea stat este construit nu pe planșetă sau într-un laborator, ci pe o planetă sfișiată de contradicții, sub presiunea unor cerințe concomitente și adesea divergente, prin hățișurile unei complexități de probleme economice, sociale, culturale, naționale și internaționale. Am putea, desigur, vorbi și despre propriile erori comise, dar și despre faptul că multe greutăți au fost cu succes depășite în sfert le-amCeea țial și dere este preocuparea a se lărgi permanent democrația de a-i da un sens cît mai cuprinzător în viață, de a se perfecționa neîncetat noile relații socialiste de producție, motorul progresului României. Mi se pare esențial, deoarece este singura modalitate de înfăp- luire a umanismului socialist și de afirmare deplină a virtuților socialismului. Mă umple de încredere, deoarece preocuparea amintită izvorăște din esența insăși a programului elaborat de partid la ultimele sale două congrese.

folosești astfel transformi înde alimentare a bucuriei de

cursulde veac. Cei trăit le știm.ce mi se pare mă umple de încrede
unui careesen-

socialistă cucerită,

zeci de scrisori prin, care tineri și virsthicî Țle diferite profesii iși exprimă aprecierea, interesul pentru .reușitele sportivilor noștri, pentru comportarea atit in întrecerile caracter intern, cit in cele internaționale. Totodată, multi dintre ei, de ordinul miilor, iși manifestă dorința de a veni la parcul Dinamo pentru a practica o disciplină sportivă sau alta, invățind și perfecționindu-se sub îndrumarea tehnicienilor noștri, a celor mai buni dintre sportivii dinamoviști.Dorința de a veni la Dinamo, de a îmbrăca tricourile alb-roșii ale clubului nostru nu este nouă. Anual, peste 6 000 de copii bat la porțile gloriei sportive, făcind primii pași spre tainele handbalului, fotbalului, natației, ca- , notajului sau tenisului, sub indrumarea antrenorilor de la Dinamo. Cei mai mulți dintre cei 6 000 sint copii din sectoarele I și II ale Capitalei. Ei iși incep, de obicei, activitatea sportivă în- tr-una din taberele pe care le timpul lunile august Este începutul. Uneori, întimplător, alteori, deciși de sfatul profesorului de educație fizică de la școală sau al unui, coleg mai mare, „vechi dinamovist”.Clubul nostru numără astăzi peste 1500 de sportivi (aproape 1 000 dintre ei fiind copii și juniori), cuprinși in 21 de secții și dispune de una din-

lor, cuȘi
li

organizăm în vacanțelor, in aprilie, iulie, și septembrie.

tre cele mai frumoase baze sportive din țară — parcul Dinamo — întinsă pe o suprafață de 22 de hectare : trei terenuri de fotbal, sală de sporturi, bazin o- limpic de înot, velodrom, poligon de tir, terenuri in aer liber de handbal, volei, baschet etc.De ce am făcut ceastă lungă enumerare ?Pentru că, astăzi, vrem să facem un pas inainte spre viitorii noștri sportivi, sau poate că viitorii sportului, Răsfoind scrisorile mințile mai inainte, disculind cu cei cărora le sint adresate (mă refer la vedetele din unele e- chipe sau secții dina- moviste), ne-am decis să-i invităm la noi, la Dinamo, pe toți cei care vor să facă sport. Această invitație nu este adresată numai celor care ne-au scris sau voiau să ne scrie, ci tuturor celor ce vor să se fortifice, făcind sport. în felul acesta, cerința de a folosi intensiv bazele sportive pe care le avem la dispoziție capătă un sens mai larg, oferind u- nui număr pe care l-am vrea mereu sporit această polivita- mină, cum sînt mișcarea, sportul.Deocamdată, invitația este adresată celor care vor să practice handbalul, voleiul, atletismul, baschetul și, bineînțeles, fotbalul. In fiecare luni, de dimineață pină seara, toate porțile parcului nostru vor Venind la prima zi săptămini

aer a-
spre sportivi, numai spre prieteni ai in general, a-

fi deschise. Dinamo in a fiecărei vă veți in-

tilni nu numai cu sportul preferat, ci și cu sporttyul preferat. Cei care iubesc fotbalul și pe fotbaliști ii vor intilni pe Radu Nunweiller, pe Luces- cu, Dumitrache sau Pircălab. Amatorii de handbal pe Penu, Sa- mungi, Nica, Moldovan... Și alții, și alții...Conducerea clubului nostru, in dorința de a marca sărbătorește începutul acestei noi activități. propune inv.i- taților săi prima in- tilnire pentru luni 6 aprilie, a doua zi de vacanță a elevilor. Pină atunci, antrenorii, sportivii dinamo- viști se vor pregăti pentru a primi oaspeți, pregătind totodată și bazele sportive ce le vor sta la dispoziție.Și dacă invitația va fi bine primită, oaspeții noștri găsi prea... mică de luni, impreună vom stabili și alte intilnire.■ Deci...vă așteptăm, namo”, luni 6

în cursul organelor locale din unele județe ale țării au plecat în Republica Populară Ungară pentru a participa la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării țării, ca invitate ale organelor locale de partid și de stat din județele maghiare învecinate.Delegația din județul Timiș, condusă de tovarășul Mihai Telescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a plecat la Szeged, centrul administrativ al județului Csongrad ; delegația din județul Teodor tetului tele consiliului popular județean, a plecat la Bekescsaba, centrul administrativ al județului Bekes ; delegația din județul Bihor, condusă de tovarășul Victor Bolojan, prim-secre- tar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a plecat la Debrețin ; delegația din județul Satu Mare, condusă de tovarășul Iosif Uglar, prim-secre- tar al ■ comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a plecat la Nyiregyhaza, centrul administrativ al ’județului Szabolcs-Szatmar.

Pentru turiști
Se finisează noul hotel din 

Birlad care va fi predat benefi
ciarului in cursul lunii mai. Ho
telul, cu parter și 5 etaje, va 
avea 130 de locuri, un restaurant și o braserie. Tot la Birlad se 
reamenajează și se extinde res
taurantul „Cerbul de aur", care 
are un pronunțat specific mol
dovenesc, atit in ce privește ar
hitectura cit, mai cu seamă, in 
preparatele culinare ce le oferă 
vizitatorilor. I s-a mai adăugat 
o clădire cu 3 săli pentru con
sumație și o terasă descoperită, 
cu 500 locuri.

iar vor ziuazile dela „Di- aprilie.
Ion NAE președintele clubului „Dinamo BucureștiN. R. Apreciind inițiativa clubului namo, ne dacă nu și alte buri și asociații țară, care dispun baze sportive, ar bui să-i urmeze exemplul. Aceeași întrebare privește și I.E.F.S. București, posesoarea unui complex sportiv, pe care viitorii profesori de educație fizică ar putea invăța, vățindu-i pe alții, viitorii lor elevi.

„Di- intrebăm clu- din de tre-

in- pe
CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASAJoi după-amiază, în grupa semifinală (A) a campionatelor europene de tenis de masă, echipa feminină a României a invins cu 3—2 echipa R.D. Germane. In partida următoare, echipa României (Maria Alexandru, Carmen Crișan) a întîlnit formația Cehoslovaciei. Jucătoarele cehoslovace au obținut victoria cu scorul de 3—2. La 2—2, în meciul decisiv, Gro-

După 23 de ani de întrerupere

Arad, condusă de tovarășul Haș, prim-secretar al comi- județean de partid, președin-

O delegație a Uniunii Ziariștilor din România condusă de Gheorghe Dol- gu, redactor-șef al revistei „Viața Economică”, a plecat joi la Budapesta la invitația Asociației Ziariștilor Maghiari, pentru a asista la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 25 de ani de la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. (Agerpres)
„SPLENDOARE

IN IARBA'1
La cinematograful „Patria” 

din Capitală se prezintă fil
mul lui Elia Kazan „Splen
doare în iarbă”. Este o pro
ducție a studiourilor 
ne, evocînd povestea 
doi adolescenți, pe 
crizei economice din
terpreți : Nathalie Wood, War
ren Beatty, Pat Higie, Barba
ra Loden, Audrey Christie 
?• a.

america- 
iubirii a 
fundalul 
1929. In-

De la O.S.T.A
Spectacolele renumitului An

samblu Indian de balet „Ka- 
lakshetra" vor avea loc la 
București în sala Ansamblului 
U.G.S.R. duminică, 5 aprilie, 
ora 20, și luni, 6 aprilie, oia 
18, în loc de ora 20, cum a fost 
anunțat.

DÎMBOVIȚA

Consfătuirea 
apicultorilor

Zilele trecute, la Voinești, 
peste 150 apicultori din Găești, 
Titu, Răcari, Tirgoviște, Mo- 
reni și din comunele învecinate 
și-au dat intilnire. într-o con
sfătuire de lucru. Tema : „Lu
crările de primăvară din stu
pină și măsurile ce se impun in 
vederea «primului cules» al al
binelor de la salcimi". Pentru a 
cunoaște experiența științifică , 
dobîndită in acest domeniu, a- 
picultorii au vizitat stup'na 
Institutului de cercetări horti- 
viticole din Voinești.

ALBA

Șantier 
al tineretului

Pe pășunea Gimbaș a coope
rativei agricole de producție 
Aiud 1 a fost inaugurat pri
mul șantier al tineretului din 
județul Alba. Circa 300 tineri și 
tinere din orașul Aiud — mun
citori, funcționari, elevi — au 
participat recent li lucrările de 
irigare a unei pășuni cu o su
prafață de 50 hectare. Canalul 
central de irigație va avea o 
lungime de 2,5 km și o adincime 
de 1.5 metri. Cu ocazia des
chiderii acestui șantier al tine
retului, organizația U.T.C. a o- 
rașului Aiud a primit drapelul 
de organizație fruntașă in între
cerea patriotică dintre comitetele 
orășenești U.T.C. din județul 
Alba.

BUZĂU

Acfiuni edilitare
în municipiul Buzău au loc 

intense acțiuni de muncă pa
triotică, la care participă mii de 
cetățeni. Au fost amenajate pe
luze pentru flori pe bulevardele 
principale ale orașului, însu
mând o suprafață de peste 6 500 
mp, și au fost săpate 500 gropi, 
in care s-au plantat arbuști or
namentali. în Cring, pe o su
prafață de aproape 10 000 mp, 
au fost brăzduite zonele verzi, 
iar in zona industrială s-au a- 
mena.iat alți 10 000 mp pentru 
viitoarele zone verzi. Valoarea 
lucrărilor efectuate prin mun
că patriotică, în aceste zile, de
pășește o jumătate de milion lei.

fova a intrecut-o cu 21—18, 14—21, 21—14 pe Carmen Crișan. Alte rezultate : R.D. Germană—Bulgaria 3—0 ; Cehoslovacia—R.F. a Germaniei 3—0. In cea de-a doua grupă (B). Anglia a invins cu 3—2 echipa Ungariei, Polonia a dispus cu 3—1 de Suedia, iar U.R.S.S. a întrecut cu 3—0 echipa Suediei (meciurile se joacă după sistemul turneu).
INVITAȚIE LACOFETĂRIE SUCEAVA

SE VOR RELUA CAMPIONATELE BALCANICE 
DE CICLISM (PE ȘOSEA)La Sofia s-au desfășurat lucrările conferinței balcanice de ciclism la care au luat parte delegați din Bulgaria, Iugoslavia, România și Turcia. România a fost reprezentată de antrenorul federal Traian Dinuț.Participanții au aprobat în unanimitate propunerea federației bulgari privind reluarea campionatelor bal canice de ciclism pe șosea. Astfel după o întrerupere de 23 de ani, competiția se va relua cu cea de-a 4-a ediție programată în a doua jumătate a lunii iulie 1971 la Sofia. Programul oampionatului balcanic de ciclism pe șosea va cuprinde două

probe : 100 km contracronometru pe echipe și cursa de 165 km cu plecare in bloc. S-a hotărît ca fiecare țară participantă să trimită cite doi arbitri. în urma consultărilor dintre delegații prezenți la conferință s-a stabilit ca următoarele ediții ale campionatului balcanic de ciclism pe șosea să se desfășoare in România (1972), Turcia (1973) și Iugoslavia (1974).Următoarea conferință ciclism va avea Ioc anul fia cu ocazia celei de-a campionatului balcanic.
balcanică de viitor la So- 4-a ediții a

In cursul lunii aprilie, în zi
lele de sîmbătă și duminică, 
vor fi deschise, în cîteva co
fetării, expoziții cu vînzare, cu 
un bogat sortiment de torturi, 
cozonaci, fursecuri, pișcoturi 
și bomboane fine de ciocola
tă. Asemenea expoziții veți 
găsi la cofetăriile „Universită
ții” — Bd. Republicii nr. 6 ; 
„Victoria" — Calea Victoriei 
14 ; „Opereta" — Piața Spla
iului 8 (Blocul-turn) ; „Sud" — 
Magistrala N-S (colț cu Bd. 
Mărășești) ; „Toporași" — Șos. 
Giurgiului 120 ; „Doina" — Șos. 
Ștefan cel Mare 31 ; „Iris" — 
Bd. Mihai Bravu 119—121 ; 
„Savarina" — Complexul co
mercial din 8tr. Baba Novac, 
colț cu str. Stejarului, și „Fis
tic" — Bd. Dimitrov 99.

Cooperare
Ferma avicolă din cadrul în

treprinderii agricole de stat 
Burdujeni—Suceava — singura 
unitate din această zonă pro
filată pe creșterea puilor de 
carne — și-a asumat sarcina să 
coopereze, în domeniul creșterii 
păsărilor, cu cooperative agricole 
de producție din județele Su
ceava, lași. Neamț, Botoșani, 
Vaslui și Bacău. Prin cooperare, 
ferma amintită asigură livrarea 
către unele unități cooperatis
te din județele citate a circa 
860 000 pui de o zi. urmind ca 
cifra să crească, în mod treptat, 
astfel incit in 1975 să se ajun
gă la 3 600 000 pui de o zi. Este 
vorba de pul rezultați din în
crucișarea raselor Rokh și Cor- 
nisch, care au o dezvoltare ra
pidă. ajungind la virsta de 65 
de zile să aibă o greutate me
die de 1,5 kg.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

OPERAȚIUNILE
OFENSIVE.

ALE FORȚELOR 
PATRIOTICE 
CONTINUĂSAIGON 2 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore forțele militare ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au continuat să declanșeze acțiuni ofensive de amploare asupra obiectivelor strategice americano-saigoneze a- proape in toate regiunile sud-vietna- meze. Aproximativ 100 de poziții fortificate ale trupelor S.U.A. și ale administrației de la Saigon au fost supuse de patrioți unor intense bombardamente cu rachete și mortiere. Importantul complex militar aero- naval american de la Da Nang, cartierul general al celei de-a 173-a brigăzi aeropurtate americane din provincia Binh Dinh. fortificațiile militare americano-saigoneze amplasate in zona septentrională a Vietnamului de sud. in provinciile Quang Tri și Binh Dinh. precum și cele instalate in Delta Mekongului. in orașele My Tho. Cho Gao și Phung Hiep s-au aflat printre principalele obiective ale atacurilor lansate de patrioți. Totodată, joi dimineața au fost semnalate ciocniri violente intre grupurile de patrioți și unități ale trupelor inamice in provincia Binh Thuan.

HANOI 2 (Agerpres). — Comisia de anchetare a crimelor comise de americani în Vietnam a dat publicității la 31 martie un comunicat special privind crimele comise in regiunea populată Be Moong De-Muong Xen. Tn comunicat se arată că guvernul american. încâlcind declarația privind încetarea bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam. a ordonat efectuarea unor raiduri aeriene asupra acestei regiuni in zilele de 27 și 28 martie. în urma acestor atacuri s-au inregistrat 30 de morii și răniți, a fost distrusă o școală și au fost incendiate numeroase locuințe.Comisia, se arată în încheierea comunicatului. protestează cu vehemență împotriva acestor acțiuni a- gresive.
URUGUAY

Divergențe 
in legătură cu „starea 

de urgență"MONTEVIDEO 2 (Agerpres) — Senatul Uruguayan a hotărît să se întrunească într-o sesiune specială pentru a se pronunța asupra unei moțiuni de cenzură prezentate împotriva guvernului, ca urmare a disputei izbucnite între puterea legislativă și cea executivă cu privire la menținerea „stării de urgență" pe întreg teritoriul țării.Miercuri seara, ministrul finanțelor, Ceasar Charlone, și-a prezentat demisia în cadrul unui efort al președintelui Uruguayan, Pacheco Areco, de a întocmi o echipă ministerială care să permită obținerea sprijinului parlamentului.
(Urmare din pag. I)problemelor privind securitatea europeană. în orice caz, o asemenea conferință poate avea sens deplin dacă : este bine pregătită ; în cadrul tratativelor preliminare privind problemele concrete se obțin succese din care să se întrevadă că această conferință poate să ducă la rezultate esențiale și, ca atare, in cadrul conferinței nu vor fi tratate doar probleme periferice ; S.U.A. și Canada vor participa de la inceput și cu drepturi egale ; conferința să nu ducă numai la sancționarea unui „statu-quo“ care să permanentizeze coexistența hegemonială a două blocuri ce se consolidează tot mai mult. Conferința trebuie să reducă mult mai mult sistemul „gin- dirii de bloc", să ducă Ia atenuarea incordărilor și înlăturarea focarelor de neliniște, in deplin acord cu toți participanții. Cu alte cuvinte, să ducă spre un statut mai bun. care poate deveni fundamentul pentru o ordine de pace dreaptă și de durată.în concluzie, aș dori să constat că R.F.G. este gata să discute în mod descliis orice propuneri privind securitatea europeană. Fiind conștienți de faptul că aceste probleme prezintă o importanță care depășește cadrul Europei, am dori să evităm pericolul unui eșec.întrebare : După cum se știe, pen
tru viitoarea conferință s-au făcut 
propuneri privind punctele ce ar 
urma să fie înscrise pe ordinea de zi 
a primei intilniri general-europene : 
renunțarea la folosirea forței in rela
țiile interstatale ; promovarea relații
lor economice, pe baza egalității în 
drepturi și a avantajului reciproc in 
scopul dezvoltării relațiilor de cola
borare și încredere intre țările conti
nentului. Cum apreciați aceste pro
puneri 1Răspuns : De fapt aceste puncte au fost formulate în Declarația de la Praga din 31 octombrie 1969 a miniștrilor de externe ai statelor membre ale Tratatului de la Varșovia. R.F.G., împreună cu partenerii săi de alianță din N.A.T.O., a depus, de asemenea, la rindul său, eforturi pentru elaborarea și prezentarea unor teme pentru viitoarea con-

Cambodgia. Mașini blindate ale armatei patr'ulînd pe străzile localității Kampong Cham, unde au avut loc ciocniri între trupele guvernamentale și populația civilă care-l susține pe prințul Norodom Sianuk

Declarația guvernului francez cu privire

la situația din Asia de sud-est
5

S Reacții la O. N. U. și

PARIS 2 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint al cabinetului francez. Leo Hamon, a dat citire miercuri seara unei declarații oficiale privind situația din sud-estul Asiei, in care se menționează printre altele : „Guvernul francez ia notă că ultimele evenimente din Laos și Cambodgia au agravat considerabil situația din Indochina și. așa cum și-a exprimat temerea incă de la 19 martie, au contribuit la extinderea conflictului vietnamez in toată peninsula indochine- ză“. In continuare, declarația menționează că extinderea războiului poate fi evitată prin negocieri între părțile interesate, care să permită realizarea unei înțelegeri generale in vederea stabilirii in Indochina a u- nei zone de neutralitate, și de pace. Declarația guvernamentală apreciază că „n-au fost pierdute toate speranțele de a vedea Cambodgia menținîn- du-și statutul de neutralitate, potrivit acordurilor de la Geneva din 1954, și de a vedea Laosul regăsindu-și, pe baza acordurilor din 1962, pacea și unitatea națională în neutralitate".Documentul consideră că reușita politicii de negociere „implică încetarea oricărei intervenții străine și respectarea suveranității și integrității teritoriale a fiecăruia". In încheierea declarației, se afirmă că „guvernul francez este dispus să-și aducă contribuția sa activă la această acțiune".NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul ’general al O.N.U.. U Thant, a luat cunoștință cu interes de telegramele de presă din Paris în urma reuniunii Consiliului de Miniștri care a formulat poziția guvernului francez in favoarea unor ..negocieri lărgite intre toate părțile interesate pentru stabilirea in întreaga Indochina a unei zone de neutralitate și pace" — a declarat un purtător de cuvint al O.N.U. El a adăugat că U Thant așteaptă o comunicare oficială din partea guvernului francez în această problemă.WASHINGTON. — După cum transmite agenția U.P.I., oficialități ale guvernului S.U.A. au declarat că Statele Unite intenționează să ceară Franței amănunte suplimentare îna
ferință. îmi permit să fac referiri în acest sens la declarația miniștrilor de externe ai țărilor N.A.T.O. din 5 decembrie 1969 în care, cu privire la convorbirile privind o îmbunătățire a securității europene, se spune : „Pacea și securitatea în Europa trebuie să se bazeze pe respectarea universală a următoarelor principii : egalitate, suveranitate, independența politică și integritatea teritorială a fiecărui stat european, dreptul fiecărui popor european de a-și făuri viitorul său,

la Washington

inte de a adopta o poziție definitivă asupra propunerii franceze de inițiere a unor negocieri între părțile interesate pentru neutralizarea întregii Indochine. Refuzind să comenteze direct propunerea franceză, purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat, Robert McCloskey a declarat : ..Guvernul S.U.A. urmărește foarte îndeaproape toate evenimentele din această regiune și, întrucit situația s-a schimbat in ultimele săptămâni, intenționăm să răminem foarte rezervați asupra a ceea ce vum spune pînă cind vom putea formula o apreciere mai completă asupra semnificației acestor evenimente".

BELFAST

Tulburările 
din Irlanda 

de nord
• Reuniunea Comitetului 

securității

BELFAST 2 (Agerpres). — Si
tuația care s-a creat în Irlanda de 
Nord, ca urmare a tulburărilor din 
ultimele zile dintre catolici și pro
testanți, se află în centrul preocu
părilor guvernului din Ulster. 
După ședința de joi dimineațg a 
guvernului la Belfast a avut lăc o 
reuniune a Comitetului securității 
la care au luat parte : primul mi
nistru, James Chichester Clark, 
ministrul de interne, Eric Porter, 
generalul Ian Freeland, coman
dantul șef al forțelor britanice sta
ționate în Irlanda de Nord, Arthur 
Young, inspectorul general al po
liției. Au fost studiate eventualele 
măsuri care ar putea fi luate în 
cazul cînd ciocnirile dintre cele 

^louă comunități religioase ar creș
te în amploare.

roma — Viitoarele alegeri 
regionale și administrative 

în discuția Direcțiunii P.C.I.
ROMA 2 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Timp de două zile s-au desfășurat la Roma lucrările Direcțiunii Partidului Comunist Italian, care. a discutat probleme de ordin politic și organizatoric în legătură cu viitoarele alegeri regionale și administrative, precum și criteriile privind candidaturile pentru aceste alegeri. La baza discuțiilor au stat rapoarte prezentate de Alessandro Natta și Ugo Pecchioli. membri ai direcțiunii.Direcțiunea P.C.I. a discutat, de a- semenea, un raport al lui Carlo Gal- luzzi, membru al direcțiunii, responsabilul secției externe a partidului, asupra situației internaționale și politicii externe a Italiei, precum și a- supra problemelor mișcării comuniste și muncitorești.Intr-un comunicat dat publicității joi, direcțiunea P.C.I. „reafirma că ținerea alegerilor pentru noile consilii regionale, provinciale și comunale pînă la sfîrșitul primăverii este o obligație constituțională" și că „guvernul Rumor trebuie să stabilească data consultării populare chiar în momentul prezentării sale în fața parlamentului pentru a cere votul de învestitură". Direcțiunea P.C.I., continuă comunicatul, a dat mandat grupurilor parlamentare ale partidului „să exprime, cu prilejul dezbaterilor în Senat și în Camera deputați- lor, aprecierea critică severă șl neta

opoziție a comuniștilor față de guvernul prezidat de Mariano Rumor".Direcțiunea P.C.I. a adoptat un plan de acțiuni in vederea alegerilor regionale și administrative și a hotărît convocarea plenarei Comitetului Central al P.C.I. pentru zilele de 20—22. aprilie. „Este vorba — menționează în încheiere comunicatul direcțiunii P.C.I. — de a mobiliza toate forțele populare și democratice pentru a înlătura pericolul tot mai amenințător al unor tentative autoritare și aventuriste, pentru a impune o cotitură care să pună la baza politicii Italiei .interesele și participarea claselor muncitoare".
CIIJ EN-LAI VA VIZITA

R. P. 0. COREEANA
PEKIN 2 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, va face o vizită în 
R.P.D. Coreeană la începutul lunii 
aprilie, la invitația lui Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene.

BRAZZAVILLE

Alegerea organelor 
conducătoare ale Partidului 

congolez al muncii
• M. N'Gouabi reales pre- 

ședințe al Comitetului 
CentralBRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — La Brazzaville au luat sfîrșit lucrările Congresului extraordinar al Partidului congolez al muncii. Președinte al Comitetului Central al partidului a fost reales Marien N’Gouabi, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Congo, iar prim-secretar al C.C. — Claude Ernest Ndalla.Potrivit hotărîrii adoptate de congres, componența Biroului Politic al Partidului congolez al muncii a fost lărgită de la opt la zece membri. Noii membri ai Biroului Politic sînt Ambroise Noumazalaye, care a fost ales secretar adjunct al C.C., fiind totodată însărcinat cu problemele planului, și Denis Sassou Nguesso, care se va ocupa de coordonarea activității organizațiilor de masă. Totodată, au fost schimbate atribuțiile unora dintre vechii membri ai Biroului Politic.

agențiile de presă transmit:

Discuțiile 
din Comitetul 

pentru dezarmareGENEVA 2. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : în ședința de joi a Comitetului pentru dezarmare, șeful delegației sovietice, A. A. Roșein, a relevat importanța încheierii unui acord care să interzică producția, stocarea și utilizarea armelor chimice și biologice. Reprezentantul sovietic a declarat că această problemă trebuie să ocupe atenția paxticipanților la actualele lucrări, subliniind interesul manifestat de numeroase delegații care s-au pronunțat în favoarea negocierii unui tratat interzicînd ambele tipuri de arme. El a criticat cu vehemență proiectul britanic, care prevede negocierea unui acord menit să interzică exclusiv armele biologice.în intervenția sa. șeful delegației cehoslovace, T. Lahoda, a sprijinit declarația reprezentantului sovietic, precizînd că singurul acord valabil ar îi acela care să interzică atît folosirea armelor chimice cît și a celor bacteriologice, așa cum au propus țările socialiste.
acest domeniu intre Est și Vest cu șanse bune de reușită. Actualele contacte ale S.U.A., Angliei, Franței cu U.R.S.S., în cadrul responsabilităților speciale ce le revin in privința Berlinului occidental, sint, de asemenea, potrivite să îmbunătățească atmosfera pentru convorbirile intre Est și Vest și în același timp să servească drept bază pentru stabilirea unor teme viitoare în domeniul bilateral și multilateral.

Dezvoltarea încrederii 
între state și securitatea 

europeană
reglementarea pașnică a diferendelor, neamestecul in treburile interne ale unui alt stat, indiferent de regimul șău politic și social, renunțarea Ia folosirea forței sau amenințării cu forța față de alte state. Experiența a dovedit că aceste principii nu sini interpretate pretutindeni în același mod. Problemele fundamentale care se pun în Europa pot fi rezolvate numai pe baza acestor principii, iar orice îmbunătățire reală și durabilă a relațiilor est-vest implică respectarea lor fără condiții și fără rezerve".Noi propunem să se inieze o reducere reciprocă și echilibrată a forțelor armate. Aceasta ar constitui un pas practic pe calea dezarmării generale și totale cerută in Est și în Vest. Desigur, ar -fi de dorit- pentru ambele părți ca și in cadrul Pactului de la Varșovia să se inițieze măsuri corespunzătoare prealabile care să permită o discuție asupra amănuntelor in

întrebare : Ce efecte ar avea,
după părerea db-, intensificarea con
tactelor și consultărilor directe inter
statale, a relațiilor economice asupra 
șanselor de reușită ale conferinței 
europene ?Răspuns : înaintea începerii une. .■onferințe de o asemenea importanță icntru soarta viitoare a Europei, se impun eforturi in continuare pentru îmbunătățirea și punerea pe baze concrete a climatului între Est și Vest. Ar însemna deja foarte mult dacă ambele părți ar începe în tot mai multe domenii ale relațiilor dintre ele, cel puțin in politica practică, să nu-și mai reglementeze raporturile pe baza categoriei „prieten-dușman". O pace durabilă este posibilă numai pe bază de încredere. Prin dezvftltarea încrederii crește și securitatea. încrederea apare printr-o tot mai bună cunoaștere reciprocă. De aceea întărirea contactelor între Est și Vest

Țările Americii Latine trebuie să se bazeze mai 
curînd pe posibilitățile lor, decit să conteze pe ajutorul străin pentru a-și dezvolta economia, consideră, intr-un studiu pregătit pentru a fi prezentat la reuniunea de la 20—24 aprilie din Uruguay a Băncii Inter- americane pentru Dezvoltare, cunoscutul economist argentinian, dr. Râul Prebisch, director al Institutului O.N.U. pentru dezvoltare din Chile. In studiu se arată că pontru a-și asigura un progres economic capabil să soluționeze problemele actuale stringente, țările latino-americane trebuie să-și dezvolte anual economia intr-un ritm de cel puțin opt la sută, in comparație cu ritmul mediu actual de numai 3,5 la sută.

Un alt grup de patrioți 
sud-coreeni a fost deferit 
organelor judiciare - infor- mează agenția A.C.T.C., citind știri provenite din Seul. In urma procesului înscenat la tribunalul din districtul Chonju, doi patrioți sud-coreeni au fost condamnați la închisoare pe viață, iar alți 14 la închisoare pe diverse termene.

Cei 15 studenți japonezi 
care au deturnat avionul 
„Boeing 707" aparținind societății „Jal" au anunțat joi. că sint gata să permite evacuarea pasagerilor și a membrilor echipajului in schimbul viceministrului japonez al transporturilor. Shînjiro Yamamura, anunță agenția France Presse. Ei au cerut, totodată, ca acesta să fie însoțit de un membru al Dietei, deputat din partea) partidului. socialist, care să-1 identifice,

Comitetul de conducere
al Partidului democrat din 
Statul NeW York l-a desemnat
Ia toate nivelurile este una din prin- I cipalele noastre deziderate.încrederea crește'prin gesturi de I bunăvoință. In acest domeniu se includ, de exemplu, înțelegerile bilaterale privind renunțarea la forță, cum tinde să încheie R.F.G. cu state membre ale Tratatului de la Varșovia. Tot aici se înscriu și promovarea colaborării economice și tehnice, precum și manifestările culturale, domenii în care guvernul federal depune, de a- semenea, eforturi.întrebare : Ce pași considerați că 
ar trebui intreprinși in direcția conti
nuării procesului de destindere și de 
lărgire a cooperării intre toate țările 
continentului nostru, in direcția 
securității europene ?Răspuns : Cu ideea cuprinsă în întrebarea dumneavoastră că o continuare a procesului de destindere în Europa s-ar reflecta pozitiv asupra securității europene dorită de noi toți sînt perfect de acord. Citeva lucruri care s-ar putea iniția în această direcție am și amintit. Permiteți-mi insă să mă refer la faptul că in cadrul eforturilor de destindere în Europa o importanță deosebită revine relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. Convorbirea de la Erfurt a fost în acest sens un început — începutul unei evoluții politice pe care o urmărim cu perseverență și care poate să ducă la înțelegeri și acorduri prin care ar fi îmbunătățite nu numai relațiile dintre cele două state germane, ci s-ar facilita, de asemenea, șansele de succes pentru convorbiri privind securitatea europeană într-un cadru mai larg.Un succes al amintitelor discuții ale S.U.A., Angliei, Franței și U.R.S.S. in cadrul responsabilităților lor speciale pentru Berlinul occidental în vederea obținerii unei îmbunătățiri a situației ar fi, de asemenea, menit să contribuie la îmbunătățirea atmosferei între Est și Vest.Este, de asemenea, importantă desfășurarea convorbirilor sovieto-ameri- cane privind limitarea armelor strategice pentru viitoarele tratative asupra securității europene.A înlocui teama prin încredere, ostilitatea prin colaborare — este țelul nostru, spre care tindem împreună cu toate popoarele Europei.Convorbire realizată de 

Mircea MOARCAȘ

pe Arthur Goldberg, fost reprezentant permanent al S.U.A. la O.N.U., drept candidat al său la alegerile pentru postul de guvernator al acestui stat. Numirea urmează să fie aprobată și in cadrul alegerilor preliminare din cadrul Partidului democrat, ce vor avea loc la 23 iunie â.c.
Social-democrații și 

ber-democrații au căzut 
acord să-și asume împre
ună conducerea orașului 
Hamburg ’n v***or“ patru ani urmând exemplul guvernului de la Bonn. Noul senat municipal va cuprinde 13 membri (11 social-demo- crați și 2 liber-democrâți). La alegerile locale care au avut loc la 22 martie. Partidul social-democrat

li- 
de

și-a păstrat majoritatea in parlamentul orașului, obținînd 53,3 Ia sută din voturi (in ciuda unui regres de 5,7 la sută), in timp ce creștin-democra- ții au primit 32,8 la sută (cu 2,8 la sută mai mult), iar liber-democrații 7,1 la sută (cu 0,3 la sută mai mult).
Joi a sosit Ia Moscova, la invitația C.C. al P.C.U.S., o delegație de partid a Frontului Național de Eliberare al Republicii Populare a Yemenului de Sud, condusă de Abdul Fattah Ismail Al-Jaufi. secretar general al F.N.E.. informează a- genția TASS.

Poliția politică brazilia- j|Q a ordonat arestarea și „detenția preventivă" a 140 de persoane considerate drept suspecte de acțiuni „subversive”. Potrivit agenției Associated Press, lista celor arestați cuprinde nume de ziariști, medici, preoți, un judecător, precum și numeroși profesori,, studenți, avocați și ingineri, acuzați de apartenență la organizația clandestină Acțiunea de eliberare națională (A.L.N.).
In Senatul american au fost exprimate îngrijorări in legătură cu un raport al Departamentului de Stat, in care se arată că Statele U- nite au acordat altor țări în cadrul programelor de asistență pentru străinătate, echipamente militare in valoare de 3,4 miliarde dolari. Senatorul Fred Harris a cerut ca Congresul să fie avizat periodic de efectuarea unor asemenea operațiuni pentru a putea exercita un control asupra lor. în acest sens s-a. pronunțat și liderul majorității democrate din Senatul american, Mike Mansfield. în prezent, singura obligație a Pentagonului este de a informa, la sfârșitul anului, printr-un raport către comitetele privind alocațiile, despre volumul acestor operații.
Răpitorii ambasadorului 

R.F. a Germaniei în Gua
temala, Karl von sPreti, au făcut cunoscut că eliberarea diplo-matului vest-german va avea loc numai după ce vor fi puși în libertate 16 deținuți. Această știre a fost a- nunțată joi de Ministerul Afacerilor Externe al R. F. a Germaniei. A- ceeași sursă a precizat că guvernul guatemalez s-a intrunit joi într-o ședință specială, pentru a analiza condiția cerută.

Turcia. Premierul Suleyman Demirel vizitind orașul Gediz lovit de cutremur
TURCIA

ANKARA 2 (Agerpres). — In Anatolia apuseană, regiune a Turciei atît de mult încercată in ultimele zile de numeroasele cutremure de pămint, continuă operațiunile de salvare a supraviețuitorilor, de apărare a populației sinistrate impo- triva foamei, frigului și epidemiilor. Echipele de salvare caută sub dărîmături alți posibili supraviețuitori ai cata

clismului, deși numărul acestora scade din oră in oră. Pe drumurile desfundate, lungi convoaie de mașini transportă spre localitățile lovite de cutremur alimente, îmbrăcăminte, pături și corturi. Personalul sanitar și-a concentrat atenția asupra împiedicării declanșării unor focare de epidemie. Cadavrele sînt îngropate rapid și o vastă acțiune de vaccinare

este în curs. In această privință, ministrul sănătății și asistenței sociale, Vedat Aii Ozkan, a dezmințit miercuri seara, la Ankara, zvonurile potrivit cărora în regiune ar fi izbucnit unele focare de epidemie. La Gediz se depun eforturi pentru normalizarea situației. Rețeaua de distribuire a apei potabile a fost refăcută, iar cea electrică restabilită.

„Franța dorește să-și 
reia locul său în cadrul 
Consiliului Ministerial al 
Uniunii Europei Occiden
tale" (U.E.O.), a declarat ministrul de externe francez, Maurice Schumann, cu prilejul unei declarații făcute joi la clubul presei străine din Paris. El a precizat că intre miniștrii de externe ai Franței și Belgiei au avut loc întrevederi pe marginea a- cestei probleme și că acestea au fost încurajatoare.

0 expoziție a cărții și 
cinematografiei sovietice s-a deschis la centrul cultural din Djakarta. La deschidere au participat Budjardo. ministrul informațiilor al Indoneziei, reprezentanți ai vieții publice, diplomați, precum și membrii unei delegații sindicale sovietice,* care vizitează Indonezia.

La Bagdad a fost dat pu
blicității noul plan cincinal al Irakului. Investițiile prevăzute in vederea dezvoltării diverselor ramuri ale economiei totalizează 1 044 milioane dinari. Totodată, se preconizează o creștere anuală a venitului național de 7,1 la sută.O deosebită atenție este acordată intensificării operațiunilor de valorificare a tuturor resurselor naturale ale țării, în vedetea dezvoltării multilaterale a economiei.

Un proiect de lege care 
interzice fumatul în sălile 
de cinema și teatru, pr/cum și în mijloacele de transport, a fost prezentat in Camera Deputaților din Italia. Italia este singura țară din Europa unde nu este încă interzis fumatul în sălile de spectacol. A existat o interdicție de a nu se fuma în mijloacele de transport, dar ea nu a fost aplioată.
SANTO DOMINGO

Dispute 
preelectorale

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres). — Președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, a respins' o cerere prezentată de liderii a șapte partide opoziționiste de a demisiona imediat din postul său în cazul în care intenționează să-și mențină candidatura la un nou mandat prezidențial. Partidele de opoziție au subliniat că, dacă Balaguer nu va renunța definitiv la președinție, ele nu vor mai participa la alegerile prezidențiale. Vicepreședintele țării, Francisco Augusto Lora, a reafirmat că este dispus să demisioneze dacă Balaguer va face același lucru, astfel îneît cei doi, in calitate de candidați prezidențiali, să nu dispună de avantajele oferite de menținerea funcțiilor actuale față de ceilalți candidați in cursul campaniei electorale.Intre timp, atmosfera politică din Republica Dominicană se menține încordată. In orașul Puerto Plata au izbucnit mai multe incendii provocate de bombe, după ce poliția a ucis trei persoane și a rănit alte 17 in cursul unei demonstrații a studenților și muncitorilor, organizată in semn de protest față de amenințarea concedierii unui însemnat număr de muncitori portuari.
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