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cale sigură spre recoite
mari, pe măsura

posibilităților fiecărei
unități agricole

Nici o altă preocupare să nu sus
tragă agronomii de la sarcina lor
de conducători ai procesului de pro
ducție, de la activitatea zilnică de
îndrumare și control pe terenDe cîtva timp, vremea s-a încălzit, ceea ce a dat posibilitate lucrătorilor de pe ogoare, mecanizatorilor în primul rînd, să se îndrepte cu toate forțele spre cimp. Au început zile de muncă intensă din zori și pînă în noapte, zile care solicită cooperatorilor și îndeosebi mecanizatorilor nu numai eforturi deosebite pentru grăbirea semănatului ci și o mare răspundere, un înalt simț al profesiei de agricultor pentru a face lucrări de cea mai bună calitate. Aceasta presupune o pregătire exemplară a terenului, grădinărește — cum se obișnuiește să se spună — respectarea timpului optim de semănat pentru fiecare cultură în parte, îngroparea seminței la adincimea potrivită și realizarea unor rînduri perfect drepte, care, în cazul prășitcarelor, să permită executarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de întreținere. Din știrile sosite la ziar rezultă că în cooperativele agricole din județul Constanța s-a terminat însămînțatul ovăzului, mazărei, inului de fuior, borceagului și sfeclei de zahăr. De asemenea, in numai citeva zile au fost semănate mai mult de 6 000 ha cu floarea-soarelui. Pină la jumătatea acestei săptămîni, mecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Constanța semănaseră culturile din prima epocă pe mai mult de jumătate din suprafața de 90 000 hectare planificate. Se lucrează intens și în alte județe.Ritmul alert, determinat de suprapunerea epocilor de semănat Ia unele culturi, datorită timpului rece și umezelii din cursul lunii martie, nu trebuie nicidecum să ducă la executarea unor lucrări de calitate necorespunzătoare. Experiența altor ani a dovedit cit de păgubitoare poate fi neglijarea unor măsuri agrotehnice. Anul trecut, de exemplu, a întirziat semănatul unor culturi timpurii cu toate că prin natura^ lor biologică ele cer ca ia germinare să aibă o temperatură mai scăzută și umezeală mai multă. în unele locuri, porumbul a fost semănat în teren pregătit necorespunzător, in arătură făcută primăvara, ceea ce a determinat ca răsărirea să nu fie uniformă. La grîu, lipsa lucrărilor de întreținere și îndeosebi a plivitului — manual sau chimic — a favorizat îmburuienarea terenului, cu urmări negative asupra nivelului calitativ și cantitativ al recoltelor. Toate acestea s-au răzbunat pe cei care au neglijat agrotehnica, efectele lor negative văzîndu-se, îndeosebi, la cules. Sînt zeci și sute de exemple de cooperative agricole care, deși alăturate, cu condiții similare de climă și sol, obțin, datorită diferențelor mari în nivelul calitativ al lucrărilor făcute — unele 3—4 000 kg porumb la hectar, iar altele — sub 1 500 kg.In agricultură, poate mai mult ca în orice alt domeniu de activitate, calitatea muncii, a lucrărilor agricole este tot atit de importantă, necesită tot atîta răspundere din partea celui ce le execută ca și acțiunea de a investi, de a construi. Eforturile materiale pe care le face statul pentru a pune la dispoziția agriculturii o tehnică nouă, modernă vor avea eficiență ridicată numai prin efectuarea, de către cei chemați să mînuiască această tehnică, a unor lucrări de cea mai bună calitate.Este necesar să fie subliniate aceste cerințe deoarece, chiar și acum, se^ constată unele neajunsuri în ce privește calitatea lucrărilor de semănat. In județul Dolj, de exemplu, lucrările agricole de primăvară se desfășoară în ritm intens, semănatul culturilor din prima epocă fiind pe terminate. Dar, pe alocuri, se manifestă aceeași tendință, mult combătută in trecut ca și azi, de a neglija unele măsuri agrotehnice. La cooperativa agricolă „1 Mai" Băilești au fost semănate suprafețe mari. Terenul pentru mazăre, lucerna și sfeclă de zahăr a fost bine pregătit. în schimb, unde se semăna floarea-soarelui, terenul era plin de resturi de tulpini de porumb, nu se făcuse o nivelare corespunzătoare. Semințele de floarea-soarelui erau pline de corpuri străine incit blocau semănătoarea și, din această cauză, densitatea era necorespunzătoare. în cooperativele agricole din Calopăr si Afumați tractoriștii care însămînțau sfecla de zahăr lucrau neglijent, astfel că semințele rămîneau la suprafață, iar rîndurile se suprapuneau. La ultima teleconferință de la Ministerul Agriculturii și Silviculturii se făcea observația că, în unele unități, cartofii au fost plantați în teren nepregătit corespunzător, pe brazde făcute cu plugul, fără a se respecta distanța între rînduri și pe rînd. Acestea denotă nu numai neglijență? lipsă de răspundere din partea celor care fac aceste lucrări, ci și lipsă de îndrumare și control din partea conducerilor și, în mod deosebit, a specialiștilor din unitățile respective. Asemenea constatări și altele de
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Eficiență, stimulare,

recompensare justă

ATRIBUTELE NOULUI SISTEM
DE SALARIZARE

Concomitent cu o serie de masuri luate 
în cadrul vastului program inițiat de partid 
pentru perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale, în ultimul timp 
s-au impus atenției generale, stîrnind un 
interes legitim în rîndurile oamenilor mun
cii din țara noastră, experimentarea nou
lui sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor — o grăitoare confirmare a grijii 
permanente a partidului și statului pentru 
ridicarea nivelului de trai ai poporului. Prin 
generalizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor în 
toate ramurile și domeniile de activitate 
principiile, criteriile și formele de cointere
sare selecționate din propria noastră expe
riență, ca și din aceea a altor țări, sînt su
puse rigurosului examen al practicii, în 
strînsă concordanță cu posibilitățile și ce
rințele actualei etape de dezvoltare a eco
nomiei naționale

Timpul relativ scurt care a trecut de Ia 
generalizarea experimentării na permite 
concluzii complete asupra efectelor declan
șate de introducerea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor. Totuși, rezul
tatele unităților economice care experimen
tează noul sistem de mai multă vreme 
oferă, de pe acum, probe concludente, care 
confirmă îmbunătățirea simțitoare a retri
buirii muncii, creșterea spiritului de răs
pundere în muncă al salariaților și, în ul
timă instanță, ridicarea într-un ritm mai 
accentuat a eficienței economice. Aceste 
probleme au alcătuit fondul discuției pur
tate de cîțiva specialiști din întreprinderi, 
centrale industriale și ministere la masa 
rotundă organizată de ziarul „Scînteia". 
Publicăm în pagina a Ill-a concluziile dez
baterii care a avut loc.

al Republicii Socialiste România
a primit pe ministrul• •

afacerilor externe și cooperării
al Republicii BurundiPreședintele Consiliului de Ștat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie, la Palatul Consiliului de Stat, pe ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Ndabakwaje Libere, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire a luat parte Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.A participat, de asemenea, Philippe Rurashitse, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Burundi la Cairo.în timpul întrevederii au abordate probleme privindvoltarea relațiilor dintre cele două țări, evidențiindu-se dorința mună de a pune în valoare noi posibilități de colaborare și cooperare, în folosul ambelor popoare.S-a relevat, de asemenea, necesitatea statornicirii în lume a unui climat de pace, securitate și colaborare internațională, menit să asigure independența, suveranitatea și dezvoltarea multilaterală de sine stătătoare a tuturor popoare-

fost d'ez-
CO-

lor. A fost subliniată însemnata tea întăririi unității de luptă a tu turor forțelor democratice și pro gresiste, pentru libertate și pro greș social, împotriva imperialis mului, colonialismului și neocolo nialismului, a politicii de apartheii și discriminare rasială.Ministrul afacerilor externe ș cooperării burundez a înmînat pre ședintelui Consiliului de Stat Nicolae Ceaușescu, un mesaj dir partea președintelui Republici Burundi, Michel Micombero, prit care, în numele poporului din Burundi, guvernului și Partidulu unității și progresului național transmite un călduros salut poporului român, guvernului și Partidului Comunist Român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s rugat pe oaspete să transmită președintelui Republicii Burundi celt mai bune urări de sănătate și fericire, urări de noi succese poporului burundez și Partidului unități) și progresului național.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

în sectorul de tratamente termice al uzinei

PENTRU O STRICTA
RESPECTARE

A DISCIPLINEI RUTIERE

Poemele
scrise în sticlă

Recent, au fost semnate două documente de stat de o deosebită însemnătate privind circulația pe drumurile publice : decretul Consiliului de Stat, precum și hotărîrea Consiliului de Miniștri care concretizează aplicarea acestui decret. Acte de o mare importanță, avînd multiple semnificații sociale și o sferă de cel mai larg interes, ele aduc un șir de reglementări cerute de viață, de practică ; răstimpul ce a trecut de la adoptarea vechii legislații a confirmat valabilitatea și eficiența unora dintre măsurile cuprinse în aceasta, dar a evidențiat și unele carențe, impunînd perfecționările necesare.In elaborarea noilor reglementări s-a pornit practic de la două premise de însemnăiaic determinantă. In primul rînd, este vorba de creșterea a- proape „explozivă" în ultimul timp a traficului rutier și a parcului de mijloace auto. Este suficient să arătăm în acest sens că traficul pe distanțe scurte, menit să degreveze transportul

de general-maior 
Haralambie VLĂSCEANU

„Criza de timp ✓ ✓

Se intimplă, uneori, să amînăm la nesfîrșit înfăptui
rea unei idei, împlinirea unui gind, realizarea planu
rilor făurite cu prețul multor ceasuri de nesomn. Nu 
sînt chiar atit de rare cazurile cind reportăm de azi 
pe miine ieșirea dintr-o inerție 
du-ne că sintem prea ocupați, 
treburi imposibil de amînat,

Auzim deseori spunindu-se : 
cind să le 
doar timpul nu se 
la piață" (deși, dacă 
vinde, sînt destui 
avea permanent 
buzunar). Desigur, 
omul intr-adevăr 
pat, criza 
insă această „criză" este cu 
menită să camufleze propria 
late, pe care nu vrem s-o recunoaștem și care se traduce 
prin absenta dorinței de a mai stoarce creierului Ceva 
„peste". Dincolo de miezul nopții, cind treci in revistă 
consumul de ore și energie al unei zile, te consolezi 
spunind : „am făcut asta și asta, am aranjat cutare și 
cutare treburi, am fost la...“. Sint, fără îndoială, rea
lizări cotidiene, concrete, care fac parte din obișnuitul 
vieții noastre. In schimb, la acea oră tirzie, cind stăm 
de vorbă doar cu propriile gîndurl, nu vrem să re
cunoaștem (de ce ?) un lucru elementar și ne amăgim 
justificind că avem prea multe pe cap, motiv pentru

fac pe toate, că 
vinde

s-ar 
care ar 
bani de 

pentru 
arhiocu- 

de timp este o 
„criză'

temporară, amăgin- 
că avem un milion de 
că...
„nu pot, asta e, n-am

PICĂTURĂ DE CERNEALA
realitate. Nu o dată 

etichetă frumoasă, 
noastră comodi-

care, chipurile, nu am mai putut rezolva o problemă 
chiar importantă, poate urgentă,, dar care presupunea 
ceva mai multă bătaie de cap și, deci, nu ne „atrăgea" 
prea mult. Sau, motiv pentru care nu am citit o car
te sau vizionat un spectacol, nu am mers la un con
cert, sau la un simpozion literar.

„Criza de timp“ e un subiect de modă, e un fel de 
„boală a secolului", cum se spune în mod obișnuit.

Dar o maladie pentru care e- 
xistă multe medicamente, din
tre care cel mai eficient mi se 
pare... propria voință, adică, 
propria disciplină, raționali
zarea chibzuită a timpului și 
respectul acestei raționalizări.

Cind e vorba de justificări pentru a demonstra de 
ce n-am făcut un anumit lucru, argumentele curg 
șuvoi, precum apele revărsate, primăvara. In schimb, 
manifestăm o imunitate îngrijorătoare atunci cind 
ni se reproșează incapacitatea de a acționa, privim cu 
prea multă candoare angelică propria comoditate, ri- 
dicind din umeri a neputință. De fapt, ne îmbrăcăm 
neîmplinirile in 
toare. Nu lipsa 
noi.

Pentru că, nu 
totuși în mina

feroviar, a înregistrat o asemenea creștere, incit în prezent mai bine de trei sferturi (circa 77 la sută) din volumul total al mărfurilor e transportat cu autovehicule. în același timp, numărul turismelor proprietate personală, înscrise în circulație, s-a dublat in ultimii doi ani. mult, țara noastră planul unei ample ticului rutier, linie cietății moderne.Dacă premisa de sigur, îmbucurătoare, nu același lucru se poate spune și despre cea de a doua. Ne referim la faptul că creșterii continue a traficului rutier nu i-a corespuns și o creștere corespunzătoare a securității circulației pe drumurile publice. Deși s-au înregistrat o serie de succese incontestabile pe linia combaterii încălcărilor de la legea circulației, este o realitate că pe străzile orașelor, pe șosele, pe alte drumuri publice se menține încă un grad ridicat de insecuritate, se petrec abateri și încălcări din cele mai flagrante ale normelor de circulație, plătite scump de societate.In același sens, pentru ilustrare, trebuie să apelăm la unele cifre statistice. Nu este, desigur, plăcută înfățișarea unor tablouri sumbre ; dar realitatea trebuie privită așa cum este spre a se înțelege mai bine, mai clar și de către toți sensul și obiectivele noilor măsuri legislative.La prima impresie, ar putea apare ca un fenomen pozitiv faptul că, în

Din ce în ce mai se angajează pe dezvoltări a tra- caracteristică so-mai sus este, de-

anul 1969, deși parcul de mașini, autocamioane, turisme, tractoare, mijloace de transport în comun etc., a crescut simțitor, numărul accidentelor s-a menținut la nivelul anilor prece- denți. Este o dovadă care infirmă teoria potrivit căreia numărul accidentelor de circulație ar crește, fatalmente, în raport direct proporțional cu sporirea numărului de autovehicule. Totuși, nu ne putem declara mulțumiți de această simplă ..zăgăzuire", care oferă doar o palidă satisfacție. Dincolo de acest aspect, realitatea arată că a crescut gravitatea accidentelor. Practic, raportul dintre numărul accidentelor de circulație — 5 308 — și cel al persoanelor care și-au pierdut viața in acestea — 2070 — sc menține foarte ridicat ; rezultă o proporție de circa 38 la sută de cazuri fatale, în timp ce in alte țări proporția e cu mult mai mică. în același timp, ne ține atenția faptul că dacă1967 au fost înregistrate 1664 de cazuri mortale, în accidentele de circulație, în 1968 cifra a crescut la 1984, spre a ajunge apoi, așa cum am arătat, la 2070, în anul care a trecut. Cind se aude că pe undeva s-a produs o catastrofă în care și-au pierdut viața citeva, sute de persoane, toată lumea este zguduită ; or, la unii mai persistă un spirit de „toleranță" și „indulgentă" în tratarea încălcărilor legii circulației, deși, așa cum rezultă din cifrele de mai sus, ele au produs. în numai trei ani. peste 5 700 de victime ! La acestea trebuie adăugat numărul răniților — de peste două ori și jumătate mai mare — dintre care nu puțini sînt sortiți să rămînă invalizi pe viață.

re- în

(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii

i

justificări, inertia în straie de sărbă- 
de timp este întotdeauna de vină, ci

Socialiste România BUCUREȘTI și al nostru personal felicitări transmis cu
trebuie 
noastră.

uitat un lucru : timpul este

Aurel DEBOVEANU

în numele guvernului și poporului nepalez exprimăm sincere mulțumiri pentru mesajui de prilejul zilei noastre naționale.Sintem bucuroși să exprimăm Excelenței Voastre urările noastre cele mai bune de prosperitate și fericire pentru poporul român.
MAHENDRA
Regele Nepalului

Dacă există o legendă a apariției sticlei, probabil că Tomeștiul va intra și el în a- ceastă legendă sonoră și strălucitoare. înainte cu cîțiva ani, cind călătoream pe acolo, am avut, fațăde istoria unei fabrici care, într-o infimă parcursese acum lung și mai revelator decit întreaga de la începuturi pînă azi, obișnuita pasiune de a o cunoaște. Pe atunci, în colindul meu prin Poiana Ruscă, pe lingă imaginea halei aerate și moderne de șlefuit sticla a Tomeștiului, pe lingă atelierul de pictură și sculptură, pe lingă termocentrala nouă, mai găseam alături reminiscențele sumbre și evocatoare ale fabricii vechi a lui Winckler. Zidiri greoaie, pentru a rezista la bombardamente și atacuri, lumină săracă, filtrîndu-sc sus prin niște orificii înguste, perfide, cu o căldură infernală prin absența mișcării de aer, vaporii cuptoarelor viciind atmosfera in întregime. Mai de grabă aveam impresia că a- cea hală a sticlarilor de pe la 1920 aducea cu un trist cavou care închidea zi și noapte zeci de sticlari ținîn- du-i înmormîntați în el 14—16 ore din 24, scuipîndu-i apoi afară, livizi, dezhidratați, us- cați ca lemnul pe care ei il ardeau în Cuptoare.Tomeștiul contemporan își leagă apariția sa, in memoria mea afectivă, pornind

perioadă de- un drum maiistorie

mai ales de la aliura atit de frumos modernă a halei cuptoarelor, de la însuși procesul a- celci munci migăloase și atrăgătoare, de la cei cițiva oameni în- tilniți acolo, ieri și azi, în acești zece, cincisprezece ani, do cind mi se anină drumurile de acele locuri.Cunoscînd aici pe vechiul maistru Gheor- ghe Stanemir care și
A

însemnări

la anii săi înaintați Încă mai servește și azi fabrica, la controlul calității, cunoscînd pe cei 3 frați Seleșan, sticlarul, gravorul și pictorul, pe care-i numisem într-un reportaj mai vechi „Cei trei frați împărați" ai sticlei, cunoscînd pe inginerul ei șef. Pasăre loan, care, de 15 ani, iși împarte destinul propriu cu destinul sticlei de Tomești, am a- vut încă o dată revelația autorilor bijuteriilor de sticlă.în atelierul de creație și de mostre al fabricii, care beneficiază de pasiunea unui artist ceramist, absolvent al Institutului de artă plastică „Ion An- dreescu", din Cluj, Acs Zoltan, întilnesc farmecul unit cu utilul și bun gustul, pentru a da la iveală a- cele produse sonore, diverse game de culori și diverse maniere, proprii unei proprii unor Arhitectura epoci, cerințe ! timpului

cere o linie și în sticla de menaj sau ornamentală. Discordanțele supără. De aceste cerințe intime, un artist și un creator de modele ca tinărul pictor ceramist trebuie să țină seamă. Tot aici, întilnesc meșteri sticlari care, alături de echipa lor, pe fluxul tehnologic, veghează la puritatea sticlei de Tomești, ca Simion Boldea, care, ca și pasionatul loan Pasăre, își împarte de un deceniu și jumătate istoria sa proprie cu aceea a uzinei sale.Cine n-a intrat hala cuptoarelor sticlării n-a î nici spectacolul nific al materiei impulsul suflului capodopere de sau sticlă de toate zilele.Cind scriu aceste rînduri despre Tomești revăd cuptoarele, in care colcăie sticla incandescentă, revăd torsurile goale ale sticlarilor tomeș- teni, fețele lor încinse, bețele mînuite cu dexteritate prin aer, semănînd cu veritabile baghete magice, revăd pe gravorii tăcuți dc la polizoarc, pe pictorii aplecați peste culorile vii, ii revăd pe toți cei care dau suflu din suflul lor sticlei transformînd-o, prin foc și aer. dintr-un domol siliciu, in opere de artă sau articole de menaj, în care sunetul și transparența devin atribute de preț.
Ion ARIEȘANU

in unei încercat 1 mag- metamorfozei amorfe, sub focului și al omenesc, în cristal

Telegramă
Tovarășului KÂDÂR JĂNOS

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

Tovarășului LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar BUDAPESTADragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Ungariei, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și al întregului popor român, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate din Republica Populară Ungară un salut tovărășesc și calde felicitări.Luîndu-și soarta în propriile mîini, oamenii muncii unguri, ducerea partidului comunist, au înfăptuit în acest sfert de veac transformări sociale și politice, obținînd succese remarcabile de făurire a societății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai. Poporul român se bucură din toată inima de toate aceste realizări.Relevăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste prietenia româno-ungară, pentru care au militat de-a lungul veacurilor cei. mai buni fii ai popoarelor noastre, a căpătat un conținut nou, dezvoltîndu-se pe baza trainică a țelurilor comune ale construirii socialismului și comunismului, a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară se vor dezvolta continuu, spre binele poporului român și poporului ungar, în interesul unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al întregului front antiimperialist, al cauzei socialismului și păcii în lume.Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale, adresăm din toată inima poporului frate ungar urarea de a obține noi succese în înflorirea continuă a Republicii Populare Ungare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

cele maisub con- profunde în opera

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului*de  Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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DIVERS
Ca prin 
minuneSondorul Vintilâ Ungureanu a sosit într-una din zilele trecute la Cluj, trimis de Institutul de proiectări al Ministerului Industriei Ușoare, să ia cîteva probe de sol din incinta uzinei „Metalul Roșu". S-a apucat de lucru, dar fără a respecta întru totul cotele fixate, a forat mai alături de locul indicat și a dat peste un zid gros de cărămidă. Crezînd că a tăcut cine știe ce descoperire, el a abandonat fo- reza și a început să spargă zidul cu ranga. A izbit o dată mai cu sete și... o explozie puternică, însoțită de un jet de scintei, l-a pironit locului. Rupsese cablul ce aproviziona uzina cu energie electrică. Cum a scăpat teafăr din această întimplare nici el și nimeni altcineva >nu știe. Dar dacă el a scăpat Ca prin minune, pagubele nu sînt de loc de neglijat, deoarece în uzină munca a fost întreruptă mai multe ore pînă la înlăturarea deranjamentului.
Criminalul
a fost
arestatCu cîtva timp in urmă, minora Constanța Brezoi, în vîrstă de 8 ani, din orașul Craiova — așa cum relatam în ziarul din 28 ianuarie, la această rubrică — a fost ucisă de o persoană necunoscută. Continuind investigațiile minuțioase începute îndată după săvîrșirea crimei, o e- chipă de lucrători criminaliști din cadrul Inspectoratului General al Miliției, Inspectoratului miliției județului Dolj și din cadrul organelor locale ale procuraturii a stabilit că asasinul este Nicolae Măceșanu, In vîrstă de 42 de ani, din comuna Urzicuța (Dolj). Zilele trecute, el a fost arestat. In momentul de față, organele procuraturii întocmesc dosarul pentru a fi înaintat instanței de judecată.
După
500 de aniPe drumul local dintre satul Gorbova și -Gara Căiuți, peste tirul de apă numit „Pîrîul lui Ștefan cel Mare", se află cel mai vechi pod din țară. In repertoriul monumentelor din epoca lui Ștefan cel Mare, sub domnia căruia a fost construit, este cunoscut sub numele de „Podul de la Borzești". Durat din piatră brută legată cu mortar de var gras, podul are o arcadă, cu o deschidere de 5,8 metri și este sprijinit pe două culee înalte de aproape 2 metri. Pînă în 1962, cind au fost îndreptate unele drumuri, podul „a făcut servicii" pe șoseaua națională nr. 11 A, o importantă cale de legătură între Transilvania și Moldova prin pasul Ghimeș, vreme de cinci veacuri. Acum, deși pe un drum secundar, podul de la Borzești se află tot „în activitate". Și după starea în care se prezintă va dura încă multă vreme.
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Traficant 
de morfinăVirsta : 52 de ani, profesia : medic la spitalul din Cărei. în realitate însă dumnealui își găsise o ocupație care îi așează profilul moral într-o cu totul altă lumină. Făcea comerț ilicit cu medicamente. De unde și cum le procura ? într-una din zilele trecute, pe cînd ieșea din spital, avea în servietă mai multe fiole cu morfină. în urma percheziției care a urmat apoi la domiciliu, a fost descoperită o mare cantitate de fiole conținînd același medicament, precum și chitanțe de la clienții cărora le rămăsese dator. Pe baza acestor probe, medicul negustor a fost imediat arestat. Se pare însă că printre cei „adormiți" se pot număra și unii salariați de la spital care n-au fost în stare să observe dispariția din instituție a medicamentelor respective, deși acestea se țineau intr-o gestiune separată. Sperăm că. pentru această neglijență, își vor lua și ei porția ce II se cuvine. In ce-1 privește pe traficant, pedeapsa i-o va dicta instanța de judecată.
Oferta 
buclucașăZi de audiențe la Consiliul popular al municipiului Lugoj. Printre cei înscriși pe listă, pentru a ti primiți și a discuta cu primarul orașului, figura și Domnica Lăzărescu din localitate. Dorea să i se acorde sprijin în rezolvarea unei cereri. Pînă aici, totul normal. Solicitanta voia însă să obțină această rezolvare pe o altă cale decit cea legală. în consecință, a scos un plic în care se aflau 6 000 lei pentru „a urgenta lucrurile". I s-a atras atenția că această faptă poate avea consecințe grave, dar Domnica Lăzărescu nu a vrut să-și retragă oferta. Au fost anunțate imediat organele penale și, în loc să facă un pas înainte spre rezolvarea cererii care o adusese aici, a făcut... un spre tribunal !Rubrică redactată

Dumitru TîRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

saltde :
cu 
„Scînteii

La început mai modeste, privite cu un sentiment de liniște, apoi treptat, acumulate lună de lună, tonă cu tonă, pe parcursul unui an, cifrele au început să capete proporții și în cele din urmă să însemne .un autentic semnal de alarmă. Prea tîrziu, însă. Pagubele au crescut. Intr-un an, Uzina de țevi din Roman a depășit consumul de metal cu 500. de tone, iar consumul de energie electrică cu peste 6 milioane kWh ; întreprinderea de prefabricate și-a a- dăugat. și ea în cont depășiri ale consumurilor specifice — 82 tone de metal, 352 mc de cherestea, 732 tone de ciment ; întreprinderea mecanică nu s-a lăsat nici ea mai prejos ș.a.m.d. în fața unui asemenea bilanț, Comitetul municipal de partid Roman a avut, firește, motive întemeiate să critice sever în plenara sa din, ianuarie faptul că rezultatele activității economice — în general pozitive pe municipiu — au fost serios diminuate de depășirile substanțiale ale consumurilor specifice.Așadar. în ianuarie, Comitetul municipal de partid Roman a hotărît să tragă învățăminte dintr-o experiență nu tocmai pozitivă. In ce constau aceste învățăminte, ce s-a întreprins efectiv pentru a se lua din timp măsuri corespunzătoare, capabile să prevină repetarea unor lipsuri de felul celor care s-au făcut simțite în 1969 ? Unor asemenea întrebări am căutat răspuns la Comitetul municipal de partid Roman.— Spre a realiza un lucru temeinic și a obține rezultate substanțiale — spunea tov. Ioan Vlad, prim secretar al comitetului municipal de partid — ne-am propus. în primul rînd, să organizăm o activitate sistematică, perseverentă, eșalonată pe întreg . parcursul anului. Pentru că a- tunci cînd o acțiune se desfășoară cu intermitențe, „în campanie", sau se rezumă la simpla analizare a stărilor de lucruri, ca și cînd aceasta ar însemna înlăturarea automată a neajunsurilor, ea devine formală.Fapt este că la Roman, fie că este vorba de uzina de țevi, de întreprinderea de prefabricate ori de întreprinderea mecanică, nu s-a mai așteptat în liniște un prim bilanț, încheierea unor calcule pe trimestre sau semestre, din care să rezulte depășiri de consumuri specifice. S-a pus astfel capăt „tradiției" anacronice de a aștepta în mod pasiv semnalarea pierderilor, pentru ca a- bia atunci să se intre în alertă. De

La Codlea a fost restabilitâ o veche tradiție : cultivarea florilor în sere. întreprinderea agricolă de stat din aceastâ localitate are 11 ha sere cu flori și 8 ha cu legume. De aici se livrează zilnic cîte 30 000 fire de garoafe Foto i Gh. Vințilă
(Urmare din pag. I)Cifrele sînt seci, dar ele reprezintă tot atitea pierderi ireparabile, tragedii și dureri ce nu pot fi alinate și compensate prin nimic, nemaivorbind de faptul că ele afectează interesele generale ale societății, lipsind-o de aportul productiv al unor forțe apte de muncă, de valori de ordinul multor milioane reprezentate de bunurile distruse cu ocazia accidentelor.Firește, nu poate fi găsită o consolare în faptul că asemenea tablouri, și chiar mai sumbre, oferă și realitățile altor țări, că accidentul rutier a ajuns să fie considerat un flagel al societății moderne. Realitatea este că acest flagel nu trebuie considerat ca inevitabil, ci poate fi combătut energic ; există toate posibilitățile pentru a evita drumul acelor țări unde circulația rutieră este o adevărată aventură. Societatea noastră își poate făuri instrumente eficiente de luptă, de combatere și, mai ales, de prevenire a flagelului. Noile reglementări trebuie de aceea văzute nu ca un simplu ansamblu de măsuri administrative, ci ca un răspuns decurgînd din principiile majore ale societății noastre, care înscrie la locul cel mai de cinste grija pentru om, o necesitate Impusă de însuși umanismul socialist.în sfîrșit, trebuie luată in considerare și perspectiva viitorului apropiat ; incă în acest an vor intra din plin în producție Uzinele de la Pitești care vor „pompa" pe drumurile publice mii și zeci de mii de autoturisme anual ; crește în continuare producția de autocamioane, de tractoare, parcul mijloacelor de transport in comun ; va crește masiv numărul turiștilor străini care se deplasează cu mijloace auto (numai pentru 1970 sînt încheiate contracte pentru a- proape un milion de asemenea turiști, nemaivorbind de cei ce se deplasează te cadru neorganizat).Ținînd seama de asemenea coordonate apare cu toată claritatea necesitatea unor reglementări precise, ferme de natură să impună un trafic disciplinat și civilizat, să asigure circulației rutiere condiții dc o maximă securitate.în spiritul acestor considerente au fost elaborate măsurile de legislație rutieră amintite mai sus. ur- mărindu-se ca ele să acționeze cu maximum de eficacitate, in special față de fenomenele cele mai nocive.Un prim obiectiv practic urmărit este stirpirea vitezomaniei ; există viteze maxime legale pentru diferitele tipuri de autovehicule — și ele trebuie respectate in mod ferm ; șoselele și străzile nu pot fi confundate cu piste de curse. Avind în vedere că pe primul loc în ierarhia cauzelor care provoacă accidente se situează încălcările privind viteza maximă, cuantumul sancțiunilor a fost majorat substanțial, pe

a stimula INIȚIATIVA

cîtva timp, comisia economică a comitetului municipal de partid și comisiile economice ale comitetelor de partid din întreprinderi, împreună cu alți specialiști dini unitățile locale, deci zeci și zeci de oameni competenți, au inițiat în secții, la locurile de muncă, ample studii de prospectare a soluțiilor tehnice și organizatorice, menite să determine reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale.între altele, sînt depistate principalele cauze care au provocat depășirea cheltuielilor materiale de producție și a celor neeconomicoase, grupate după natura acestora. Reține atenția și un alt aspect : spre a se evita avalnșele de studii făcute 
viața de partid

de fel de fel de colective și a determina desfășurarea acțiunii pe un front cit mai larg, colectivele constituite cuprind și membri ai comisiilor pentru problemele vieții interne de partid și pentru problemele de propagandă. Astfel se explică de ce aceste colective și-au prevăzut în tematică să urmărească, între altele, și modul în care comitetele de partid, organizațiile de bază, comitetele de direcție au avut în atenție aspectele legate de reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor neeconomicoase, care a fost influența măsurilor luate pînă acum, cum a fost organizată munca de aplicare a acestora, unde și de ce anumite măsuri judicioase au rămas neaplicate ș.a.m.d.Aflate intr-un stadiu mai avansat, unele din aceste analize au început să capete contur, ca. de pildă, la întreprinderea mecanică. „Și nu numai contur — a completat tov. ing. 
Alexandru Roman, secretar al comitetului municipal de partid. Ne- maiașteptînd consfințirea lor în vreo ședință, o parte din soluțiile identificate se și aplică".Se ridică însă aci un aspect esențial, de principiu al problemei : dacă anul trecut s-au acumulat asemenea deficiențe în privința consumurilor specifice — primele care purtau răspunderea pentru permanetizarea lor 

nalizările pentru exces de viteză fiind acum de 500 pină la 1 500 de lei.Măsuri într-adevăr drastice se prevăd împotriva acelor conducători iresponsabili care se urcă la volan după consumarea de băuturi alcoolice. Experiența a dovedit că factorul alcool prezintă Ia noi un grad deosebit de periculozitate : practic la fiecare 2,3 accidente provocate sub imperiul alcoolului se înregistrează un deznodă- mînt fatal. Deși în sens strict juridic acestea sînt accidente prin imprudență. lotuși, nu e departe de adevăr, dacă se afirmă că în atitudinea iresponsabilă a acelora care după băutură și chef, pentru amuzamentul sau satisfacția personală, își permit să se urce la volan, lăsînd a- poi în urma lor victime, există practic un anumit coeficient.de premedi

DISCIPLINA RUTIERĂ
tare. Este necesar să se știe că noile măsuri prevăd pedeapsa cu închisoare de la 1—5 ani pentru cei care conduc în stare de ebrietate sau cu o îm- bibație de alcool în singe peste limita legală, indiferent dacă au provocat sau nu accidente. Cînd e vorba de conducerea unor mijloace de transport în comun, sancțiunea crește — între 2 ani și 7 ani închisoare. Chiar și pentru situația cînd conducătorul auto se găsește numai sub influența alcoolului, pedeapsa este retragerea imediată a permisului de conducere pe termen de două luni și amendă de Ia 1900 la 2 500 lei.In general, trebuie arătat că a sporit cuantumul sancțiunilor de la 40— 200 lei. cît era înainte, la 100—500 lei pentru asemenea contravenții cum sint nesemnalizarea schimbării direcției de mers. încălcarea normelor privind depășirile sau trecerile la nivel peste calea ferată, transportul de persoane în autocamioane sau în remorcile tractoarelor fără îndeplinirea condițiilor legale. Avind în vedere experiența atîtor consecințe nefaste, s-au majorat la 300—1 000 lei contravențiile pentru căruțașii care vor circula fără felinar și „ochi de pisică" sau dormind in căruțe, bicicliștii care vor circula sub influența alcoolului sau pe biciclete fără frîne ; de la 500 la 1 500 Iei acelea privind nerespectarea semnalului agentului de circulație, nerespectarea obligației de a opri a celor angajați într-un accident ca și neacordarea concursului sau a primului ajutor la nevoie din partea acelora care trec pe lingă accidentați.Se prevede suspendarea dreptului 

fiind comitetele de direcție — mai era oare necesar ca cineva din afara întreprinderilor să se sesizeze de acest lucru și să inițieze măsuri pentru prevenirea repetării situației din 1969 ? Firește, este un merit al comitetului municipal de partid f.ap- tul că a declanșat o asemenea acțiune, lucru cu atît mai îndreptățit cu cit pe scara municipiului consumurile specifice au devenit realmente o problemă. Stîrnește însă mirare de ce comitetele de direcție nu s-au simțit, în primul rînd, ele datoare să atace din proprie inițiativă, pieptiș, acest aspect al activității, întru- cît prin natura prerogativelor ce le revin ele aveau această obligație. Se desprinde și din acest caz cît 

de Înrădăcinată este încă deprinderea unor cadre tehnico-administra- tive de a aștepta ca organele de partid să le amintească faptul că au datoria... să-și îndeplinească atribuțiile. Probabil însă că tendința de a aștepta mereu impulsuri, dădăceală, a fost încurajată și de practicile unor organe de partid deprinse să facă dispecerat administrativ, să preia atribuțiile comitetelor de direcție, în loc de a interveni în soluționarea problemelor economice în primul rînd prin întărirea vieții interne de partid, prin metodele muncii politice.Am insistat asupra acestor aspecte în intenția de a preveni de pe acum pe cei care și-ar putea închipui că dacă comitetul municipal a declanșat acțiunea amintită, a inițiat studiile de reducere a consumurilor specifice, tot el ar fi acela care va trebui să le și finalizeze. Desigur, în această privință concluzii corespunzătoare este chemat sâ tragă și comitetul municipal de partid, precum și comitetele de partid din unitățile economice vizate. Unele indicii privind preocuparea pentru îmbunătățirea stilului lor de muncă se fac simțite de pe acum.Iată un exemplu. Aflîndu-ne la uzina de țevi (unde aproape 30 de membri ai comitetului de partid municipal și din uzină, făcînd parte 

de a conduce autovehicule pe timp de 2 luni (respectiv o lună pentru conducătorii autovehiculelor aparținînd organizațiilor socialiste) pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la depășiri, nerespectarea priorităților de trecere a vehiculelor. De asemenea, se va suspenda dreptul de a conduce autovehiculul pe timp de 2 luni (respectiv o lună) dacă în ultimii doi ani titularul permisului a încălcat pentru a doua oară dispozițiile privind trecerea autovehiculelor peste calea ferată, folosirea luminii farurilor pe timp de noapte, sau. semnalizarea schimbării direcției de mers. Pentru repetarea abaterilor prevăzute mai sus în interval de 6 luni de la restituire, permisul de conducere SE ANULEAZĂ.în mod special dorim să subliniem 

că, ținînd seama de proporția ridicată a victimelor ce se înregistrează în rîndul pietonilor, se prevede acum că neacordarea priorității pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoarele sau marcajele respective se sancționează cu suspendarea pc timp dc două luni a dreptului de a conduce autovehicule. Este necesar să se înțeleagă cu toată claritatea, o dată pentru totdeauna, că la asemenea treceri prioritatea — și securitatea — pietonilor trebuie cu strictețe respectate — nu numai ca gest de curtoazie sau politețe, cum se consideră, ci ca obligație legală. Firește, trebuie să ne a- dresăm în același timp și pietonilor, dintre care mulți se expun unor pericole serioase, făcînd traversări in afara zonelor marcate, pe unde-i taie capul, cu mentalitatea că „de aia are ochi șoferul, să-1 ocolească", „de-aia mașina are frî- nă, să oprească" etc. — la care, răspundem noi, „de aia" are pietonul zonă de trecere, ca s-o respecte, iar cine nu, o face pe propriul lui risc. Aspectul orașelor, fie cu pietoni circuited intr-aiurea, fie cu șoferi „năvălind" peste zonele de trecere este de un primitivism care nu se mai poate perpetua în contextul modernizării continue.Experiența a dovedit că una din sursele importante de accidente o constituie circulația autovehiculelor cu defecțiuni tehnice. Tocmai pentru a curma superficialitatea — am spune, vecină cu inconștiența — cu care sînt puse in circulație unele vehicule, noile măsuri legislative prevăd suspendarea permisului pe timp de 2 luni 

din comisiile economice ale acestora, studiază posibilitățile de reducere a consumurilor specifice) ne-am exprimat surprinderea față de faptul că în planul de muncă al comitetului de partid se prevedea că o ședință a biroului acestuia urma să fie consacrată analizării aspectelor legate de consumurile specifice. Așadar, 30 de oameni întreprind un studiu, alcătuiesc un material bogat în soluții — baza unui program concret de muncă — care urmează însă a fi supus spre dezbatere într-un cadru atît de restrîns, în biroul de partid constituit din 9 membri ! „Este o anomalie, firește — ne spune secretarul comitetului de partid din uzină, tovarășul Gheorghe Apos- 
toaie. Planul de muncă a fost întocmit în decembrie anul trecut ; între timp au survenit elemente, cerințe noi, pe care atunci nu le-am prevăzut ; a fost declanșată pe un front larg acțiunea de reducere a consumurilor specifice, îndeosebi de metal și energie electrică. Normal, vom aduce corecturile cuvenite planului..."— Nu este vorba de o corectură oarecare — preciza în aceeași ordine de idei tovarășul Dragomir Radu, șeful secției organizatorice a comitetului municipal de partid care se afla în uzină. Analiza pe care o vom întreprinde va reprezenta doar un moment al acțiunii, urmărind intensificarea ei. De altfel, la întreprinderea mecanică am socotit util să amînăm plenara comitetului de partid, tocmai cu intenția de a o pregăti mai temeinic și de a da răgaz și colectivului de acolo, ce e- laborează studiul posibilităților de reducere a .consumurilor specifice, să ofere dezbaterilor un material argumentat. soluții cît mai complete. Neîndoielnic, ne preocupă în primul rînd ce va urma după aceste analize, cu cită fermitate vor aplica factorii responsabili soluțiile propuse. Judecind lucrurile prin această optică și acționînd în consecință, avem certitudinea că la sfirșitul anului vom aduna nu pierderile, ci cîști- gul realizat de pe urma acestor acțiuni.Sînt, așadar, indicii care atestă e- fortul, stăruința de perfecționare a activității organizației municipale de partid Roman, faptul că dintr-o experiență nu tocmai fericită se trag învățăminte utile, se iau din timp măsuri corespunzătoare.

Constantin MORARU

(respectiv o lună pentru conducătorii vehiculelor aparținînd organizațiilor socialiste) în cazul conducerii autovehiculelor cu defecțiuni tehnice. Totodată, s-a introdus obligativitatea verificării periodice anuale a stării tehnice a tuturor autovehiculelor. (Pentru a- nul acesta verificarea se va face pînă la 30 iunie pentru mijloacele de transport aparținînd organizațiilor socialiste și pînă la 30 septembrie, pentru autovehiculele persoanelor fizice). Dovada eliberată cu privire la starea tehnică devine de aci înainte act permanent la bordul mașinii, la fel cu buletinul de identitate, permisul de conducere sau foaia de înmatriculare.în același scop s-au prevăzut măsuri severe împotriva verificării tehnice ne- conștiincioase, superficiale, făcute de 

mintuială. Astfel, se prevede ca ne- îndcplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu știință, a atribuțiilor de verificare tehnică a autovehiculelor de către cei care au asemenea îndatoriri, în cazul m care s-a produs un accident de circulație ca urmare a defecțiunilor tehnice ale autovehiculului, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ; săvîrșirea din culpă a acestor fapte se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.Am dori, de asemenea, să subliniem că noile măsuri vor aduce un șir de ameliorări, de ordin general, circulației pe drumurile publice. Astfel, au fost incluse un șir de măsuri speciale privindu-i pe conducătorii începători. Bunăoară, prevede că conducătorii de autovehicule care au mai puțin de un an practică de conducere sînt obligați să nu depășească în afara localităților viteza de 80 km/oră ; cind circulă pe un drum cu mai multe benzi să folosească numai banda de lingă bordură (cu excepția cazului de depășire), să nu folosească anumite drumuri publice, deosebit de aglomerate, în zilele și orele stabilite de miliție. Sint măsuri care urmăresc să-i ferească de pericolele accidentelor pe cei ce nu au acumulat încă suficientă experiență de conducere — și, in același timp, să pună stavilă manifestărilor de „bravadă" ale unor începători, care tocmai datorită „tinereții" lor la volan sint mai înclinați spre „grozăviri" decit conducătorii cu experiență. (Din păcate nu puțini sint începătorii care,

DECLAMAȚII 
«SESIZĂRI
«RĂSPUNSURI

• De peste 15 ani în satul Mar- laca, județul Cluj, funcționează un punct sanitar și altul farmaceutic care deservesc o populație de peste 1 200 de locuitori.Din vara anului trecut, la punctul medical lucrează doar două zile pe săptămînă felcerul Ion Mihala, un om priceput în care avem multă încredere. Păcat însă, că în cele două zile nu poate face toate tratamentele prescrise de medicul de circă ; el mai avind. între altele, și obligația de a acorda consultații la domiciliul copiilor sub un an.Cu punctul farmaceutic lucrurile stau și mai prost. Direcția sanitară a județului Cluj, fără să țină seama de situația specială a satului nostru. l-a neglijat complet. Punctul farmaceutic fiind închis, nu avem de unde procura medicamentele necesare. Satul Marlaca este situat la distanță de 15 km de cea mai apropiată farmacie.Un cadru sanitar cu normă întreagă. ar putea să deservească atît punctul sanitar cît și pe cel farmaceutic.
Florea COBIRZAN satul Marlaca, județul Cluj• în anii 1965—1966, am fost salariat la întreprinderea de construcții industriale și montaj Brașov, șantierul 6 Oradea, in calitate de dulgher. Perioada respectivă este menționată in cartea de muncă. Și, totuși, cu trei ani mai tîrziu, respectiv în 1969, cu ocazia pregătirii documentelor de pensionare, cînd am cerut adeverință de salarizare, am aflat că nu figurez în e- vidențele unității.Cu toate revenirile și precizările mele, tot n-am reușit să intru in posesia actului cerut. Am apelat a- poi la ministerul tutelar de unde n-am primit răspuns nici după un an. Ce-mi mai rămîne de făcut ?

Nicolae DRIMBU comuna Brusturi, județul Bihor• Grigore Bar din satul Ceișoa- ra, județul Bihor, ne scria, in toamna trecută, că, fără nici o formă legală, cițiva cetățeni din localitate și-au făcut grădini, ocupînd teren din islazul comunal.In răspunsul primit de la Consiliul popular al comunei Ceica, se arată că sesizarea este întemeiată. Comitetul executiv a pus în vedere cetățenilor respectivi să desființeze gardurile și să redea islazului suprafețele ocupate. Recent o nouă scrisoare din partea aceluiași autor ne anunță că situația a rămas neschimbată.în speranța că nu avem de-a face cu o încercare de inducere în eroare, așteptăm din partea Consiliului popular al comunei Ceica un nou răspuns în care să se precizeze în

împinși și de o anecdotică de cel mai prost gust, consideră că semnul distinctiv, menit tocmai să-l protejeze, ar fi de fapt „jignitor", căutînd de aceea să-și arate vitejia prin excesul de viteză sau prin nerespectarea benzii de circulație ce le este rezervată ; informăm că, de acum, o asemenea nerespectare „costă" : de la 300 la 1 000 lei).Fiindcă buna desfășurare a circulației presupune și o amenajare corespunzătoare a drumului, noile acte normative prevăd că neîndeplinirea de către organele de stat care administrează drumurile publice a obligațiilor legale ce le revin în întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum șl neluarea măsurilor de înlocuire imediată a mijloacelor de semnalizare rutieră degradate sau distruse, ori de înlăturare urgentă a obstacolelor ivite pe drumurile publice constituie contravenții, iar angajații vinovați se sancționează (cu amendă de la 500 la 1 500 lei). Este aci locul să subliniem necesitatea ca toate consiliile populare, județene și comunale să acorde o mai mare atenție construcției de trotuare în comune, amenajării stațiilor de autobuze, a marcajelor de traversare, în general bunei întrețineri a drumurilor.O caracteristică a noilor măsuri este creșterea atribuțiilor organelor de miliție. Au fost eliminate unele clauze care aveau un efect negativ, prin faptul că limitau împuternicirile miliției, care practic nu putea să rețină permisele de conducere auto în cazurile conducătorilor de mijloace de transport în comun și, în general, nu putea efectua rețineri pe durată mai mare de 3 luni. Așa cum este just și necesar, organele de miliție — care răspund efectiv de securitatea circulației — vor exercita, de acum înainte, toate operațiile legate de reținerea, anularea sau restituirea permiselor.Desigur, învestirea cu asemenea a- tribuții sporite presupune un înalt spirit de responsabilitate din partea tuturor lucrătorilor de miliție, spre a se evita orice manifestări arbitrare, în așa fel incit ascuțișul legii, in spiritul in care a fost ea concepută, să fie îndreptat împotriva acelora care comit abateri de natură să se soldeze cu consecințe serioase. Fiecărui lucrător al organelor de miliție i se cere, o dală cu o comportare civilizată, să dovedească spirit de discernămini (nu ca In cazul unui ofițer al Inspectoratului Municipiului București care a ridicat un permis de conducere pentru... o oprire a motorului într-o pantă !) In fiecare lucrător de miliție, conducătorul-auto corect trebuie să vadă, pe drept cuvînt, un ajutor al său. un aliat în lupta împotriva iresponsabililor drumurilor publice.Trebuie, de asemenea, arătat că prin noile măsuri se prevede că toți ofițerii și subofițerii de miliție — și nu numai, ca înainte, acei ce lucrau in 

ce toamnă și în ce an măsurile preconizate vor deveni literă de lege.• în orașul Sf. Gheorghe, în cartierul Ciuc, s-a dat în folosință, de citeva luni, un bloc cu opt etaje. De fapt, este impropriu spus, „dat în folosință" fiindcă noțiunea se referă strict la un singur aspect : clădirea ca atare. Blocul este situat undeva la periferia orașului, într-un adevărat ostrov. Ca să poată ajunge aici, locatarii sînt nevoiți să escaladeze gardurile vecinilor, să treacă prin apă și noroi, neavînd amenajată nici o cale de acces.în schimb, în interior, apa lipsește aproape cu desăvîrșire și nu numai Ia etajele superioare. Instalațiile. fiind prost executate, conducta de apă s-a defectat de îndată ce a intrat în funcțiune.In loc să fie la robinete, apa a început să curgă pe pereți, deterio- rînd lucrurile din garsoniere. Apă caldă n-am avut niciodată. Caloriferele, formate doar din cițiva demenți, rareori se lntîmplă să funcționeze normal. întreprinderea județeană de gospodărie locativă, căreia i s-au adus la cunoștință cele de mai sus, tace — deși se face vinovată de două lucruri esențiale, întîi de toate, a preluat un imobil prost executat, nefinisat, iar, in al doilea rînd, nu întreprinde nimic — în ciuda sesizărilor primite de la locatari — pentru remedierea deficiențelor.
Un grup de locatari din orașul Sf. Gheorghe• De cițiva ani s-a propus întreprinderii comunale de transport Turda să prelungească linia de autobuz Turda—Cornești, pină Ia Moldovenești, cu încă 4 km. Dar, după cum se menționează in scrisoarea adresată redacției, de Victor Saltzman, I.C.T. Turda amină de la an la an punerea în practică a acestei propuneri.Am trimis scrisoarea de mai sus. Consiliului popular al municipiului Turda. Spicuim din răspunsul primit.„Considerăm necesar ca acest traseu să fie preluat de I.T.A. Găsim neoportună din punct de vedere economic propunerea de a prelungi linia de autobuz intre localitățile respective, deoarece numărul de călători nu este prea mare".S-ar fi cuvenit, după atîția ani de așteptare, un răspuns mai complet din partea I.T.C. Turda, care să cuprindă măsuri concrete. Eventual se putea trata direct cu autobaza I.T.A., care-și are sediul în aceeași localitate și soluționa de comun acord. O contrapropunere doar, fie ea oricît de judicioasă, nu rezolvă problema transportului . \ în comun în localitățile amintite. |

domeniul circulației — să intervină și să ia măsurile cuvenite în cazul cînd constată incălcări la legea circulației. Tocmai in acest scop, se desfășoară in prezent cursuri de instruire cu toți lucrătorii de miliție, astfel incit circulația rutieră va dispune, in practică, de o sporire simțitoare a efecti. velur sale și de o supraveghere cu o zonă de acoperire mult mai largă.Dorim să arătăm, cu toată sinceritatea, că pe parcursul elaborării acestor măsuri, au putut fi înțîlnite și a- firmații că „miliția propune o lege dură".. Or, trebuie subliniat in primul rînd, că, așa cum dovedește experiența internațională, care a fost consultată și studiată cu atenție, măsurile nu sint deloc mai aspre decit in alte țări, unde se aplică sancțiuni drastice iresponsabililor șoselelor ; iar in al doilea rînd, trebuie să ne punem întrebarea : împotriva cui se îndreaptă ascuțișul legii ? Numai și numai împotriva acelora care înțeleg să transforme mijloacele de circulație în pericole publice — și, in nici un caz, a acelora care își văd de drum corect, normal, disciplinat.Desigur, înțelegem că nimănui nu-1 este , plăcut să achite o penalizare. Cel în cauză trebuie însă să reflecteze că, la urma urmelor, tocmai o asemenea penalizare, cu efectele ei persistente în memorie, îl poate feri de alte „penalizări" infinit mai grave — de Ia accidentul propriu-zis cu consecințe pentru propria lui persoană, la despăgubirile ce ar întrece însutit și înmiit cuantumul unei amenzi. Să mi se ierte o comparație aparent simplistă, dar nimănui nu-i face plăcere înțepătura unei injecții, deși la vindecare îi apreciază valoarea ; or, și în domeniul circulației, care dă procente de victime mai mări decit . multe maladii, sint necesare anumite „injecții" de responsabilitate. Experiența infirmă in mod categoric acea părere potrivit căreia comiterea de abateri în materie de circulație ar fi inevitabilă ; sint muiți conducători auto care, circuited corect, respectînd prevederile legii, n-au suferit nici o dată vreo penalizare.Acestea sînt, în esență, principalele prevederi ale noilor măsuri legislative — care, in perioada ce urmează, vor. fi larg popularizate pe diferite căi. (Ar fi foarte util ca in organizațiile socialiste deținătoare de mijloace de transport să se organizeze o instruire sitematică asupra noilor măsuri). Firește, legile, oricit de bune ar fi ele. nu devin eficiente decit a- tunci cînd sînt aplicate în litera și spiritul lor. cu toată exigența. Contăm, de asemenea. într-o măsură tot mai mare pe sprijinul activului voluntar, ca și pe cel al tuturor cetățenilor, spre a se realiza și in circulația rutieră, nivelul înalt de disciplină ce tinde să caracterizeze toate sectoarele vieții noastre sociale — în interesul fiecăruia și al întregii societăți.
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Interesul fiecăruia

dirijat spre obiective

le economice majore
temelia profund funda- noul

Șl de do- de-

gistrindu-se și sporuri substanțiale de producție.Conceput pe unor principii științifice, riguros mentate, echitabile, sistem de salarizare așează pe baze mai eficiente și mai stimulatorii retribuția socialistă a oamenilor muncii după cantitatea și calitatea muncii prestate. Prin elementele sale componente, noul sistem de salarizare cointeresează pe muncitori, ingineri tehnicieni în obținerea rezultate superioare în menii vitale de carepinde progresul multilateral al economici naționale : creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, sporirea eficienței economice. A- cesta este, de altfel, aspectul principal pe care au ținut să-l sublinieze, în primul rînd, participanții la o recentă masă rotundă organizată de ziarul nostru.T. Paraschiv — director la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera : O unitate din cadrul combinatului nostru, fabrica de mobilă Militari, a început experimentarea noului sistem de salarizare încă din iunie 1968. De la dala cînd s-a aplicat în a- ceastă unitate noul sistem de salarizare pînă în acest an, producția fabricii a crescut cu 30 la sută ; a- proape în întregime, acest spor a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Este un rezultat care, după părerea mea, spune multe despre avantajele pe care le prezintă introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor. De remarcat este, de asemenea, interesul deosebit pe care l-au manifestat muncitorii de aici pentru creșterea calificării, fapt care s-a simțit imediat in îmbunătățirea calității produselor. Nu întîmplător, în ultimul an, fabrica a ajuns să livreze 25 la sută din producție la export.Ion Velican — director în Centrala industrială de anvelope și mase plastice : în cele 16 luni de experimentare a noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, la uzina de anvelope „Danubiana", am putut constata că au intrat în funcțiune și au acționat ca atare anumite pîrghii de perfecționare a muncii, de cointeresare materială, simple în fond, dar deosebit de eficace. Fără să mă refer deocamdată Ia ele, voi a- minti doar efectul lor : față de 1968, producția globală a uzinei a crescut anul trecut, fără investiții suplimentare, cu 14,5 la sută. S-a ajuns astfel să se depășească capacitatea proiectată cu a- proape 12 la sută.Redacția ; La un moment 
dat, indisciplina devenise o 
problemă la „Danubiana". 
Care este situația in pre
zent 1Ion Velican : Pot spune fără exagerare că, Ia ora actuală, comandamentele disciplinei sînt în miini bune. Opinia hotărîtă a colectivului și-a spus cuvîn- tul : dacă înainte eram mereu criticați pentru indicele scăzut de utilizare a fondului de timp de lucru disponibil — care oscila în jurul a 93 la sută — în prezent acest indice a ajuns Ia 97 la sută. Creșterea lui s-a făcut simțită de la o lună la alta, concomitent înre-

Așa cum

Virgil Ionescu — director la Combinatul de piele și încălțăminte nr. 1 București : Cert este că noul sistem de salarizare și majorarea salariilor a dat de gîndit serios tuturor salariaților, de la ultimul muncitor, pînă la directorul general. Am fost martor cînd în adunările salariaților, o serie de muncitori au făcut numeroase și interesante propuneri în vederea scoaterii din fabricație a produselor de calitate slabă. Bazată pe o asemenea propunere, conducerea combinatului a hotărît introducerea controlului de calitate „în lanț", socotit a fi cel mai indicat sistem în fabricația de încălțăminte. Astfel, fiecare muncitor a devenit un exigent și competent controlor de calitate al lucrării executate de cel dinaintea lui. Așa am reușit să ridicăm simțitor nivelul calitativ al producției de încălțăminte, lucru absolut necesar dacă avem în vedere că, numai la o singură unitate — „Dîmbovița" — exportul a crescut foarte mult, de la circa 300 000 perechi încălțăminte, cît a înregistrat anul 1968, la peste 1 milion perechi în acest an. Același control exigent îl exercităm și asupra produselor destinata consumului intern.

Ie permit o rezolvare promptă și eficientă a unor probleme pe care, pînă nu de mult, cu greu reușeau să le soluționeze : stimularea stabilității cadrelor, ridicarea calificării, atragerea forței de muncă în a- numite locuri de muncă mai dificile. Acum, întreprinderile au posibilitatea să aprecieze munca salaria- ților mult mai nuanțat, mult mai aproape de adevărata ei valoare, oferin- du-le certe perspective pentru promovare. Treptele și gradațiile constituie o noutate a sistemului de salarizare aflat în experimentare. In esență, introducerea lor urmărește așezarea salariilor în raport cu aptitudinile personale și experiența profesională a muncitorilor și personalului tehnico-administrativ. In categoria de încadrare, treapta de salarizare constituie instrumentul prin care se diferențiază cîștigu- rile muncitorilor pe baza rezultatelor obținute în muncă ; același lucru este valabil și în ce privește a- cordarea gradațiilor în cadrul funcțiilor Ia personalul tehnico-administrativ. Desigur, reușita experimentărilor largi care se fac în acest sens în toate unitățile depinde foarte mult de preocuparea conducerilor întreprinderilor de a folosi cit mai bine asemenea instrumente.

a creșterii calificării lor, a afirmării unor calități deosebite în producție, s-a ajuns ca 57 la sută dintre ei să fie trecuți la treptele a Ii-a și a IlI-a.Redacția : Este știut fap
tul că, în anii trecuți, fluc
tuația forței de muncă a 
dat multă bătaie de cap u- 
zinei „Danubiana". Potri
vit unui studiu întocmit 
de conducerea întreprinde
rii, în primii 6 ani de exis
tență a uzinei, efectivul de 
muncitori a fost rulat de 2,7 ori. Care este evoluția 
fluctuației forței de mun
că in perioada de experi
mentare a noului sistem de 
salarizare tIon Velican : Există o prevedere expresă a noului sistem de salarizare, deosebit de valoroasă, conform căreia. la plecarea prin demisie din întreprindere, muncitorul încetează să mai beneficieze de treptele obținute. El își va putea recăpăta treptele de salarizare abia după o perioadă de cel puțin un an de la angajarea în altă unitate. Fenomenul fluctuației este în prezent serios atenuat și prin faptul că diferențierea salariilor se face și în funcție de vechimea neîntreruptă în aceeași unitate.

Ion Velican : Aș dori să
Redacția : Noul sistem 

de salarizare promovează 
și alte elemente noi in mă
sură să determine crește
rea cointeresării materiale

tr-adevăr, să se facă o diferențiere mai justă față de alte ramuri și chiar în cadrul ramurii, între unități, întreprinderile cu condiții mai dificile de lucru și care întîmpinau dificultăți în asigurarea forței de muncă au putut beneficia de o majorare substanțială. Bunăoară, majorarea salariilor la muncitorii din subteran a ajuns pină la circa 18 la sută. Se poate aprecia că. în prezerft, există un aflux mult mai mare de muncitori spre industria minieră decît înainte. Am avut trei unități în care s-a experimentat timp de un an noul sistem de salarizare cu o majorare de 8 la sută. Practic, nu s-a simțit nici o îmbunătățire rii cu forță Fluctuația a Or, în cursul rie a.c., cînd zat experimental noul tem de salarizare și s-au avut în vedere, la rea salariilor tarifare, dițiile concrete de lucru, e- fcctivul de salariați a ajuns la nivelul planificat, iar planul s-a realizat în bune condiții. O nuanță aparte are în minerit și problema sporului de vechime. In industria minieră a existat un sistem de recompensă a- nuală de vechime. Acum s-a transformat în spor lunar de vechime. Se poate spune însă că noul sistem este mult mai eficient, pentru că muncitorii benefi-

PAGINA 3

sistem

re
ca și lala sută, limite consider nor ia plata în acord la regie, întrucît, dese- goana după realiza- depășirea normelor.

a re- a pro-

muncă de ca- intreprinderile de mașini au serie de mă-

în activitatea de
unificate pelocurilor de

La „bun“,

a asigură- de muncă, fost aceeași lunii ianua- s-a generali- sis- cînd fixa- con-

și norme de litate, in constructoare fost luate o suri de întărire a compartimentelor de normare, ridicarea calificării normatorilor prin fecționare, revizuirea fabricație ț organizării muncă, așa metodologia de normare. De asemenea, în vederea asigurării elaborării unor norme de aceeași calitate pentru condiții similare de înzestrare tehnică și de organizare a muncă s-au elaborat normative noi, ramură, pentru majoritatea operațiunilor tehnologice de prelucrare la cald, prelucrare pe rtiașini așchietoare, lăcătușerie, montaj etc. O dată cu aplicarea noilor norme de muncă, în luna ianuarie a. c. de exemplu, nivelul mediu de îndeplinire a acestora pe centrale industriale și grupuri de u- zine s-a situat între 93,5 la sută și 100,3 pe care le male.

cursuri de per- concomitent cu tehnologiei de și îmbunătățirea locurilor de i cum prevede

Nu cumvaRedacția :
limita de jos a procentului 
de îndeplinire a normei 
este prea scăzută ?Traian Sălăjan : Nu este prea scăzută. Desigur, nu putem încă afirma, numai pe baza rezultatelor din

Redacția : Ar fi intere
sant să ne spuneți, concret, 
cum au fost răsplătiți 
muncitorii pentru rezultate
le bune obținute în perioa
da experimentării.Virgil Ionescu : In luna februarie, de exemplu, 80 din cei 240 de croitori exis- tenți în combinatul nostru au încasat prime pentru e- conomii de materiale variind între 100 și 400 lei. Precizez că în aprecierea rezultatelor obținute pe linia economisirii materiei prime — piele și talpă — avem, totodată, grijă ca nu cumva, în goana după economii cit mai mari, să fie prejudiciată calitatea producției. în ce privește cîști- gul mediu, amintesc că la fabrica „Dîmbovița", de exemplu, în prezent salariul mediu este cu 250 lei mai mare față de cel existent înainte de începerea experimentării. Mai adaug că, numai anul trecut, îna- ceastă unitate s-au plătit premii pentru activitate deosebită în valoare de 1544 000 lei.Am redat doar cîteva din amplele relatări făcute de participanții Ia masa rotundă în legătură cu efectele aplicării experimentale a noului sistem de salarizare și majorarea salariilor. Rezultatele bune obținute în toate unitățile industriale sînt o dovadă concludentă a faptului că noul sistem de salarizare și majorarea salariilor s-a afirmat ca un stimulent deosebit de puternic în dinamizarea întregii activități productive ; muncitorii, inginerii, tehnicienii, economiștii, toți salariații întreprinderilor au avut prilejul să se convingă că veniturile lor sînt condiționate de o gamă mai largă de atribute cantitative și calitative ' ......................."re pe pe întregii mice.

ale muncii, de calificași inițiativă, de aportul care-I aduc Ia ridicarea o treaptă superioară a activități econo-
e drept:

cîștigurile—în directă

mașini, dispozitive sau scule, de ridicarea calificării și îmbogățirea experienței muncitorilor. Numai aduci ndu-se normele la nivelul concret de dotare și organizare a producției este posibilă punerea integrală în valoare zervelor de creștere ductivității muncii.Ion Velican : Noul de salarizare precizează că pentru toate locurile de muncă, pentru toate serviciile, operațiunile sau lucrările ce trebuie îndeplinite, indiferent de forma de salarizare folosită — în a- cord sau în regie — să fie folosite norme de muncă care să exprime, cit mai veridic, cantitatea efectivă de muncă necesară. Sublinierea este deosebit de importantă pentru unitățile din cadrul Centralei industriale de anvelope și mase plastice, unde numai 1,4 la sută dintre muncitori lucrează în acord. De fapt, în unitățile noastre s-a trecut de cea în ori, în rea și unii muncitori neglijau calitatea, inversau operațiunile de lucru sau le ,.omi- teau". Tocmai pentru a înlătura această tendință s-a trecut la munca în regie, dar pe baza unor sarcini cantitative bine fundamentate, în așa fel îneît fiecare salariat, o dată cu îndeplinirea sarcinilor de plan,

mare tehnicieni cu mare experiență. Și, după cum s-a văzut, normele elaborate de ei au fost satisfăcătoare. Totuși, problema asigurării cadrelor de specialiști normatori, cu o pregătire adecvată, este departe de a fi soluționată. Spre surprinderea noastră, am constatat că în această activitate atît de complexă, cum este normarea, cadrele cu studii superioare, care ar fi putut să-și aducă o contribuție substanțială și valoroasă, au fost foarte puțin atrase. A- ' ceasta poate și din cauză că, la nivelul conducerilor unităților, problemele normării au fost privite ca ceva aparte, ca un fel de apendice al organizării. Or, fără oameni cu o pregătire riguroasă nu se poate face normare științifică. S-a a- juns ca normare să lucreze uneori niște tehnicieni rutinați, ca- știu să cronometreze, dar

mal puțin să coreleze rezultatele, să fundaftienteze științific norma. Cred că ar fi bine ,ca Ministerul Muncii să analizeze asemenea aspecte, pentru a se putea găsi o modalitate de a a- trage oameni bine pregătiți și în domeniul normării. In cadrul combinatului avem o întreprindere- pilot — „Flacăra roșie" — unde diferiți .specialiști care au studiat Ia CEPECA au elaborat lucrări interesante in domeniul organizării producției, al normării. Avem, de asemenea, un serviciu de normare unificat, care are un sector de studiu al muncii. Ne gîn- dim să ne organizăm o sta- ție-pilot pentru confecții, in care să elaborăm un studiu al muncii. Fără îndoială, aceste lucruri vor influența favorabil normarea muncii, in general, insă k consider că este puțin față de ceea ce ar trebui să se întreprindă.

„rauu cum e

munca, și răsplata

Eficiență, stimulare,
recompensare stă

ATRIBUTELE
NOULUI SISTEM
DE SALARIZARE

MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEII“
sa

a salariaților. Unul dintre 
acestea vizează o mai bună 
corelare și ierarhizare a 
salariilor pe ramuri. Ce 
concluzii s-au conturat 
pină acum, din acest punct 
de vedere ?

in

reiau ideea tovarășului director Kovacs, referitoare la rolul treptelor și gradațiilor. Practica experimentării de pînă acum ne-a convins pe deplin de utilitatea existenței acestor instrumente valoroase cu ajutorul cărora salariile sînt diferențiate, bunăoară,cazul muncitorilor, nu numai în funcție de categorie, de calificarea obținută pe baza verificării cunoștințelor profesionale și a îndeplinirii unui anumit stagiu, ci și in funcție de îndemî- narea de care dau dovadă, de aptitudinile personale și experiența în muncă, de productivitatea cu care lucrează și calitatea produselor pe care le realizează.

Constantin Cocimarov — director adjunct în Ministerul Industriei Miniere și Geologiei : în sectorul minier se ajunsese ca salariile să nu mai difere, cu mult, de celelalte ramuri economice. Efectul ? S-a înregistrat, în ultima vreme, o anumită lipsă de forță de muncă. Nivelurile actuale de salarizare stabilite experimental pentru ramura minieră au permis, în-

ciază, în fiecare lună, de aceste sporuri.Schimbările esențiale declanșate prin diferențierea salariului în fortul efectiv tre salariați muncii, ca unei strînse legături între rezultatele obținute în muncă și venituri sînt dovezi grăitoare că toate a- ceste principii, bine fundamentate, capătă o recunoaștere totală în practică, că sistemul nou de salarizare. retribuirea mai echitabilă a salariaților înlătură elementele de subiectivism în stabilirea raportului dintre muncă și remunerarea ei.

funcție de e- depus de că- în procesul și asigurarea

Redacția : Cu alte cu
vinte, se pune în mod ho- 
tărit problema ca fiecare 
salariat să fie retribuit 
exact, în funcție de ceea ce 
lucrează și cum lucrează, 
adică în raport direct cu 
cantitatea și calitatea mun
cii.

0 premisă esențială—

luna ianuarie, că aceste niveluri asigură cea mai corespunzătoare corelare între nivelul de realizare a normelor și nivelul de realizare a sarcinilor de productivitate a muncii. Ca urmare a unei ședințe de colegiu, în care au fost analizate rezultatele primei luni de experimentare a noului sistem de salarizare, conducerea ministerului nostru a dispus printre altele ca întreprinderile să analizeze cauzele nerealizării sarcinilor și normelor de muncă de către unii muncitori, luîndu-se măsuri de sprijinire prin instruire și supraveghere în special a muncitorilor tineri și a celor recent calificați, pentru ca și aceștia să poată realiza sarcinile stabilite și normele de muncă la nivelul calificării lor și în cesta să obțină și mai mari.

să realizeze produse de calitate superioară.

felul a- cîștiguri

înrea în aplicarea interesării buie să fie înțeleasă ca unitate celor două laturi ale sale : o dată cu recompensarea materială a salariaților pentru rezultate cit mai bune în muncă, să acționeze și răspunderea materială pentru nerealizarea sarcinilor și obligațiilor de serviciu dicierea Această găsit o plină în larizare, clar că, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, sa- lariații sînt remunerați potrivit cantității și calității muncii prestate, dar suportă material consecințele directe care derivă, într-o formă sau alta, din prejudicierea bunului mers al unității în care lucrează. Este nejust și inechitabil ca societatea, recompensînd bunele rezultate, să ,,treacă cu vederea1' și să suporte daunele produse de cei ce nu-și realizează cu conștiinciozitate sarcinile, nu respectă disciplina în muncă, dau produse de calitate proastă, provoacă pagube avutului obștesc. A- ceastă problemă a reținut mult atenția participanți- lor la masa rotundă.

ultimii ani, conduce- partidului a subliniat repetate rînduri principiului co- materiale cătrefle înțeleasă ca o indestructibilă a

sau pentru preju- avutului obștesc, idee esențială și-a concretizare de- noul sistem de sa- care stipulează

întregului colectiv în luarea tuturor măsurilor pentru a se asigura realizarea sarcinilor de plan stabilite întreprinderii în ansamblu, cît și pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu care revin fiecărui salariat la locul său de muncă. Ca urmare, producția a crescut și planul s-a realizat, înce- pind cu decembrie 1969, în fiecare lună. Atît la uzina ieșeană, cit și la celelalte unități din centrală, am putut constata un fapt îmbucurător — și anunțe că opinia, reacția oamenilor este favorabilă, că diminuările de salariu, care se aplică cu justificat temei, îi ambiționează, îi fac mai atenți, mai exigenți cu ei înșiși.Redacția : In unele uni
tăți se obișnuiește să fie 
sancționați material doar 
muncitorii care se abat de 
la disciplină, care provoa
că pierderi în procesul de 
producție. Dar personalul 
tehnico-administrativ oare 
nu greșește, nu provoacă 
pierderi și pagube ? Cum 
funcționează, în asemenea 
situații, răspunderea ma
terială ?

tele cantitative

și calitative ale muncii

cînd întreprinderile

legătură cu rezulta

Perfecționarea sistemului de salarizare vizează, ca un obiectiv deosebit de important, asigurarea unei interdependente mai strîn- se între rezultatele efective obținute in muncă și veniturile individuale ale salariaților. Se vădește în a- ceasta fermitatea cu care partidul nostru promovează principiul echității sociale in repartiția fondului de consum în societate, în recompensarea materială a aportului fiecărui om al muncii la creșterea avuției naționale. Ia propășirea patriei. Evident, acesta nu este singurul aspect asupra căruia participanții la masa rotundă au discutat pe larg. Concomitent se detașează și alte aspecte ale noii salarizări, cum ar fi

diferențierea salariilor în cadrul aceleiași categorii tarifare sau funcții, diferențierea pe baza vechimii neîntrerupte în aceeași u- nitate, îmbunătățirea raportului între salariile practicate în diferitele ramuri și sectoare de activitate. De la fundamentarea teoretică la valoarea practică incontestabilă a acestor principii, specialiștii și-au spus punctul de vedere, aducînd probe concludente în acest sens, prin reliefarea rezultatelor înregistrate pînă în prezent de unitățile economice în care lucrează.Kovacs Lorant, director adjunct în Ministerul Muncii : Este pentru prima dată ' ’ ■•••••dispun de instrumente mai elastice în mîna lor, care

Ion Velican : Tocmai pentru a răspunde acestor cerințe ne-am preocupat să găsim mijloacele cele mai adecvate în vederea măsurării cît mai exacte a rezultatelor muncii depuse de fiecare salariat, cît și a veniturilor cuvenite. Am aplicat, de pildă, un sistem de control al îndeplinirii sarcinilor, metodă pe care am generalizat-o la toate unitățile din centrală ; ea constă în introducerea, pentru fiecare muncitor, a unei fișe de urmărire a calității muncii, în care se înscriu abaterile de la disciplina tehnologică, disciplina muncii, abaterile de la normele stabilite, de la sarcinile cantitative și calitative ale planului. Pe baza notărilor din aceste fișe de calitate a muncii, recent, la „Danubiana" s-a procedat la promovarea de la o treaptă la alta de salarizare a mai multor muncitori ; sporul anual de salariu pe care ei îl vor încasa se ridică la 156 000 lei. Dacă la începutul acțiunii de experimentare cei mai mulți muncitori de la uzina „Danubiana" erau încadrați la bază și în treapta I, în prezent, ca urmare

normele cu funda

montare științifică
Indiferent asupra cărui aspect a insistat unul sau altul dintre participanți, toți au fost unanimi în a- precierea că aplicarea cu succes a noului sistem de salarizare este de neconceput fără asigurarea unei normări judicioase a muncii în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. Apare, așadar, ca o premisă esențială a aplicării noului sistem de salarizare, stabilirea unor norme cu fundamentare științifică, în măsură să reflecte cantitatea reală de muncă necesară pentru efectuarea lucrărilor, în condițiile tehnice și organizatorice impuse de rigorile proceselor tehnologice. Reflectă actualele norme de muncă realitatea tehnico-organizatorică din

fiecare întreprindere, de fiecare loc de muncă ? la

de existat în tre- inechități în re- cîștigurilor între în raport cu ca-

Traian Sălăjan — director adjunct în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini : Trebuie să recunoaștem că și în întreprinderile constructoare mașini au cut unele partizarea muncitori,lificarea și munca prestată. Aceasta s-a datorat în mare parte faptului că în unele cazuri normele de muncă nu au fost adaptate în decursul timpului la condițiile tehnice și organizatorice care au fost create și asigurate la locurile de muncă. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri prin elaborarea unor normative

Kovacs Lorant : despre normarea cred că trebuie să liniate cîteva lucruri, nînd seama de rolul care îl au normele de muncă în creșterea productivității muncii, este necesar ca în întreprinderi să se ia măsuri în continuare pentru o cît mai bună organizare a producției și a muncii. Normarea tehnică a muncii trebuie să asigure raționalizarea proceselor tehnologice și de muncă, utilizarea judicioasă a capacităților de producție. A- plicarea corectă a normelor impune ca la fiecare loc de muncă să fie create toate condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea lor, iar muncitorii să fie instruiți asupra metodelor de muncă raționale care au stat la baza elaborării normelor mai judicioase. Din păcate, pe alocuri se constată că noile norme nu răspund a- cestor necesități esențiale. Evident, în aceste situații nu avem de-a face cu o normă fundamentată științific. Normele de muncă trebuie să aibă un caracter dinamic, mobilizator, să țină seama de înzestrarea locurilor de muncă cu noi

Vorbind muncii, fie sub- Ti- pe

Virgil Ionescu : Spre deosebire de modul în care s-a procedat la unitățile din industria chimică, în întreprinderile Combinatului de piele și încălțăminte nr. 1 s-a trecut de la regie la acord. Specificul fabricației ne-a impus această opțiune. întrucît în unitățile noastre se lucrează pe bandă rulantă, am considerat, și așteptările noastre s-au adeverit, că trecerea la munca în acord ne va permite să cunoaștem adevăratele consumuri de manoperă. Extinderea muncii în acord ne-a permis să elaborăm norme de timp cît mai apropiate de consumul de timp specific real. Dacă înainte normele erau depășite în mod frecvent cu 25—30 la sută, în ultimul timp, de cînd se experimentează noul sistem de salarizare, ele sînt realizate în jur de 100 la sută, în strînsă legătură cu nivelul de îndeplinire a planului.

T. Paraschiv : Noul sistem de salarizare a pus intr-adevăr, în mîna conducerilor de întreprinderi, un instrument eficient și operativ pentru aplicarea deplină, sub ambele laturi, a principiului cointeresării materiale. Sancțiunea disciplinară se banalizase, devenise în ultima vreme formală. Se îndeplinea sau nu planul, salariul era primit în întregime, atît către muncitori, cit și de personalul tehnico-administrativ. O atare situație era cît se poate de dăunătoare. O dată cu aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor am căutat ca, aeordînd fiecărui salariat ceea ce i se cuvine pentru munca depusă, să fim fermi și să nu admitem nici un fel de abatere de la disciplina în muncă și în producție. In luna ianuarie a. c., de exemplu, pe ansamblul Combinatului de industrializare a lemnului Pipera, unui număr de salariați — e drept redus — li s-a aplicat diminuarea de salariu pentru nerealizarea sarcinilor proprii, pentru comportare necorespunzătoare și dezordine la locul de muncă, pentru risipă de materiale. Nu zul s-a me

de

mal vorbesc că, în ca- absențelor nemotivate, anulat sporul de vechi- pe luna respectivă.

Redacția : Este de înțe
les, calitatea normelor de
pinde, in bună măsură, și 
de pregătirea și competen
ța normatorilor. Cum ați 
soluționat această 
mă în cadrul 
care alcătuiesc 
tul dv ?

proble- 
unităților 
combina-

Am în-Virgil Ionescu : cadrat în ' sectorul de nor-

Ion Velican: Din experiența de pînă acum a unor uzine, pot să afirm cu certitudine că, legîndu-se direct salarizarea de gradul de îndeplinire a sarcinilor, s-au obținut rezultate de necrezut în înlăturarea unor deficiențe, multe din ele existente, de ani de zile. Așa, de exemplu, la Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași, înaintea aplicării noului sistem de salarizare nu se realizau indicatorii de plan. Faptul că acum salariile tarifare se plătesc integral numai în cazul realizării în întregime a sarcinilor sau obligațiilor de serviciu de către fiecare salariat, apli- cîndu-se diminuări de salariu în raport cu gradul de neîndeplinire a lor, a contribuit la mobilizareaDesigur, aplicarea noului

Virgil Ionescu: Ce-i drept, în prezent, noul sistem de salarizare și reglementările în vigoare ne dau dreptul să aplicăm sancțiuni riale și personalului co-administrativ. este obligat să direct răspunderea neindeplinirea corespunzătoare a unei obligații de serviciu. în unele cazuri însă, întîmpinăm dificultăți în aprecierea culpei acestor salariați, culpă care poate fi uneori cu mult mai gravă, prin implicațiile pe care le determină, decît aceea a unui muncitor. In acest domeniu consider că avem încă foarte multe de făcut, incepînd cu normarea muncii personalului tehnico- administrativ și terminînd cu controlul operativ al executării sarcinilor. Cînd cei de la aprovizionare vor aduce din timp în uzină materiile prime și materialele necesare producției, cind dispecerii vor lansa în fabricație din timp și după o judicioasă pregătire fiecare lot de produse, cînd locurile de muncă vor fi exemplar organizate — sarcini care activitate tehnico-administrativ — nu vom mai avea prilejul să sancționăm pe nimeni pentru neindeplinirea de sarcini.

mate- tehni- Acesta poarte pentru

cad în aria de a personalului
Kovacs Lorant : Aș dori să subliniez că posibilitatea legării strînse a venitului provenit din salarii de rezultatele concrete obținute în muncă trebuie să aibă și are efectiv o influență pozitivă mai ales în ce privește ridicarea nivelului de răspundere al salariaților. In aplicarea măsurilor privind diminuarea salariilor, ca urmare a nerealizării sarcinilor, trebuie însă să se dea dovadă de multă atenție și obiectivitate. Acțiunea pală, asupra căreia concentrate toate rile, este, după mea, prevenirea de nerealizare de încălcare a tehnologice sau nei în muncă, ceasta se cere neze în toată plenitudinea ei acea prețioasă funcție a conducerii- care este controlul. Nu numai un control ulterior, după ce a a- vut loc abaterea, ci, mai cu seamă, unul preventiv.

princi- trebuie efortu- părerea cazurilor planului, disciplinei a discipli- Pentru a- să funcțio-
a

■Si

salarizare șl majorarea salariilor ridică in fața noi, ifle mare complexitate. De aceea, este încăDesigur, aplicarea noului sistem de i unităților economice o serie de probleme noi,. prematur ca, numai după cîteva luni de Ia generalizarea experimentării noului sistem, să se tragă concluzii definitive. Cert e că noul sistem de salarizare, prin elementele sale constitutive, îmbină în mod armonios interesele individuale ale fiecărui om al muncii cu interesele generale ale societății, exercitînd o puternică influență pozitivă asupra progresului economic și social al țării. Esențial este că noul sistem de salarizare asigură aplicarea mai riguroasă a principiului retribuției socialiste, stimulează salariații — după cum a reieșit și din discuțiile la „masa rotundă" — atît în realizarea sarcinilor cantitative, cil mai ales a celor de ordin calitativ : creșterea sistematică a productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor, ceea ce determină o creștere a eficienței în toate domeniile ’ ™” -*  - - --de salarizare este o acțiune în continuare, comitetele de de partid să urmărească cu sele sale elemente și criterii mie. să caute căile prin care principiile general valabile ale noului sistem de salarizare pot să determine o eficiență maximă în condițiile concrete ale fiecărei întreprinderi.
de activitate. Ținînd seama că generalizarea noului sistem de mare importanță economică și politică, este necesar ca. direcție, consiliile de administrație, organele și organizațiile deosebită grijă și cit mai aprofundat modul în care diverse aplică in viată, în diferite ramuri și activități din econo-

Viorel SĂLAGEAN 
Ștefan ILIE
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Ziua de mîine vorbește
prin glasul acestor flăcăi

Cu o armată bine echipată, dispunînd de peste 100 000 de soldați, Portugalia — ultima putere colonială — duce concomitent, în Africa, trei războaie : în Angola — din 1961 ; în Guineea așa-zis „portugheză", cunoscută azi ca Guineea-Bissau — din 1963 ; in Mozambic — din 1964. in încercarea zadarnică de a stăvili valul impetuos al mișcării dc eliberare. Nu demult, ziaristul francez GERARD CHALIAND l-a Însoțit pe Amilcar Cabrai, secretar general al P.A.I.G.C. (Partidul african al independenței din Guineea portugheză și Insulele Capului Verde) prin regiunile eliberate din Guineea-Bissau. Impresiile sale au fost consemnate în volumul „Lupta armată în Africa" (apărut de curînd in Occident), din care reproducem unele pasaje.
în Guineea, lupta armată se duce cu fermitate și consecvență. Creat în septembrie 1956, Partidul african al independenței a dat expresie năzuințelor de libertate și neatirnare ale populației autohtone. Constituirea P.A.I.G.C. a atras după sine înăsprirea terorii colonialiste. în 1957, în Guineea și-a făcut apariția P.I.D.E. — temuta poliție secretă portugheză. Pentru a evita represiunile polițienești, partidul și-a adaptat de la început structura în vederea muncii în ilegalitate. Au fost formate celule care cuprindeau 3—5 membri. După scurt timp, la munca partidului au fost atrași docherii din Bissau, ca și lucrătorii din transporturile fluviale. încetul cu încetul, ideile cuceririi independenței, ale necesității desfășurării unei lupte comune în Guineea și Insulele Capului Verde au fost îmbrățișate de mase tot mai largi. Evenimentele au început să se precipite.în ianuarie 1963. în partea de sud a țării a fost declanșată o ofensivă a partizanilor. După scurt timp, în nordul țării a apărut o a doua zonă a luptei de rezistență și pînă la sfîr- șitul anului P.A.I.G.C. și-a instituit controlul aproximativ asupra unei treimi din teritoriul țării.Pentru portughezi, războiul colonial este astăzi iremediabil pierdut. Acest sentiment îți este întărit, poate mai mult decit orice, dacă stai de vorbă cu tinerii africani luptători în mișcarea de eliberare.Armando Joaquim Soto Amado, 21 de ani :

cam de un an la această atunci staționam la Fu- .................................. A-Mă aflu bază. Pînă lador, nu departe de frontieră, cum doi ani și jumătate am intrat în rîndurile luptătorilor de guerilă.

triotlce, am fost Instruit din punct de vedere militar, am urmat cursuri politice și am primit o armă.Grupa noastră este formată din 23 de oameni. 20 soldați, comandantul de grupă și doi comisari politici. Eu deservesc mitraliera, o am în primire. Mîncarea uneori nu e prea grozavă, dar nu ne plîngem. E război. Și apoi găsești pretutindeni fructe.în momentul de față, principalul lucru este lupta. Căsătoria ? Da, după terminarea războiului. Mă voi căsători cu orice fată din Guineea, de care o să-mi fie drag, nu neapărat cu una din tribul Pepel, din care fac parte. în trecut nu gîndeam așa, respectam tradiția tribului. Conducătorii noștri ne-au învățat să gin- dim altfel și cred că au dreptate.
Un ziarist în mijlocul luptătorilor din Guineea - Bissau

înainte de aceasta am fost muncitor tîmplar la o fabrică din Bissau. Cîștigam doar 150 de escudos pe lună, atît cit să-mi ajungă pentru mincare. Un unchi al meu a fost a- sasinat de colonialiști.Mă întrebați de ce lupt ? Lupt pentru eliberarea țării mele, pentru ca ea să devină așa cum o dorim noi : o țară liberă, in care să domine dreptatea socială. Cînd am sosit la prima bază a forțelor pa-

Toate triburile — Pepel, Mandjak, Balanțe — participă la luptă și soția mea va fi și ea o fată care a luat parte la luptă".Tombon Seidi, 16 ani : „părinții mei locuiesc într-un sat situat nu departe de această tabără. Cultivă a- rahide, orez și porumb. Au fost de acord să plec în junglă. Mama este responsabila celulei de partid din sat. Acum un an, nu departe de această bază, am primit botezul focului. Am

tristeții
Casa are o vechime de 100 de ani. 

Pe scară nu există lumină. Trep
tele scirțiie la fiecare pas. Pe un pa
lier picură un robinet, iar picătu
rile cad intr-o chiuvetă ruginită. 
Pretutindeni mirosuri grele, pes
tilențiale. Un amănunt suplimen
tar : la fiecare robinet din clădire 
revin 20—30 de persoane.

In incăperile sumbre ale acestei 
case a tristeții locuiesc 70 de munci
tori străini. Fiecare din ei plătește, 
in medie, 200 de mărci vest-germane 
pe lună — o pătrime din ciștig. In 
acest fel, această clădire veche și 
dărăpănată aduce proprietarului un 
venit anual de 14 000 de mărci.

Clădirea nu se află in West End 
din New York — cel mai faimos
cartier de slumsuri din lume. Nici 
in Soho — cartierul de mizerie al 
Londrei. Ea se află in inima car
tierului Schwabing, din centrul o- 
rașului Munchen.

in trecut Schwabing era cunoscut 
ca un cartier boem, astăzi este 
insă pe cale de a deveni cartierul 
muncitorilor străini. Minați de se
tea de ciștig, proprietarii imobile
lor au evacuat, rînd pe rind, ve
chii locatari, inchiriind camerele 
eliberate muncitorilor străini. După 
cum arată revista vest-germană 
„STERN", afacerea s-a dovedit 
foarte rentabilă : dacă in trecut pro
prietarii obțineau o marcă pentru 
un metru pătrat, astăzi ei încasează 
10—15 mărci pentru aceeași supra
față.

Fiind supuși unei serii întregi de 
discriminări, muncitorii străini sint 
nevoiți, arată revista citată, să plă
tească sumele solicitate, altminteri 
sint aruncați imediat in stradă. In
tre chiriaș și proprietari nu există 
contracte legale de închiriere pen
tru că, în fața oficialităților, închi
rierile se fac pentru un timp foarte 
scurt — una sau mai multe nopți.

După cum remarcă presa vest- 
germană, situația din Munchen nu 
constituie o excepție. Ea este vala
bilă, în linii generale, pentru toți 
muncitorii străini care lucrează In 
R.F.G.

Primii muncitori străini au venit 
la Mtinchen acum 300 de ani — re
latează revista „Stern". Ei erau 
turci. Au lucrat la repararea zi
durilor de apărare a orașului. Pri
măria a construit pentru ei case, 
cu nimic mai proaste decit celelalte 
din oraș. Noii emigranți — conchi
de revista — nu se bucură 
nici pe departe de condiții 
măcar să se asemene cit de 
cele de acum trei secole.

astăzi 
care 

cit cu

...in ochii acestor flăcăi citești pasiunea combatantului pentru o viață liberă și demnă

făcut instrucție militară șl am participat la lupte — nouă acțiuni șase luni. De o lună nu mai sînt tător de guerilă, ci fac parte din pele regulate, armata eliberare.Luptăm portughezi, părăsească părinții noștri, i-au silit să muncească peste puterile lor, exploatîndu-i cu cruzime. O să-i izgonim.Ce aș dori să fac după ce țara mea își va dobîndi libertatea ? Aș dori să rămîn militar, pentru a-mi apăra patria de orice amenințare".Iată acum și declarațiile lui Josă Augusto Texeira Mourao, dezertor portughez, 21 de ani : „De ce am dezertat ? Pentru că am fost bătut. Este suficient să comiți o greșeală neînsemnată și imediat ești bătut, în primul rînd pălmuit. Ești bătut, apoi aruncat în închisoare. Rația de mîn- care ți se micșorează. Am făcut serviciul militar mai întii două luni în Portugalia, apoi șapte luni Ia Bissau. Nimeni nu era bucuros că a nimerit aici. Ofițerii ne mînau de la spate. Apoi am fost trimis în interiorul militar oameni, unde se mai poți nu poți merge prea departe, de teama unui atac al forțelor patriotice. De cum se înserează, santinelele patrulează în permanență. Pe turnurile de observație sînt instalate proiectoare care-și aruncă luminile la peste 300 metri depărtare. Se așteaptă atacul forțelor patriotice. Tensiunea nervoasă este mare. Asemenea situație îți macină nervii. Iar atunci cînd patrioții declanșează atacul, sol- dații portughezi trag la nimereală, în unele nopți, forțele patriotice organizează pînă la trei atacuri. Pe urmă vine din nou o perioadă de acalmie, pînă la următorul atac.în rindul soldaților portughezi domnește nemulțumirea. Cei mai îndărătnici sint trimiși la posturile mai îndepărtate, din inima junglei : ofițerii știu că unitățile de guerilă sînt puternice, că efectivele acestora cresc continuu. De aceea ordonă ca cei prinși să fie omorîți. Ne spun că sint teroriști, bandiți. Mai ne spun că dacă vom fi luați prizonieri ni se va tăia capul. Acest lucru face, desigur, pe mulți să ezite atunci cînd vor să dezerteze.în luna mai a anului trecut, tabăra militară în care mă aflam a fost atacată de trei ori de patrioți cu aruncătoare de grenade. Intr-o zi, dueîn- du-mă la scăldat în imediata apropiere a taberei, am rezemat arma de un pom și, în timp ce ceilalți se bălăceau în apă, am fugit în pădure. A doua zi am ajuns intr-un sat al tribului Balanțe. Locuitorii satului nu s-au speriat de mine. Am fost bine primit. Mi-au dat de mincare. Apoi i-au înștiințat pe luptătorii de guerilă care au sosit după cîteva ore. Nu mi-au tăiat capul, ba, mai mult, s-au purtat bine cu mine. îi admir pe acești oameni."
★Paralel cu desfășurarea luptelor — remarca autorul — revoluționarii din Guineea — Bissau lucrează și la reconstrucția țării. Ei încearcă să înlăture dificultățile economice, organizează școli, un serviciu de ocrotire a sănătății publice. Acești luptători curajoși pregătesc activ ziua de mîine.

împotriva pentru a-i țara. Ei i-au oprimat pecolonialiștilor constrînge să
populară

„Libertad para Espana" („Libertate pentru Spania"). Autoritățile acoperă cu var astfel de lozinci înscrise de mineri la intrările în exploatări, dar ele continuă să apară mereu în alte locuri

fost trimis în țării, la Bula, la un post unde staționează 500 de Iar de acolo la Bianbi, află o tabără întărită. Ziua părăsi cîteodată tabăra, dar
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Nicl arcade din zid, nici case în stil maur, nici mori de vînt strălucind de un alb imaculat, nici stepă cu reflexe maronii, nici lanuri nesfîrșite de grîu, nimic din idila zu-' grăvită atunci . .Spania. Și, totuși, meleagurile sînt țări : ale Asturiei.Mieres — inima regiunii carbonifere asturiene. De ambele părți, șoseaua este străjuită de exploatări miniere. Cu toate a- cestea, n-am intîlnit mineri coborînd ran. Era grevă.în zilele cînd în Asturia, 1970) Spania a prinsă de noi mișcări greviste — cele mai puternice din 1962. Centrul lor se afla în Asturia. Minerii de aici au cea mai veche tradiție și cea mai bogată experiență de luptă din țară....La Madrid am închiriat un automobil și am pornit spre Mieres, Pola, Sama, Langreo și spre micile așezări ale minerilor. Acolo m-am interesat de cei ale căror adrese mi le-au încredințat prieteni din Madrid. La primele două adrese, am găsit locuințele încuiate. „Au fost ridicați — m-au informat vecinii — i-au luat polițiștii la comisariat, unde au fost intero- gați, l chiși...".în sfîrșit, la a treia a- dresă, o femeie mi-a deschis ușa. După ce i-am spus motivul vizitei mele, ea și-a trimis băiețelul să-l caute pe tatăl său. Dar, acest lucru s-a aflat și, din acea clipă, n-am mai fost lăsat in Asturia fără însoțitor. în fiecare noapte ara dormit într-o altă așezare minieră. Hotelurile erau ocupate de copoi ai poliției. Iar cînd pe stradă își făcea apariția o patrulă a gărzii civile, însoțitorii mei mă împingeau repede în vreo circiumă pustie sau în- tr-un gang întunecos.Aici, printre prieteni, am aflat cum s-au petrecut lucrurile. Aici au

de unele reviste cînd înfățișeazăale acestei

in subte-mă aflam (ianuarie fost cu-

schingiuiți și in-

fost corectate „inexactitățile" apărute în ziarele spaniole, care n-au relatat deloc despre măsurile represive, iar revendicările minerilor le-au oglindit doar într-un mod ciuntit.Greva a fost declanșată la patru mine ale Societății de stat „Hunosa", din valea Turon, nu departe de Mieres. Minerii

mestec din partea sindicatelor „verticale". ♦)Organizațiile minerilor sînt Comisiones Obreras — comisiile muncitorești, a- cele largi organizații sindicale de luptă ale muncitorilor spanioli, care au fost constituite în ultimii 10 ani, în condițiile dictaturii, în scopul de a apăra drepturile oamenilor muncii.

TORENTUL
NEGRU

al Asturiei
ALEXANDER WEISS,publicist vest-german

cereau îmbunătățirea sistemului de salarizare și a condițîîlor de muncă. Respingind aceste revendicări, „Hunosa" a declarat un lock-out pentru 1 500 de muncitori pe perioada 30 decembrie 1969— 5 ianuarie 1970 pe motivul că... „nu s-au prezentat Ia muncă". Răspunsul a fost o largă mișcare de solidaritate a celorlalți muncitori mineri din Asturia. în răstimp de cîteva zile, 35 000 de mineri din totalul de 45 000 au întrerupt lucrul. Revendicările lor : noi tratative privind îmbunătățirea de securitate dreptul muncitorilor de a ține întruniri libere în întreprinderi fără un a-
salarizarea, măsurilor în mine,

în fiecare mină există o comisie muncitorească. Muncitorii cu cea mai înaltă conștiință de clasă sînt delegați în organele ilegale. Aceste organe prezintă de fapt revendicările muncitorilor, ele sînt purtătorul lor de cuvint. Datorită Comisiones Obreras, a fost posibil ca, intr-un timp necrezut de scurt — de numai 48 de ore, greva izbucnită in minele din Turon să se extindă asupra întregii regiuni carbonifere. Prin intermediul rețelei lor de informare, puter-
*) Asociații oficiale, 

care înglobează pe toți 
„producătorii din a- 
ceeașl ramură" — mun
citori și patroni.

nic ramificată, greviștii au fost informați în cel mai scurt timp despre situația din celelalte mine, în acest fel a fost posibil să se organizeze imediat acțiunile comune care se impuneau.în discuțiile purtate cu ei, minerii făceau deseori paralele între actuala grevă și cea de acum opt ani. „Atunci — spuneau ei — guvernul a răspuns cu măsuri teroriste dintre cele mai crunte. Sute de muncitori au fost încărcați în camioane și deportați. în prezent incercările de a ină- buși greva nu mai pot fi comparate cu cele de a- tunci. Nu pentru că s-a schimbat clasa dominantă; ci pentru că aceasta nu mai îndrăznește să procedeze ca odinioară de teama lărgirii și mai mari a mișcării revendicative". „Chiar dacă rezultatele materiale ale acestei greve nu vor ti prea mari, chiar dacă patronatul va ceda doar în unele puncte — mi-au spus el — această grevă a marcat noi jaloane pe drumul luptei duse de clasa muncitoare".Cum au putut rezista minerii în cursul unei greve cu o durată de săp- tămîni ? Ei nu au nici un fel de economii. Și cei care mi-au vorbit despre lupta lor — bărbați și femei mulți dată duve 25 de și-au cidente de mină — mi-au spus că trăiesc din ce au putut pune la o parte din ultimul salariu, că primesc ajutoare din partea celorlalți muncitori spanioli sau de la muncitori din străinătate, care colectează pentru ei bani și ii trimit prin organizațiile lor sindicale. ..Hunosa" și celelalte societăți miniere au in spatele lor capitalul, clasele dominante ; minerii se bizuie pe curajul tor, pe hotărire și abnegație, pe puterea organizatorică a clasei muncitoare, pe solidaritatea muncitorească.

dintre care cei mai au stat cel puțin o în închisoare, vă- nu mai vîrstnice de ani, ai căror bărbați pierdut viața in ac-
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Leneșă, Terra și-a deschis un ochi și îl rotește spre cer. E lacul de pe creasta Cordilierilor Anzilor, unde cerul e veșnic a- zuriu : Titicaca. Oglinda cerului. De mii,. de milioane de ani, cerul și lacul Titicaca schimbă priviri complice. Un Jules Verne al secolului XX a pornit să le dezlege secretul : celebrul comandant Cousteau, temerarul explorator francez al fundului mărilor șl oceanelor. Cel pe care infinit mai ușor îl poți contacta în... adîncuri, decît la reședința sa terestră. E o- mul cel mai puțin pămîn- tean ; el, cu echipajul faimoasei „Calipso" — nava sa de expediții oceanogra- fice...L-am Intîlnit totuși în a- junul plecării lui în noua aventură ce își va derula secvențele nu pe fundul o- ceanelor, ci, de data asta, pe culmile munților 1 înalt, uscățiv, ars de soare, bă- trînul „lup de mare" mi-a înfățișat crochiul unei cutezătoare expediții științifice pe fundul celui mai înalt lac navigabil din lume — la 4 000 metri altitudine pe coama Anzilor — Titicaca.— De ce tocmai Titicaca ?— Rațiuni biologice, fiziologice, arheologice... zona

Pacificului e plină încă de mistere. Titicaca e unul dintre ele ; îl vom explora vreme de 4 săptămînl.Cousteau — un pasionat de arheologie — era optimist...
C0M0ARA 
INCAȘILOR

O cămăruță întunecoasă de 12 mp. Chiria lunară — 250 mărci, peste un sfert din salariul acestui muncitor străin din Munchen

Pe țărmurile Pacificului — cîndva — au înflorit civilizații despre care nu știm mare lucru, cum e cea a incașilor. în urmă cu peste 6 secole, un mic trib de munteni punea — în văile lui Cuzco, la 2 400 înălțime — temeliile mai vast imperiu din rica precolumbiană : riul incașilor. Egal în dere cu Franța, Olanda, Elveția și Italia laolaltă. Anterior lui, s-au perindat pe platoul dintre Ecuador și Bolivia poate alte civilizații. Dar cea a incașilor a rămas inegalabilă în strălucire. Conchistadorul Pizarro, cu cetele lui de „bar- budos" înarmați cu muschete, i-a pus capăt la 16 noiembrie 1532, jefuind-o și asasinîndu-i bestial pe incași, care, Înainte de a pieri, ar fi scufundat comorile lor fabuloase se spune, cu apele-i legendă.Cine ar aventureze într-un lac despre care se zice că e „fără fund", întins cît Corsica, „blindat" cu stuf și încărcat de taine ?! Cu aur și temple ! zînd în Luna.Acum,— numai 25 la număr, la fel de bărboși ca pe vremea lui Pizarro — și-au fă- cut apariția pe ruinele fostului imperiu incaș. Dar au cu spade și muschete, ci .înarmați" cu tone (30) de nateriale pașnice : un șan- ier naval miniatural ; un itelier mecanic și un studio ■inematografic. Nu au urat prăpăstioasele pante ale \nzilor pe catîri, ci cu un ren special alunecînd vertiginos prin trecători, pînă la 4 400 metri ! Cu ei — și cele două „farfurii plonjan- te“, sau „puricii" cum spune f

Cousteau celor două „i marine de buzunar" ale pediției. Fiecare, de două tone.știrile privind această expediție se derulează secvență cu secvență. Așezați în vagoane, plonjorii se simt rău. „Răul de munte" („sa- roche") îi copleșește. Aer rarefiat ; în plus, efectul Soarelui e mult mai intens. Orice efort devine un chin, e epuizant. Se simt incomparabil mai bine pe fundul oceanelor ! Coman-

,sub- ! excite ne-Pe al-munte". Simt o ușurare așteptată. Explicația 1 pămînt, la 4 000 metri titudine, cu fiecare inspirație, ei nu mai introduc in plămîni decit jumătate din rația de oxigen normală, presiunea atmosferică fiind redusă Ia jumătate de atmosferă. Ajung însă doar 5 metri adîncime ca presiunea să fie din nou de o atmosferă. Doza de oxigen aspirată redevine astfel normală.Ca să te poți aclimatiza

tă, doar resturi de ceramică. Michel Deloire Ii prinde pe peliculă cu o mare cameră submarină. Indienii înșirați pe malurile misteriosului lac se uită uluiți la ciudatele făpturi încauciucate dispărînd una după alta, în profunzimile lui Titicaca. Oameni sau zei ?Fundul lacului e mai necunoscut decit planeta vecină nouă ! Nimeni nu ■ l-a văzut pînă în zilele noastre. Doar Cousteau șl echi-

Natura își rezervă curiozitățile ei, cum e cazul a- cestui Telmatobius, care e broască doar prin aspect. El nu respiră din plămîni, ci prin... epidermă. A ajuns la asemenea performanță din pricina aerului rarefiat al Anzilor, care i-a atrofiat plămînii silindu-1 să recurgă la respirația cutanată, (prin adaptare la mediu), să-și tragă oxigenul direct din apă. Adevărate colonii de monștri, broaște care nu mai orăcăie, constrînse la
metri celui Ame- impe- întin-

în Titicaca. Așa De atunci, lacul reci e învăluit înfl cutezat să se
Pină azi, rivali- mistere doar cuno! „conchistadori"

, ______ ____ lefamiliar echipa lui

Cu submarinul la 4000

versală. pentru uruși : din ea își construiesc colibele, celebrele lor pirogi sau insulele plutitoare (colonii de colibe). Uneori, o asemenea insulă precară e mistuită de incendiu. Urușii așteaptă .resemnați în pirogi să ia sfîrșit baletul vîlvătăilor. Toroto ii ajută să-și refacă satul, să-și reînnoade existența lor mizeră de secole, întreținută doar de peștele lacului și cormoranii transformați în animale domestice, crescuți ca puii de găină. De unde vin urușii ? Nimeni nu știe. Popor vechi, misterios, la fel ca limbă spune că incașilor, aymara... colibelor, la

metri ...altitudine!
• 0 UIMITOARE AVENTURA A EXPLORATO RULUI FRANCEZ COUSTEAU

• CÎND CONCHISTADORII DE PE „CALIPSO" CRED CĂ AU POPOSIT PE ALTĂ PLANETA

dantul se teme ca plonjorii să nu leșine în apă din cauza eforturilor prea mari la această altitudine. Ca să-și poarte costumul de scafandru pe uscat, ei fac o sforțare supraomenească. Și nu e singura dificultate ! Compresorul destinat încărcării buteliilor de oxigen refuza să pornească ; trebuie să 1 se alimenteze direct carburatorul cu oxigen pur...Baza expediției s-a Instalat pe Copacabana. Pe malul bolivian al lacului (două state adăpostesc Titicaca, Bolivia și Peru, pe teritoriul fiecăruia flindu-se cite lui).Echipajul are impresia o altă planetă. Doi dintre membrii lui se afundă încet în lac, în combinezoane de scafandru. Pe măsură ce dispar sub apă se eliberează de povara „răului de

reac-indie- multă satul, sărbă-

pa lui au reușit să-i smulgă vălul misterelor. Originalul film făcut de ei m-a purtat, alături de scafandri, intr-o lume ireală.

dintre ele a- o jumătate alui „Calipso" că se află pe

șl trăi aici îți trebuie o perioadă echivalînd cu trăirea a 3—4 generații. Se modifică metabolismul, țiile glandulare.Cum au întimpinat nii expediția ? Cu bucurie. A venit tot Gătit în straie detoare, brodate, tradiționale, cu pălării înalte și umbrele de soare, purtind măști bizare, agitind totemuri a- coperite cu flori. Trag o sarabandă in jurul celor 2 „purici" și îi stropesc apoi cu lapte de lama, în chip de... șampanie.Plonjorii își aruncă ochii in jur. îi îmbie o apă a- proape limpede, de un albastru intens, cu păduri de trestie înaltă. în tonuri crude. Fredăric Dumas și Jean Riant, doi plonjori, se scufundă lent in lacul de răceala cursa după comorile lui A- tahualpa ! Scot din milul gros al lacului, deocamda-

SE POATE TRĂI 
Șl FĂRĂ PLĂMÎNI I

tăcere de lumea adîncurilor. Plonjorii prind pe toți locatarii unui anumit perimetru intr-un sac de plastic transparent. Apoi ii numără metrul pătrat. Totalul în lacul Titicaca s-ar fra la un miliard. pe lor ci-

gheții. A început

I-am văzut pe plonjori la . 30—40 metri adîncime, „vî- nind“ un animal ciudat, cu domiciliul pe fundul lacului. Ti cheamă Telmatobius Cu- leus. O broască gigantică, purtind o capă cu multe pliuri. Plonjorii privesc stu- pefiați cum ciudatul animal se autopropulsează sub apă cu cele două labe posterioare, mai lungi de două ori decit corpul. Ce ușor îl capturează plonjorul, prin- tr-o simplă mișcare a mîi- nii ! O dată prizonieri, locatarii adîncurilor încetau să se mai zbată. Roteau mirați ochii lor bulbucați.

DE UNDE VIN 
URUȘII ? la-Pe întinsul lucitor al la-; cului am văzut adevărate insule plutitoare. Vestigiile unei civilizații a trestiei. Un popor misterios trăiește aici. Sînt urușii. Cei mai săraci din lume. A căror soartă depinde încă de „to- loro" — cum numesc ei trestia, planta lor binefăcătoare, prin excelență. Bărcile pneumatice ale lui Cousteau își blochează eli- cele în pădurile de totoro ce impinzesc lacul. Totoro e încă materia primă, uni-

misterios, la fel ’ și istoria lui. Se ar fi anterior chiar indienilorAlintați în fața urușii asistă fascinați spectacolul unic al profanării apelor temutului lac sacru — pentru ei — oferit de plonjorii lui Cousteau. Locuitori lacustri — urușii nici nu știu măcar să înoate, înspăimîntați de adînci- mea lacului pe care plutesc de secole !Cînd Jean Riant a reapărut primul din adîncuri, printre colibele de trestie, urușii — extrem de șo- cați — au avut revelația u- nui zeu submarin...
LANȚUL DE AURUn bătrîn indian, meșterind domol frunze de coca, sub tirul aparatului de filmat, le vorbește sacadat oamenilor lui Cousteau. A- rată mereu spre fundul lacului. Insistă, jură. Pasămite, acolo ar fi un tunel ce ar lega Insula Soarelui și cea a Lunii. Apoi un lanț de aur, uriaș, de mai multe mii de metri. Plonjorii îl caută zadarnic. Titicaca nu e un eleșteu. 225 km lungime, 60 km lățime, adincimea maximă 360 metri. în cele patru săptămini ale expediției a fost explorat, în mare parte, lacul. Poate că faimosul „lanț de aur" zace undeva, în groasa mantie de nămol. îngropat pe fundul lacului.Cousteau i-a pus în acțiune pe toți „conchistadorii" lui. Ce-au găsit ei din vestigiile civilizației înflorite odinioară aci ? De la indienii aymara, instalați cind-

va la Tiahuanaco, pe malurile lacului, nu au mai rămas decit uriașe blocuri de stincă risipite pe țărm. Restul construcțiilor zace îngropat sub ape. Se spune că zidurile templelor de altădată ale incașilor ar fi fost poleite cu aur. Plonjorii pipăie îndelung, sub apă, zidurile în ruină. Nici urmă de aur !Doar piatră goală. După plonjori, care nu coboară sub 40 de metri, intră in acțiune „puricii" lui Cousteau spre a inspecta adîncurile mai mari. Cousteau șe a- șază la comanda primei ..farfurii plonjante" '.al Falco, secundul comandantului, ia cîrma celei de-a doua. Ii văd coborînd cu reflectoarele aprinse. Pină la granița milului — 120 de metri. Nici ei nu izbutesc să pună mina pe faimosul lanț. Aparqtul de filmat o- feră însă compensația unui decor virgin — pînă acum— ochiului pămîntenilor. O lume a tăcerii la 4 000 metri altitudine. Cei 2 „purici" defilează printr-un o- riginal peisaj de vegetație subacvatică. Cind cercetările iau sfîrșit, Cousteau telefonează celuilalt „purice": expediția s-a terminat. Cei 2 „purici" ies din pou la lumina zilei.„Expediția noastră — spune comandantul Cousteau— nu e de mai mică valoare decit comorile nedescoperite ale incașilor, căci secretele naturii au același preț".Bilanțul ? Deloc minor, chiar fără comorile incașilor și lanțul de aur. S-au făcut descoperiri arheologice interesante ; apoi, a fost — pentru prima dată— studiat în mediul său ambiant Telmatobius. Au fost culese interesante observații asupra comportării fiziologice, a reacțiilor plonjorilor la 4 000 de metri altitudine, atit la sol cit și sub apă. S-a studiat rezistența materialelor in imersiune la aceeași altitudine. In lo«ul comorilor fabuloase — imagini subacvatice, unice, de toată splendoarea, de la 120 metri adîncime, ale celui mai înalt lac din lume.
Alexandru GHEORGHIU
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instruire politică,
dar și

In această săptămînă, la ci
nematograful „Timpuri noi" din 
Capitală se prezintă, cu oca
zia aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin, un 
program de filme documen
tare. Pot fi vizionate filmele 
„Lenin în Samara", „Ultima 
perioadă de Ilegalitate a Iul 
Lenin", „Adevărul cinemato
grafic", „Trei primăveri ale 
lui Lenln" și „Monumentul lui 
Lenin".

i

și funcția educativă
a teatrului

etică cetățenească
în anul școlar pe care îl parcurgem, pe baza programelor aprobate de Ministerul învățămîntului, se studiază în ultimele clase ale liceelor de cultură generală și de specialitate — cursuri de zi, serale și fără frecvență — economia politică, socialismul științific și filozofia, iar în școlile profesionale și în clasa a IX-a a școlilor generale de 10 ani se predau „Cunoștințe social-politice". Evidențiind locul și însemnătatea deosebite ale acestor discipline în procesul formării personalității elevilor, al educării lor în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului, este firesc ca problema îmbunătățirii predării științelor sociale în școli, a îmbogățirii conținutului științific-ideo- logic și educativ al lecțiilor să preocupe într-un înalt grad pe membrii corpului profesoral, organizațiile de partid din școli. Recent, biroul Comitetului județean de partid Iași a analizat modul în care se realizează în școlile din județ sarcinile puse de Congresul al X-lea al partidului privind formarea concepției marxist-le- niniste a elevilor. Cu acest prilej au fost relevate o serie de aspecte care merită, credem, să ne oprim ceva mai pe larg asupra lor.După parcurgerea a peste jumătate din programa de învățămînt a acestui an școlar, se poate aprecia că profesorii care predau științele sociale în liceele și în școlile profesionale și generale din județul nostru au reușit să confere lecțiilor de marxism-leninism o ținută științifi- că-ideologică corespunzătoare, să elimine într-o bună măsură din expunerile lor definițiile și aprecierile simpliste, explicațiile schematice ale proceselor și fenomenelor, să înlocuiască repetarea mecanică a unor citate cu o analiză științifică, susținut argumentată. Au fost incluse organic în predarea lecțiilor principiile fundamentale cuprinse în documentele Congresului ai X-lea al P.C.R., la un nivel adecvat puterii de înțelegere a elevilor.. Un număr însemnat de profesori, căutind să facă lecțiile mai interesante și instructive, confecționează material didactic (planșe cu scheme, grafice, diapozitive) pe care le utilizează în explicarea diferitelor noțiuni, în evidențierea aspectelor de actualitate din practica construirii socialismului în țara noastră.Această activitate complexă trebuie analizată într-un context mai larg. După cum se știe,, în ansamblul predării științelor sociale se impune o cit mai justă proporționare intre problematica educației politice și cea specifică educației sociale, pentru că au o slabă valoare cunoștințele politice sau economice care nu sînt grefate pe un fond corespunzător de educație socială. Mai precis, nu pot fi considerate satisfăcătoare rezultatele dobîndite pe acest tărim chiar dacă elevii fac dovada însușirii la nivelul programei școlare a unor noțiuni de filozofie, economie politică, logică etc., dacă ei nu manifestă în același timp și o conduită cetățenească înaintată, dacă încalcă normele socialiste de comportare în școală sau In afara ei. Este deosebit de important ca fiecare profesor de științe sociale să înțeleagă că îndatoririle sale nu se rezumă la transmiterea unor concepte politice sau economice. Educarea tineretului școlar în spiritul înaltelor idealuri ale Societății noastre socialiste, al eticii înaintate, al moralei socialiste, al disciplinei sociale, atitudinii cetățenești Înaintate, comportării decente, se include organic in răspunderile întregului corp dldactio și in mod deosebit ale profesorilor care predau științele sociale.De la început trebuie să remarcăm că una din deficiențele cele mal răs- pîndite constă în aceea că, in efortul de a asigura un nivel științific corespunzător lecțiilor, unii profesori omit lă estimeze just puterea de înțelegere ă elevilor. Cu deosebire acest feno- Sen se observă în școlile generale de ani, unde se predau în acest an

școlar pentru prima dată cunoștințele social-politice. Lipsa manualelor pentru elevii școlilor profesionale și ai clasei a IX-a din școlile generale de 10 ani îngreunează într-o mare măsură predarea elevilor. Aceasta cazuri, teze tema are ca nutului cunoștințelor ce puteau fi predate în ora planificată.colul unei învățări mecanice se observă mai ales la elevii școlilor generale de 10 ani de la sate care uneori nu găsesc în bibliotecile locale bibliografia necesară. La bibliotecile școlilor profesionale se găsește material bibliografic suficient, însă pentru un elev de școală profesională nu este ușor să selecteze din aceste materiale noțiunile cerute și nici nu

diferiți nou urmare
lecțiilor și studiul face ca, în multe profesori să dic- predată, ceea ce reducerea conți-Peri-

puncte de vedere

dispune de timp suficient pentru căutarea materialului.Este foarte important ca însușirea de către elevi a conceptelor de bază ale științelor sociale să nu capete caracterul unei memorizări mecanice, încă, de la primele contacte cu științele sociale, elevii trebuie deprinși să le privească ca discipline menite să stimuleze gîndirea, ca discipline dinamice, care se dezvoltă și se îmbogățesc mereu ele însele pe baza noilor date ale cunoașterii științifice și ale practicii sociale.Dar asigurarea accesibilității lecției de științe sociale nu depinde doar de profesor. Realizarea acestui deziderat major al procesului instructiv- educativ din școli implică, firesc, perfecționarea programelor și manualelor existente. Menționez și faptul că deși a fost editat un nou manual de economie politică în anul 1969, în cuprinsul său nu se explică pe înțelesul elevilor semnificația unor importante documente de partid, elaborate în ultimii doi ani. în plus, s-a creat o oarecare neconcor- danță între paginile cărții și programa analitică. în mod inexplicabil manualul nu prezintă unele categorii economice de bază — capital circulant, capital fix și altele — cerute la concursul de admitere în învățămîn- tul superior. Nejustificat este și faptul că unele teme figurează și în manualele de economie politică și în cel de socialism științific (tema „Socialismul și Comunismul") creindu-se un paralelism inutil.Există unele deficiențe și în programa de cunoștințe social-politice pentru școlile profesionale, care nu este întotdeauna în concordanță cu posibilitățile de asimilare ale elevilor, pretinzind noțiuni pentru a căror înțelegere se impun cunoștințe de economie politică și construcție economică. La această observație se poate adăuga că anumite teme se repetă sub diferite forme. Tot astfel, considerăm că în învățămîntul de specialitate și în școlile generale de 10 ani ar trebui să se pună un mai mare accent pe cunoașterea problemelor de economie concretă, cu deosebire în domeniul pentru care sînt pregătiți viitorii muncitori și tehnicieni.Pe lingă celelalte aspecte trebuie acordată atenție și prezentării grafice a manualelor de filozofie, socialism științific și economie politică. La matematică, fizică, chimie, manualele sint bogat ilustrate. De ce n-ar fi incluse ilustrații adecvate și în manualele Ia care ne referim 7 Mă gîndesc, bunăoară, la grafice comparative cu privire la dezvoltarea economică în anii socialismului, la prezentarea prin fotografii a marilor obiective industriale din țara noastră, la diferite scheme care să facă mai explicite unele noțiuni (de exemplu : împărțirea venitului na-

țional ș. a.). N-ar fi lipsit de interes ca manualele de științe sociale să aibă la sfîrșit un glosar care să dea unele explicații detaliate, să fie editată o antologie de scurte texte filozofice pentru uzul elevilor.In concluzie, rezultă că perfecționarea sistemului predării cunoștințelor social-politice în școală vizează două căi principale. Mai întîi, îmbunătățirea și îmbogățirea sensibilă a instrumentelor de lucru ale profesorilor — programe, manuale, material didactic și intuitiv ; în această privință este de dorit mai multă receptivitate din partea forurilor centrale de învățămînt la propunerile și sugestiile cadrelor didactice care lucrează nemijlocit cu elevii. In al doilea rînd, este obligatorie o continuă și activă perfecționare a cadrelor didactice care predau aceste discipline în școlile de toate tipurile. în această privință, concomitent cu formele de pregătire și perfecționare organizate pe plan central, este nevoie de mai multă inițiativă și strădanie din partea organelor locale de partid, a organizațiilor de bază din școli spre a determina un interes susținut din partea profesorilor pentru desăvîrși- rea pregătirii lor. Continua perfecționare a pregătirii profesorilor care predau științele social-politice în școală impune editarea unor cursuri orientative, îmbunătățirea sistemului de informare postuniversitară, precum și organizarea pe plan central a unui sistem unitar complex de cursuri sau alte forme de informare științifică.
Ion CAPREANU activist al Comitetului județean lași al P.C.R.
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teatre
• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Mlrcea Ba- 
sarab. Solistă : pianista Monique Haas 
(Franța).
• Opera Română : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Țara surlsulul
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Tragedia optimistă
— premieră — 19,30 ; (sala Studio) : 
Moartea ultimului golan — 19,30.
• Teatrul de comedie : Croitorii cel 
mari din Valahla — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul Iul Rameau — 18 ; Muzică 4- 
poezie — 21,30 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii șl

Iubita •*  — 15, M ; Emigrantul din
Brisbane — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Crimă șl pedeapsă — 19,30 ; 
(sala Studio) : Enigmatica doamnă 
„M“ — 20.
• Teatrul Giulești : Nunta Iul Figaro
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata mo
rii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Maael- 
tov I — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din Ca
lea Victoriei) : O poveste cu cîntec
— 15 ; Nocturn I — 21,30 ; (sala din 
str. Academiei) : Guliver tn țara 
păpușilor — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Boeing-Boeing — 17 ; 
Varietăți — 20 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Nicuță... la Tănase
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Floare de cactus — 19.30.
• Ansamblul „Ciocîrlla" (la Sala Pa
latului) : Ciocîrlte, cint și joc de
bucurie — 19,30.
• Circui de stat : Spectacol dat de 
Circul Mare din Moscova — 19,30.
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La Teatrul

„Lucia Sturdza Bulandra"înaintea participării la Festivalul internațional de teatru de la Florența, Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" prezintă, în următoarele zile, ultimele spectacole cu „Nepotul lui Rameau", de Denis Diderot (regia — David Esrig ; scenografia — Ion Popescu Udriș- te ; interpreți : Gheorghe Dinică

și Marin Moraru) și „Leonce Lena", ~ ~ „ ~și decorurile — Liviu Ciulei ; costume — Ioana Gărdescu ; muzica — Theodor Grigoriu ; în distribuție : Ileana Predescu, Irina Petrescu, Vally Voiculescu-Pe- pino, Ion Caramitru, Virgil Ogă- șanu, Marin Moraru și alții).

.. .. 5<de Georg Biichner (regia î 
î

î
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PROGRAMUL 1

17,00

18,05

Deschlderea emisiunii. Emi
siune In limba germană.
Cheia orașului — _ emislune- 
concurs pentru tineret. Par
ticipă echipele reprezentative 
ale orașelor Cluj șl Oradea. 
Transmisiune de la Oradea. 
Prezentator Mihal Florea. 
Redactor Emil Ghițulescu. 
Handbal masculin : Steaua— 
V.F.L. Gummersbach (R.F.G.) 
In semifinalele „Cupei Cam
pionilor Europeni". Comen
tator Cristian Țopescu. 
Telejurnalul de seară.
Handbal — continuarea trans
misiei.
Reflector.
Tele-enclclopedla. 
Parada comediei.

emisiune 
de Flori- 

Marcela

32,45
23,00

23,30

20.15
20.25
21.25
22.15 Invitație la vals — 

muzical-coregrafică 
ca Gheorghescu șl 
Popescu.
Telejurnalul de noapte.
Film documentar — Buda
pesta.
O interpretă îndrăgită a cîn- 
tecului românesc : Marloara 
Tănase.
închiderea emisiunii progra
mului 1.

PROGRAMUL X

20.25 SEARĂ DE TEATRU : „Don 
Juan" de Moliăre. Distribu
ția : Ștefan lordache, Matei 
Alexandru, Emanoll Petruț, 
Tltus Lapteș, Dorina Lazăr. 
Regla : Dinu Cernescu.

21.25 Seara melomanului. Cîntă 
baritonul Dan Iordăchescu.

21,55 Film serial : „Sumbra toam
nă" (VIII).

22,45 închiderea emisiunii progra
mului 2.

Nu au trecut multe stagiuni de cînd intrarea pe afișe a „Lunii albastre" stirnea un adevărat foc de artilerie din partea cronicarilor : piesa, tipică producție bulevardieră, era socotită mult prea ușoară pentru repertoriile noastre. Cu alți doi sau trei ani înainte, faptul că pomenisem, într-o cronică, pe un ton indulgent, „Floarea de cactus" (jucată, atunci, la Galați) trecuse, în ochii u- nora. drept sfidător. O privire aruncată astăzi asupra programelor de fiecare săptămină ne arată cit de mult s-a schimbat optica repertorială : nu numai că „Luna e albas- tră" rezistă triumfal in a treia stagiune, dar „Floarea de cactus" a ajuns și ea Ia București, urmată de „Boeing-Boeing", cu o distribuție de la Teatrul Național,, și însoțită de alte titluri mai noi sau mai vechi ; „Cursa de șoareci", „Viraj periculos" (o dramă atît de demodată Incit nu mai putem vedea în ea decît spectacolul polițist monden), „Doamna de Ia Maxim" și — tronînd în chip de succes absolut — „Puricele în ureche". Ne dăm seama că asprimea cu care am judecat divertismentul, înainte, era nepotrivită, că nu este nimic de condamnat în nevoia firească a oamenilor de destindere, în pofta lor de rîs. Dar ne putem întreba, totuși, dacă tendința de a trece de la o extremă la alta, transformarea programelor săptămînale în selecții precumpănitoare de piese de divertisment, dintre care cele mai multe nu spun nimic, poate fi considerată cu indiferență, cu liniștea cu care acceptăm un fenomen firesc.Departe de mine gindul de a propune linia de mijloc. Nu despre dozaj, nu despre cantitate este vorba, ci despre calitatea pe care o capătă programele teatrale, în întregul lor, atunci cind se văd pătrunse din mai multe direcții de producțiile minore. Lucrurile sînt simplu de definit. Majoritatea lucrărilor apărute în repertoriu ca „divertismente" fac parte dintr-o zonă bine cunoscută a celui mai burghez teatru posibil : teatrul comercial. (Folosesc adjectivul „burghez" fără teama de a cădea în vulgare sociolo- gizări, căci teatrul, artă cu pronunțat caracter social, se impregnează puternic de însușirile mediilor ciale cărora li se adresează).Dacă lucrurile continuă în ritmulSO-

accelerat din ultima vreme, vom asista la un trist proces de comercializare, la o masivă întoarcere spre ceea ce păruse, o dată, cu totul depășit — spre teatrul care nu are alt țel decît destinderea fără gînd și care strecoară, sub nevinovata înfățișare a vidului, a gratuității, o mulțime din elementele proprii unei mentalități străine de arta revoluționară, și, în primul rind, acea deprindere căreia Brecht i-a dat numele de „teatru gastronomic". Puterea și mîndria teatrelor noastre au fost generate — și din fericire sînt încă și astăzi — de nivelul înalt educativ-artistic. de înțelegerea funcției sociale, de conștiința eliberării de obsesia venitului lesnicios (că, uneori, și din păcate nu rar, această libertate a fost greșit înțeleasă ca o premisă a risipei fără rost și a neglijării raportului cu publicul, este altceva ; nu principiul era vinovat, ci oamenii care, în umbra lui, îngăduiau producții cu o existență stupidă, amorfă, neatrăgătoare — inutilă). Numai desprinderea de pe orbita distracțiilor confecționate a făcut posibilă dezvoltarea ideologică, culturală și a școlii moderne românești în teatru. Nici ’ noi, cu -o țiunea de clasicilor, de prestigiu din repertoriul mondial vechi și nou, nici încercările îndrăznețe în regie, scenografie și joc nu s-ar fi putut cristaliza dacă instituțiile teatrale ar fi dat atenție numai încasărilor, și asta nu pentru că, inevitabil, orice realizare elevată presupune un ecou slab în public — idee falsă, strălucit infirmată de performanțele spectacolului românesc — ci pentru că, în condițiile de subjugare financiară a scenelor, nu se găsește nici răgazul, și nu se înfiripă nici climatul în care elaborarea artistică poate prinde firesc viață.Neîndoios, contextul culturii socialiste nu exclude — așa cum, greșit, crezusem înainte — ci, dimpotrivă, include și presupune în mod necesar divertismentul ; dar tot atît de sigur este că tendințele fățișe sau ascunse de a institui o dominație a spectacolului de gen ușor, „bulevardier" sînt inacceptabile în acest context. Știm că despărțirile, delimitările

artisticăpieselor nici ac-larga promovare a tematică profundă, continuă redescoperire a nici contactul cu creațiile
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categorice, definitive, în genuri supe rioare și inferioare, fac rău ; poat că înflorirea prea dezordonată a pro ducțiilor amuzante, sau care se vo amuzante, se explică, printre altei: și prin rigida atitudine de ieri, car îndepărta orice zimbet fără „acope rire teoretică" de la rampă. Dar d' la acceptarea divertismentului m credem că se poate ajunge la accep' tarea totală ; or, trebuie să consta, tăm că o dramaturgie ca aceea bulevardieră a început să se bucure d- opțiuni pătimașe, ca antidot tranda firiu împotriva teatrului cu preocu pări grave, înlocuind in repertorii piesele ce dezbat aspecte majore esențiale cu piese roz din vechiu repertoriu comercial. Fără îndoială optimismul este necesar publiculu ca aerul ; dar ar fi ciudat să confundăm veselia factice a multor producții amuzante, și numai amuzante, cu optimismul pe care îl dorim dominant în teatrul nostru ș care ar trebui să fie pătruns de spi rit revoluționar. încap, fără îndoială foarte multe nuanțe aici : Feydeat aduce comedia de situații la desă- vlrșire, și un bun spectacol cu o asemenea piesă are tot atîta drept li admirație ca orice spectacol cu t farsă clasică, de pildă.Pină la urmă, putem reduce discuția la o întrebare de bun simț : d« ce îngăduim extinderea comercializării cind există atîtea alte posibilități de realizare a unui repertoriu învestit cu o mare putere de atracție 7 (în ultimele luni, mai ales, creșterea foarte însemnată a cifrelo: care indică frecvența publicului dovedește o sporire de interes pentru toate genurile de teatru ; este ur moment bun care, cu atît mai mult nu trebuie „ratat", nu trebuie transformat în trambulină a comercializării). Este de neînțeles foamea cu care, în dorința de divertisment, se grăbesc directorii de teatru să includă in programe producțiile ieftine apărute In 10—20 ani pe piața mondială, atunci cind s-a demonstrat în numeroase rînduri că se pot realiza succese mari și foarte mari cu piesele dramaturgilor noștri de astăzi, dintre care unele înregistrează adevărate recorduri de popularitate. Nu trebuie să uităm nici montările foarte iubite de public, realizate cu comedii clasice și dacă urmărim, de pildă, reacțiile cu care este întîmpinată o montare ca aceea cu „Nunta lui Figaro*,  de la Teatrul Giulești, ne dăm seama imediat că nu este nevoie de un repertoriu de predilecție „ușor" și „foarte ușor" pentru a întări relațiile cu publicul. Este știut că succese mari și foarte mari s-au realizat cu creații de o desăvîrșită ținută artistică. Sint cunoscute exemplele : „D-ale Carnavalului", „Tango", „Nepotiul lui Rameau" și astăzi se pare că o comedie filozofică atît de dificilă ca „Leonce și Lena" intră pe acest făgaș. Este drept că sezonul care se apropie acum de încheiere oferă destul de puține intîlniri ale creației cu entuziastul public larg. Dar nu putem desluși aici tocmai unul din efectele treptatei alunecări a programelor spre soluțiile amăgitoare ale distracției cu orice preț 7
Ana Maria NARTI
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cinema
O imagina familiară studenților Institutului pedagogic (facultatea de desen) din lași. Aspect din timpul unei ore 

grupa 10
da pictură — anul I,Foto i Gh. Vințilâ

în peisajul de o varietate luxuriantă al liricii noastre actuale, cu multe zone de frumusețe aspră, sălbatică, cu acces dificultos și vertiginoase abisuri, poezia de azi a lui Gheorghe Tomozei e aproape o blîndă pajiște însorită. Spun a- proape, pentru că această poezie are un fel al ei ga- leș-viclean de a ne purta printre sunete, culori, miresme dulci, aromitoare, spre deschideri și priveliști unde ochiul plonjează în a- dîncimi și urcă pe un fir argintiu de izvor pină Ia desișul spăimos al peretelui de stîncă.încă de la titlul cărții 1 Suav anapoda — fericit Ies, îmbietor, fantast, șor clovnesc, aducînd, undeva, cu saltinibancli lui Picasso din perioada roz, dar trimițînd și spre duhul antonpannesc sau barbian — ne dăm seama că avem de-a face cu un poet conștient de arta sa, prețuitor, cu voluptate, al „cuvintelor potrivite".Meritul titlului stă nu numai în plăcerea și curiozitatea ce ți le stîrnește, ci și în faptul că spune multe despre sufletul cărții pe care o anunță.Revăd, cu amestecate și divergente simțăminte, alte două volume de versuri ale lui Tomozei, care jalonează, din șapte-n șapte ani, drumul parcurs de poet de la debut pînă azi ; Pasărea albastră (1957) și Noapte de echinox (1964). Suavitatea, gingășia de tușă pe care poetul și-o recunoaște și azi și pe care cititorul i-o regăsește, nealterată, dar transformată, copleșește volumele sus-numite. Noapte de echinox marchează, cu fluctuante și varii iz- bînzi, eliberarea de notele idilice, de discursivitate, și anunță o neliniște a transformărilor substanțiale.Suav anapoda îmi apare ca un moment important — o vădită, matură, luare in posesiune a domeniului propriu.Domeniu poetic care, a- vînd complexe trăsături, îl cuprinde sine qua non pe anapoda.Acest anapoda, antinomic față de suav stă și în as-

a- u- pe

pectul dramatic al existenței, pe care poetul matur 11 trăiește cu o sporită a- cuitate, și în funambulescul amar-surîzător atît de caracteristic tomozeian.Cind poetul se joacă, cind aruncă în sus, și le prinde iar, cu o nemaipomenită dexteritate de prestidigitator, bilele multicolore ale imaginilor, să nu ne lăsăm amăgiți de grația cu care se poartă jocul.Micile sfere strălucitoare cu care se joacă ni se a- rată brusc într-altă lumină, de parcă ar fi chiar globulele roșii și albe, chiar limfa, chiar singele : sediu al patimilor și pistă de deco-

țite, tonul trece în alt registru. Decorul realist, ca în orice piesă fantastică, e doar un fundal de contrast, pentru ceea ce urmează și iese din ordinea firească a lucrurilor :Caii ne vor fi singurul reazim al memoriei, pentru hrana lor vom lăsa să ne crească iarbă din coaste...Și poemul ne antrenează într-o vertiginoasă cavalcadă peste locuri și timp. Printr-un procedeu de aglutinare a noțiunilor, temerar și sugestiv, zborul transformă în curgerii timpului, cu susur amar de
cailor se simbolul țurgere nisip in

Folosind nu o dată procedeele liricii moderne, mergînd pînă la reducție, la absurd, Tomozei rămîne un poet de factură clasică prin coerența lăuntrică, prin revenirea la dominantă, prin echilibru și rotunjire îngrijită a poemelor. Pe coarda suavă a melancoliei cu vag zîmbet în colțul gurii, îl regăsim pe poet în vechiul lui climat și nu ne miră reușita admirabilului poem Hanul copiilor sau atît do caracteristica Vin diligente.Merită menționată și cealaltă ipostază, mai nouă, a poeziei lui Tomozei, nota dură, sobră și sumbră, concentrarea expresiei, ca în
Gheorghe Tomozei :

//SUAV ANAPODA"
K

însemnări de Maria BANUȘ

lare a celor mai temerare zboruri.Zboruri... Caii lui Tomozei, din Eden cu cai, piesă antologică ce deschide volumul, plutesc peste lume, fîlfîindu-și coamele înflăcărate, ca într-un extraordinar film francez de scurt metraj, pe care l-am văzut acum cîțiva ani și ale cărui imagini mă urmăresc încă.Intr-un splendid racursi, dominantele poeziei actuale a lui Tomozei ni se relevă perfect îmbinate.Mai întîi ceremonialul distanței) tonul detașat de proces-verbal, înșelătorul prozaism cu care se deschide poemul : / Veți găsi și peste o mie de ani / sinucigași. în hoteluri sordide, fără altă / identitate de- cit o fotografie de cal. în buzunar. / Iute, pe nesim-

clepsidră, dar și cu fluiditatea unei ape transparente.„Caii", în „Eden cu cai", nu sînt o alegorie, ci un simbol și, ca atare, contururile nu sînt perfect delimitate. Sensul nu e unic, sugestiile merg și către nostalgia purității, și către dorul universului fabulos al copilăriei, și către aprehensiunile majore ale timpului nostru. Toate, dintr-un condei mî- nuit ușor, în glumă, ca o floretă, de-un spadasin imbatabil, într-o fantastică partidă de scrimă purtată pe sus peste acoperișurile scofilcite ale cetăților îngropate undeva, în fundul oceanului timp : „Ninive a fost un cal / întors în iapa Eufrat, / oarecarele Assar- dahon / a căzut sub potcoavele calului Vavilon / și chiar biblioteca lui Assur- banipal / a fost un cal" /

poemele care evocă războiul : „...același sînge-1 picură din răni / de parcă ar fuma, in doi, aceeași / țigară Caporal, de parcă ar fuma / cu găurile rănilor". (DINTR-UN RĂZBOI)Tn Suav anapoda îl a- flăm și pe Tomozei cel din filiația mateină — barbi- ană, cel ce își șlefuiește cu artă și voluptate vorbele vechi, cu sclipiri diamantine, și gravează în platina cu luciu stins : „Peste venetic castel / porumbeii-1 poa'rtă-n gușă / pe măria-sa Cercel / voievodul de cenușă, / cel ce-a fost scurtat de cap / și de dragosti, în Egee / de o mină de harap — / nu de unghii de femeie... (PETRU CERCEL)Aflăm și un surprinzător dfe lapidar și sarcastic Pergament, de tip brechtian ; „Copiștii medievali făceau

așa :/ luau o oaie cu pui în burtă.-O înjunghiau / cu precauție apoi pielea mielului, de pildă", /Leit-motivul rămîne tema majoră a devenirii și stingerii, a trecerii vieții dintr-o formă intr-aita, temă pe care poeții au cîntat-o de cînd lumea — și pe care mereu o vor cînta. E tema predilectă a lui Omar Khayyam, cel ce ■care-1 poarte odată și el.Motivul revine, obsedant, cu nesfîrșite modulații, cu delicate nuanțări ca Pompei, Ningere și mai puțin inspirata, mai Stradă îngropată clarii din Egipct.Pe Tomozei fraza lirică limpede, slova desenată frumos, cu înflorituri, sau trasată net, epi- grafic, în piatră dură.Nu îl prind, după părerea mea, contorsiunile artificioase, nici evaziunile în incoerent, în abstracții chinuite, cum se întîmplă în : Scriere pe Cadran, Cu zdrențe de argint. Și nu îl prind, cum nu prinde pe nimeni — autopastișarea. manierismul — în cazul de față ducînd la șablonul simbolist și parodia involuntară din Dor de violet.Asemenea alunecări sporadice nu sînt însă caracteristice nici pentru volumul Suav anapoila, nici, în general, pentru faza actuală a poeziei lui Tomozei.Azi, Gheorghe Tomozei e un artist matur care își strunește lucid inspirația, își cunoaște posibilitățile și dă frîu liber fanteziei sale spumoase pe domeniul propriu, ale cărui hotare se lărgesc tot mai mult.O mențiune specială trebuie făcută pentru prezentarea grafică a cărții de către Petre Vulcănescu. Pata puternică de culoare și volutele unduioase, îmbrățișate, pe fondul negru, lucios al copertei sînt nu numai de efect, dar mulate, cu înțelegere și sensibilitate, pe duhul poeziei din carte.

scriau pe / Psalmii,volumului

dădea glas argilei, ruga pe olar să se milostiv pentru că a fost și ea om, ca
pedestra : sau Sti-îl prinde

• Splendoare In Iarbă : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Asterix și Cleopatra : REPUBLI
CA — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21.
• Joc dublu in serviciul secret :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21 BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13,30 16,30; 18.45; 21, MODERN — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Elvira Madigan : CAPITOL — 9,30; 
11,45: 14; 16,30; 18,45; 21.
• Domnișoara doctor : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Fecioara care-mi place : VICTO
RIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Ultima dragoste : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• Stelele din Eger : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA — 
9; 10.
• Ghici cine vine la cină 7 : DOINA
— 11,30' 13,45; 16; 18,30; 20,45, MIORI
ȚA — 15/17,30; 20.
• Cele trei primăveri ale lui Lenin ; 
Lenin în Samara ; Ultima perioadă 
de ilegalitate a lui Lenin ; Adevărul 
Cinematografic : TIMPURI NOI — 
9—19 în continuare.
• Fiul șeicului : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
• Moll Flanders : FEROVIAR — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, EXCELSIOR
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,45; 15,30; 18,15; 20,45.
• Adio Texas: GRIVIȚA — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA — 
9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Călugărița : BUZEȘTI — 15.30: 19.
• Winnetou în Valea Morțll: ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45, 20, VIITORUL — 15,30; 18.
• Cind se arată cucuveaua: DACIA
— 8,30—19.45 În continuare, FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.
• Visul domnului Gentil: BUCEGl
— 16; 18 15; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, ARTA — 10—16 In conti
nuare; 18,15; 20,30.
« Explozie în munți: LIRA — 15,30; 
18.
• Vlridiana: LIRA — 20,15.
• Via Mala: DRUMUL SĂRII - 15,30;
17,45; 20, RAHOVA - 15,30; 18.
• Tandrețe: RAHOVA — 20,15.
• Păcatul dragostei: FERENTARI —
15.30. 18: 20,30, PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
• La Nord prin Nord-Vest: COTRO- 
CENI — 15,30. 19.
• Stăpîn pe. situație: VOLGA — 
15,30; 18: 20,30.
O Miieasa era In negru: AURORA — 
9; 11.15; 13.30: 15,45: 18; 20,15, TOMIS
— 9,30—15,30 in continuare; 18; 20.15.
• Urmărirea; FLAMURA — 9; 11,30; 
15; 17.30. 20.
• A trăi pentru a trăi: MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Doi bărbați pentru o moarte: MO
ȘILOR - 20,30.
• Comisarul X și „Panterele albas
tre": MUNCA — 16; 18; 20.
• Profesioniștii: COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Valea păpușilor: VITAN — 15,30: 
18; 20.15. PROGRESUL - 15,30; 18;
20.30.
• Alexandru cel fericit: POPULAR
— 15.30: 18; 20,15.
• Simpaticul domn „R“: UNIREA —
15.30. 18- 20,15.
• Vă place Brahms?: CRINGAȘI — 
15,30; 18: 20,15.
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Ministrul afacerilor externe al Republicii 
iocialiste România, Corneliu Mânescu, va face 

o vizita oficială în Republica Socialistă 
CehoslovacăCorneliu Mănesu, ministrul aface- lor externe al Republicii Socialiste omania. va face o vizită oficială in epublica Socialistă Cehoslovacă,

Ministrul comerțului exterior
al României despre schimburile 
comerciale cu R. P. Chinezăîntors la București, după o vizită e o săptămină in R.P. Chineză, lornel Burtică, ministrul comerțului xterior, a impărtășit unui redactor I agenției tomâne de presă — kgerpres — opiniile referitoare la izită, contactele avute și importan- a documentului semnat.Arătind că în timpul vizitei a punt cunoaște citeva din realizările amicului popor chinez in domeniul ■roducției industriale și imbunătă- irii calității acesteia. C. Burtică a .eclarat : ..Contactele cu partenerii hinezi. desfășurate intr-o atmosferă ie prietenie și sinceritate reciprocă, u evidențiat o serie de noi posibi

Cronica zilei
In legătură cu tragicul cutremur de ’âmînt care a avut loc in Turcia, Consiliul Național al Societății de Jruce Roșie din țara noastră a hotă- it să trimită organizației Semiluna loșie din această (ară medicamente, lături și îmbrăcăminte pentru ajuto- area celor sinistrați.

★Ca urmare a perfectării unui protoni cu Compania de navigație aeria- lă ..Royal Dutch Airlines" — K.L.M., ntreprindeiea de transporturi aeriene oraâne „Tarom" a deschis, cu începere de la 3 aprilie, linia aeriană Sucurești - Budapesla — Praga — Amsterdam. Cursele care se efec- uează cu avioane turbopropulsoare l.A.C. 1—11. au loc in fiecare vineri. :u plecarea din București la ora 8. soirea la Amsterdam la orele 13.15 și ntoarcerea în Capitală la erele 22.10.

Confecții din 
„T E R C O T“Chimia a dat naștere, după cum se știe, poliesterului- care, in amestec cu firul de bumbac (67 la sută bumbac și 33 la sută pdliester), a permis realizarea unei țesături cunos cute sub numele de „TER COT".Ce este, de fapt, tercotul ? O țesătură ușoară, fină, im permeabilă, pe care o recunoaștem prin calitățile ce le conferă confecțiilor respecți ve — fie haine, fie rochii, fus te sau pantaloni. Din firele mai subțiri, în aceeași compoziție, se lucrează țesăturile fine pentru bluze, iar în curînd se va trece și la confecționarea de piese de lenjerie și articole de plajă. Tot pentru femei și adolescente se produc raglane și confecții cașerate. „Tercotul" a cucerit poziții de prestigiu și în sectorul îmbră- căminții bărbătești, ca și în cel destinat copiilor și adolescenților. Se confecționează din el canadiene, raglane, trenduri și pantaloni, alături de o gamă variată de cămăși în contexturi și croieli variate.,,Tercotul" s-a impus de la

Calitatea semănatului(Urmare din pag. I) acest fel demonstrează că nu peste tot a fost înțeles pe deplin imperativul zilei de azi : obținerea de recolte mari prin executarea unor lucrări de calitate superioară.Calitatea lucrărilor depinde, in mare măsură. de gradul de conștiinciozitate al fiecărui mecanizator și cooperator. De aceea, activitatea educativă desfășurată de organizațiile de partid dc la sate, in a- ceastă perioadă, trebuie să aibă ca principal obiectiv cultivarea răspunderii oamenilor pentru tot ceea ce fac pentru că de aceasta depinde, in mare măsură, nivelul recoltei. In această privință a fost creat cailiut necesar prin măsurile luate do conducerea partidului privind îmbunătățirea activității în agricultura cooperatistă și concretizate in hotări- rea plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din 22—23 decembrie I960 cu privire la perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii. Aplicarea acestor măsuri va duce, fără îndoială. Ia executarea la timp a lucrărilor agricole. Dar, calitatea lucrărilor este determinată. în cea mai mare măsură, de conștiinciozitatea fiecărui lucrător din agricultură. în această direcție trebuie să intervină eficient, printr-o muncă politică susținută, organizațiile de partid.Cel care răspunde, in primul find, 

In perioada 8—11 aprilie 1970, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, ing. Jan Marko.

lități, încă nefolosite, în relațiile noastre de natură economică. In acest interval am avut cinstea să fiu primit de premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai. cu care am discutat unele probleme de interes reciproc".Referindu-se la importanța pe care o prezintă pentru relațiile dintre cele două țări noul protocol comercial, ministrul român a spus : ..Acest document favorizează extinderea, In continuare, a relațiilor economice ro- mâno-chineze. creșterea schimburilor de mărfuri și diversificarea acestora". (Agerpres)

Sosirea unei delegații
parlamentare

a Republicii Ruanda

Manifestări consacrate

centenarului nașterii

lui Lenin
La invitația Marii Adunări Naționale, vineri seara, a sosit în Capitală o delegație parlamentară a Republicii Ruanda, condusă de Thadee Bagaragaza, președintele Adunării Naționale a Republicii Ruanda.Din delegație fac parte Claver Ndahayo, secretar — deputat al Adunării Naționale. Deogratias Gashonga ministrul coordonării economice și finanțelor, și Fausten Nshiyimana, secretarul delegației.

VIZITELE MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE ȘI COOPERĂRII

AL REPUBLICII BURUNDI
Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Ndabakwaje Libere, a oferit vineri un dejun, in saloanele Hotelului „Athenee Palace".Au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Teodor Vasiliu, ministru justiției, Radu Con- stantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, ai unor organizații și instituții centrale și alte persoane oficiale.

★La Ministerul Comerțului Exterior au avut ioc vineri după-amiază convorbiri intre Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, și Ndabakwaje Libere, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi.în cadrul convorbirilor, desfășurate iijtr-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor economice, precum
Știri 

culturaleVineri seara, in sala Filarmonicii de stat „Moldova" din Iași, a avut loc un concert simfonic la care și-au dat concursul dirijorul losef Wilko- mirski și solista Liliana Osses din R. P. Polonă. Programul a cuprins : Simfonieta (în primă audiție) de Wil- komirski : Concertul pentru harpă (primă audiție) de Blanco : Două dansuri pentru harpă (primă audiție) de Debussy și Simfonia a doua de Brahms.
★Vineri dimineața, s-a deschis la Brașov Festivalul național al artei studențești. Timp de trei zile, orașul de la poalele Timpei găzduiește formații de teatru din 13 centre universitare. care iși dispută titlul de laureat în cadrul fazei finale a Festivalului teatrelor dramatice și de poezie.Juriul festivalului este prezidat de artista emerită Dina Cocea.In cursul zilei de vineri s-au prezentat pe scenă formațiile teatrale din centrele universitare București. Cluj. Bacău. Tg. Mureș, Oradea, Constanța și Brașov. In zilele următoare este așteptată evoluția formațiilor teatrale studențești din Baia Mare, Craiova, Galați, Iași. Petroșani și Timișoara. (Agerpres)

LOTODIN 3 APRILIEExtragerea I : 37 77 26 87 51 2910 39 74. FOND DE PREMII : 623 652 lei.Extragerea a II-a : 6 24 68 48 6027 4. FOND DE PREMII : 565 084 lei.

perative atunci cînd se constată nereguli.In zilele următoare, lucrările a- gricole se vor intensifica și mai mult, deoarece începe semănatul florii-soa- relui, porumbului și al altor culturi. Pentru ca grăbirea lucrărilor să nu se facă în detrimentul calității, se impune ca specialiștii de la direcțiile agricole și din unitățile de producție să fie tot timpul pe teren unde, prin indicații competente, să asigure buna desfășurare a lucrărilor. Peste tot trebuie să domnească o organizare și o disciplină exemplare. De aceea, în această perioadă, specialiștii din agricultură trebuie să fie degrevați de orice alte sarcini, spre a putea să-și facă meseria in așa fel incit inginerii a- gronomi și ceilalți specialiști din agricultură, dind dovadă de talent organizatoric și pricepere în meserie, să asigure efectuarea în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară.Prin măsurile cuprinse în Hotă- rîrea Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție cu privire la perfecționarea organizării, normării și retribuirii muncii a fost creat un cadru nou pentru desfășurarea unei activii”'’ eficiente. Tocmai rde aceea organele și organizațiile de’partid sînt chemate ca, începînd de acum, din primăvară, să desfășoare o asemenea muncă incit să se asigure realizarea obiectivului principal in agricultură: sporirea recoltelor medii la hectar.

Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Vasilichi și Aurel Vijoli, președinți de comisii ale M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al M.A.N., Stanciu Stoian, secretarul Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, și alte persoane oficiale, (Agerpres)

și a cooperării tehnico-științifice dintre cele două țări.
★în cursul aceleiași zile, oaspeții burundezi au vizitat Combinatul de sticlărie București, precum și Muzeul Satului.Seara, ministrul burundez, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, au asistat ia un spectacol de operă. (Agerpres)

Angajări de salariați
Șantierul hidrocentralei 

de la lotruI.C.H. — Grupul de șantiere construcții Lotru — cu sediul în comuna Voi-neasa, județul Vîiceit, angajează pentru trimestrul 11 al anului 1970, maiștri mineri și constructori, mineri, dulgheri, be- toniști, sondori, injectori, li- niori și picheri de căi ferate înguste, instalatori sanitari, conducători auto cu vechime de peste 5 ani, precum și muncitori necalificați, de la vîrsta de 18—55 de ani.Noii muncitori angajați vor beneficia de salarizare in a- cord sau în regie, în funcție de specificul locului de muncă. Muncitorii calificați nelocalnici, ca și cei necalificați, vor primi, din prima zi de angajare, indemnizație de șantier. Se asigură în mod gratuit cazarea, echipamentul de protecție, asistență medicală, precum și contravaloarea transportului la domiciliu — la 45 de zile — pentru vizitarea familiei, Masa se servește la cantinele șantierelor. Angajarea se face zilnic la punctul de încadrare a muncitorilor, deservit de stația C.F.R. Lotru.Cei interesați să fie angajați se vor prezenta cu carte de muncă, livret militar, buletin de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie Alte amănunte, în acest sens, se pot obține la telefonul 60, Oficiul Brezoi

Astă-seară, în cadrul semifinalelor C. C E.
A

In citeva rînduri
la handbal masculin

Steaua-V.F.L
Astă-seară, începînd de la ora 

19, în sala Floreasca din Capitalâ, 
ss va desfășura întîlnirea dintre 
echipele Steaua și V.F.L. Gummers
bach, contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Partida tur din-

Meciul de șah U.R.S.S.—
Selecționata restului lumiiDupă trei runde in meciul de șah dintre echipa U.R.S.S. și selecționata restului lumii scorul este favorabil echipei U.R.S.S. cu 13—11 puncte, șase partide fiind întrerupte.In turul trei, marele maestru danez
vremea

Ieri in țară : Vremea a fost in general instabilă și s-a răcit în vestul și sud-estul țării. Cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut ploi temporare în Bărăgan, Dobrogca și în cea mai mare parte a Moldovei. In Oltenia, Banat și vestul Transilvaniei ploile au avut caracter de averse, însoțite frecvent de descărcări electrice. Vintul a suflat slab pînă la potrivit cu intensificări de scurtă durată in jumătatea de vest a țării din sectorul vestic. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 5 grade la Caransebeș și Oravița și 18 grade la Băilești și Turnu Măgurele. In zona muntoasă s-a semnalat lapoviță și ninsoare, iar in Carpații Orientali 

în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea centenarului nașterii lui V. I. Lenin, la sediul Asociației juriștilor din Republica Socialistă România a avut loc, vineri după- amiază, o ședință festivă .organizată de Secția de teoria statului și dreptului. Cu acest prilej, dr. Ladislau Lorincz, cercetător științific principal la Institutul de cercetări juridice, prof. univ. dr. Marcu Ongscu, și Constantin Sescereanu. consilier juridic principal, au vorbit despre „Actualitatea tezelor leniniste privind dezvoltarea democrației socialiste", .,Lenin despre necesitatea perfecționării reglementării juridice" și „Le- nin și perfecționarea aparatului de stat socialist".
★In numeroase localități au avut loc vineri manifestări. în cadrul cărora mase largi de oameni ai muncii au omagiat personalitatea lui Vladimir Ilici Lenin, de la a cărui naștere se împlinesc o sută de ani.Numeroși oameni de știință, cadre didactice și studenți din centrul u- niversitar Timișoara au participat la un simpozion consacrat aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenin. Cu acest prilej, acad. prof. Coriolan Drăgulescu, directorul Bazei din Timișoara a Academiei Republicii Socialiste Romania, prof. dr. docent Pius Brînzeu, rectorul institutului de medicină, prof. dr. Ion Cornea, prorector al universității timișorene, și

Fabrica de produse 
cârbunoase din SlatinaFabrica de produse cărbu; noase din Slatina, județul Olt, unitate industrială aflată în fază de construcție, angajează de urgență șefi de secții productive (ingineri, chimiști sau ingineri mecanici) ; ingineri tehnologi (ingineri chimiști sau ingineri in specialitatea prepararea cărbunelui) ; ingineri constructori, mecanici, energeticieni, electroniști, un șef de serviciu tehnic (inginer chimist cu vechime în producție de 10 asii) ; un interpret. care să cunoască limbile engleză, franceză, germană, italiană.Vor fi angajați, de asemenea, muncitori cu o vechime in producție de cel puțin 7 ani în uzine chimice, metalurgice, cocserii, calificați în următoarele meserii : electricieni A.T.M.-iști, strungari, presa- tori, cuptorari, preparatori, macaragii. Muncitorii calificați, cu vechime, ca și tehnicienii și inginerii ce vor fi angajați, urmează a fi specializați în țară sau în străinătate.Informații suplimentare privind angajarea salariaților pot fi solicitate la telefonul 1582 din Slatina, sau la sediul unității din str. Silozului nr. 9.

Gummersbach
tre campioanele României și R.F. 
a Germaniei va fi condusă de ce
hoslovacii Dolezal și Voreth și 
va fi în întregime televizată.

Meciul retur va avea loc la 14 
aprilie.

B. Larsen l-a învins în 37 de mutări pe campionul mondial Boris Spasski. A fost consemnată remiza în partidele Fischer (S.U.A.) — Petrosian. Hort (Cehoslovacia) — Poiugaevski și Gheller — Gligorici (Iugoslavia).
și în Moldova ceața a persistat. în București : Vremea a fost instabilă, cu cerul mai mult acoperit. Temporar a plouat. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 15 grade.Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 aprilie. în țară : Vremea se menține rece, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale care la început vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vint potrivit, predominind din sectorul nord-vestic. Temperatura in creștere ușoară la sfirșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse intre minus t și plus 6 grade iar maximele intre 5 și 15 grade, mai ridicate la sfirșitul intervalului. In București : Vremea se menține rece, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit. Temperatura in creștere ușoară in a doua parte a intervalului. 

prof. dr. Iulian Drăcea, rectorul institutului agronomic, au făcut expo- zeuri științifice în cadrul cărora au evocat viața și activitatea lui V. I. Lenin.
★La Cinematograful tineretului din Suceava, a fost organizat un ciclu omagial de filme dedicat lui Vladimir Ilici Lenin. Cu acest prilej vor fi prezentate filmele „Inimă de mamă", „Lenin in Polonia", „Trei primăveri ale lui Lenin", „Salvele Aurorei", pelicule care, pe fundalul unei epoci de mari trămintări sociale, relevă în imagini grăitoare momente din viața și activitatea întemeietorului primului stat socialist din lume.
★La Casa de cultură din Tg. Neamț, prof. Constantin Potingă, secretar al comitetului județean de partid, a prezentat expunerea intitulată „Politica P.C.R. — strălucită confirmare a ideilor leniniste". A urmat un montaj literar-muzical intitulat „Omagiul Iui Lenin" și un serial de proiecții ilustrînd chipul lui Lenin oglindit în arta plastică sovietică.La Casa de cultură a sindicatelor din Piatra Neamț, la Clubul central din Bicaz și la cel al Uzinei de țevi din Roman s-au deschis expoziții, infățișînd. prin intermediul unor reproduceri, momente semnificative din viața conducătorului Marii Revoluții Socialiste.
★In municip'ul Deva a avut loc expunerea „Viața și activitatea lui Vladimir Ilici Lenin", iar la căminul cultural din comuna Ilia s-a organizat o adunare omagială, în cadrul căreia profesorul Gheorghe Cindea a evocai figura luminoasă a marelui conducător al Revoluției Socialiste din Octombrie.La liceul din centrul minier Ghelar s-a ținut un simpozion cu tema „Chipul lui Lenin în literatură și artă", iar la căminul cultural din satul Popești a avut loc o seară literară intitulată „Amintiri despre Lenin".
★La Caracal s-au desfășurat, de asemenea, numeroase manifestări. Astfel, tinerii din această localitate s-au întiinit cu prof. Alexandru Boboc, de la Facultatea de filozofie a Universității din București, care Ie-a vorbit despre viața și opera lui V. I. Lenin.La Teatrul popular a fost organizată o expoziție care reflectă răspin- direa operelor lui Lenin, precum și simpozionul pe tema „Lenin — neobosit conducător revoluționar, luptător pentru fericirea oamenilor muncii".In numeroase unități economice s-au desfășurat matinee literare, iar comitetul orășenesc de partid a organizat o întîlnire cu membrii cercurilor de științe sociale de la liceele de cultură generală din localitate și o alta cu propagandiștii, in cadrul cărora au avut loc ample dezbateri asupra caracterului creator al mar- xism-leninismului, aplicarea sa de către Partidul Comunist Român In opera de făurire a noii orinduiri sociale. (Agerpres)

A apărut nr. 4/1970 
al revistei 

MAGAZIN ISTORIC

FEDERAȚIA DE FOTBAL A BRAZILIEI a propus federației similare austriece disputarea unui MECI A- MICAL ÎNTRE REPREZENTATIVELE CELOR DOUA ȚARI. Partida ar urma să se desfășoare pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro la 19 sau 26 aprilie. Forurile austriece au acceptat propunerea, dar au propus ca întîlnirea să aibă loc miercuri 29 aprilie.CAMPIONUL EUROPEAN DE BOX LA CATEGORIA MIJLOCIE, danezul TOM BOGS, și-a păstrat titlul, în- vingînd prin k.o. în repriza a 11-a pe șalangerul englez Gordon Mca- teer. Disputat în sala „Vejlby" din Copenhaga, în fața a 4 000 de spectatori, meciul a fost la discreția danezului, care a atacat fără încetare, victoria înainte de limită a acestuia conturîndu-se încă înainte de rundul 10 cînd Mcateer era groggy, după ce fusese expediat de trei ori la podea. In repriza a 11-a, cînd pu- gilistul britanic era incapabil să se mai apere, arbitrul l-a numărat in picioare declarindu-1 învingător pe Tom Bogs.CAMPIONUL MONDIAL LA PATINAJ ARTISTIC, AMERICANUL TIM WOOD, a semna* * un contract cu compania americană de revistă pe gheață „Ice Capades" in cadrul căreia va evolua alături de Peggy Flemming (campioană olimpică in 1968). In acest fel, Tim Wood, care a obținut doar medalia de argint la Olimpiada albă de la Grenoble, renunță de a mai concura pentru titlul olimpic la Jocurile de la Sapporo din 1972.

în baza unei înțelegeri cu întreprinderea de transporturi aeriene române „Tarom". compania aeriană britanică „British European Airways" — „B.E.A." — a efectuat vineri primul zbor pe linia Londra-București, deservită cu începere de la această dată, in comun, de ambele țări.
★în cadrul Automobil Clubului Român, a luat ființă întreprinderea de turism internațional automobilistic. Noua întreprindere organizează excursii in România și din România in străinătate, contribuind prin serviciile sale specializate și multilaterale la dezvoltarea acestei forme de turism. (Agerpres)

început datorită avantajelor pe care le prezintă : are o rezistență fizică mai mare decît țesătura din bumbac sută la sută, o mare stabilitate (nu mai intră la apă) și nu se mai calcă. Confecțiile din „tercot" sînt de preferat și pentru că întreținerea lor este lesniciosă. Este suficient să fie spălate normal, în apă caldă (40-50 grade Celsius), cu un conținut minim de detergenți adecvați sau, eventual, la spălătoriile chimice. Cit despre părțile mai expuse — guler, mîneci, buzunare — se spală printr-o ușoară frecare cu un bureie. După spălare, îmbrăcămintea se clătește cu apă caldă, apoi cu rece, pînâ ce apa rămîne limpede. Apa rămasă în țesătură se elimină prin presare și scuturare, fără a se folosi centrifuga mașinii de spălat sau stoarcerea forțată. Se pun la uscat pe umerașe, proce- dîndu-se la fel și atunci cînd îmbrăcămintea se udă de ploaie. Vor fi călcate doar în mod excepțional și atunci numai cu o cîrpă jilavă și cu fierul încălzit la aproximativ 150 grade Celsius.

de calitatea lucrărilor agricole este inginerul agronom. Dacă în trecut, unele din atribuțiile sale erau, pe alocuri știrbite, acum, prin măsurile luate de conducerea partidului privind îmbunătățirea activității în agricultura cooperatistă, el a fost investit cu drepturi depline în ce privește tehnica lucrărilor. Crearea funcției de ingi- ner-șef în cooperativa agricolă și de șef de fermă a urmărit îmbinarea a două cerințe de mare însemnătate : indicațiile tehnice date de specialiști să contribuie nemijlocit la sporirea producției, iar în al doilea rînd. ei să răspundă de rezultatele de producție și economice. Tocmai de aceea se cere ca, intrind cu toată autoritatea în problemele ce le revin, ei să adopte un stil de muncă corespunzător noului cadru organizatoric. Prin prezența lor activă, de dimineață și pînă seara, la cimp. inginerii agronomi sînt chemați să asigure executarea unor lucrări de cea mai bună calitate, să preîntimpine încălcarea măsurilor agrotehnice. După cum se știe, inginerul-șef din cooperativa agricolă este responsabilul comisiei de recepție și, împreună cu ceilalți membri ai comisiei, răspunde de calitatea lucrărilor. Dar nu trebuie să se aștepte încheierea semănatului pentru a se consemna e- ventualele neajunsuri în procesul verbal. Pe parcurs trebuie să se urmărească. la fața locului, modul în care se muncește, să se ia măsuri o-

CUNOSCUTUL ATLET VEST- GERMAN UWE BEYER și-a reînceput antrenamentele după operația de menise care l-a obligat la un repaus forțat de mai multe luni. Cu prilejul unui antrenament, desfășurat la Bomlitz, Beyer a obținut în proba de aruncarea ciocanului o performanță foarte bună : 73.60 m (la 1.88 m de recordul mondial al probei, deținut de sportivul sovietic Anatoli Bondarciuk) Performanța lui Beyer nu a putui fi însă omologată ca nou record al R.F. a Germaniei, deoarece ea nu a fost realizată intr-un concurs oficial.

CURIER 
JUDEȚEAN 
■EEI3H 
îmbunătățiri 

funciare
In judef au început ample 

lucrări de desecări. Țăranii coo
peratori' din Ciacova, Ghilad, 
Cebza și Macedonia execută, 
in comun, un canal colector 
pentru apele stagnate de pe o- 
goare și semănături. Zilele a- 
cestea se vor deschide alte opt 
șantiere intercomunale de hi
droameliorații, în zonele Com- 
loșu Mare, Cenei-Checea, Ghi- 
roda, Voiteni. Pe aceste noi șan
tiere, mii de țărani cooperatori, 
tineri din întreprinderi, insti
tuții și școli vor efectua, prin 
muncă patriotică, un volum de 
lucrări in valoare de aproape 4 
milioane lei. Vor incepe, de a- 
semenea, lucrările de desecări 
de pe terenurile cooperativelor 
agricole din raza altor 20 de 
comune din cimpia timișeană. 
Se preconizează că, pînă la sfir
șitul acestui an, va fi redată 
producției agricole o suprafață 
de 7 500 ha. supuse in prezent 
umidității excesive. Alte 7 572 
ha terenuri ale cooperativelor 
agricole de producție din județ 
vor fi scoase de sub influența 
negativă a apelor, prin lucrări 
de desecări, efectuate din fon
dul central de investiții de că
tre Trustul de construcții pen-' 
tru îmbunătățiri funciare din 
Timișoara.

HUNEDOARA

Apartamente
De la începutul anului și pînă 

in prezent, constructorii hune- 
doreni au predat beneficiari
lor din Valea Jiului, Deva, O- 
răștie, Cugir, Brad și din alte 
localități 502 noi apartamente ; 
alte 21S apartamente se găseau, 
zilele trecute, in faza finisări
lor. Se remarcă, de asemenea, 
faptul că pină in prezent au fost 
deja atacate lucrările la 89 la 
sută din volumul total prevăzut 
in planul de producție pentru 
anul 1970.

BOTOȘANI

O noua zona 
industrială

Recent, in cadrul municipiului 
Botoșani, s-au studiat amplasa
mentele pentru o nouă zonă in
dustrială. Printre altele, este 
vorba despre o uzină de utilaj 
și piese de schimb pentru in
dustria textilă. La acest impor
tant obiectiv economic, lucră
rile vor incepe peste citeva săp- 
tămini. S-au discutat, de ase
menea, și amplasamentele al
tor unități economice, din no
menclatura ministerelor ener
gici electrice, construcțiilor de 
mașini și industriei lemnului.

MEHEDINȚI

Schimb de 
experiența

Pentru a cunoaște experien
ța acumulată in construcția 
complexelor zootehnice inter- 
cooperatiste, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
vicepreședinți ai uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agri
cole de producție, directorii di
recțiilor agricole județene, spe
cialiști și activiști de partid din 
județele Teleorman, Dolj și Vil- 
cea au fost oaspeții cooperato
rilor din Salcia și Glrla Mare, 
județul Mehedinți. Au fost mult 
apreciate soluțiile folosite în 
construcția complexelor de in- 
grășare a porcilor de la 
Salcia, cu o capacitate de 8 000 
porci la îngrășat și de la Glrla 
Mare, cu o capacitate de Ui 000 
porci. Oaspeții s-au interesat în
deaproape de modul in care a 
fost realizat sistemul de cana
lizare și alimentare cu apa, ex- 
primindu-șl dorința de a trimi
te la fața locului specialiști din 
județele respective, pentru a 
se documenta asupra construc
țiilor și procedeelor de ingrășa- 
re a porcilor in flux industrial.

NEAMȚ

Construcții 
comerciale 
la sate

Județul Neamț se îmbogățeș
te cu noi obiective destinate 
dezvoltării rețelei comerciale 
de la sate. Din fondurile uniu
nii județene a cooperativelor de 
consum se construiesc, in acest 
an, opt mari magazine univer
sale care cuprind și unități de 
alimentație publică, dintre care 
patru — cele din Pipirig. Grin- 
țieși, Rediu, Dumbrava Roșie 
— se află de acum in construc
ție. Alte patru mari magazine 
sătești vor fi construite din fon
durile proprii ale cooperative
lor de consum, iar prin contri
buția directă a cooperatorilor 
se vor ridica in județ încă 19 
magazine mixte. In comuna Va
duri se construiește un micro
complex comercial, care va avea 
și unități prestatoare de servi
cii pentru populație.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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UNGARIA SOCIALISTĂ

LA UN SFERT DE VEAC DE LA ELIBERARE

Poporul ungar sărbătorește astăzi împlinirea a 25 de ani de la memorabila zi de 4 aprilie 1945, care a marcat un eveniment măreț, de răscruce, al istoriei sale — eliberarea de sub jugul fascist și nașterea Ungariei noi, populare. Poporul român ia parte cu profundă bucurie la glorioasa sărbătoare a poporului frate ungar și 11 felicită din toată inima.Sfertul de veac care a trecut de la eliberare a consemnat in viața social-politică a Ungariei uriașe transformări înnoitoare. Descătușîndu-și energiile creatoare, oamenii muncii din Ungaria au pornit cu însuflețire la refacerea economiei distruse de război, la edificarea orînduirii noi, socialiste. Sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, ei au obținut succese remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție, creșterea potențialului economic al țării, în înflorirea științei și culturii.In prezent, industria are rolul precumpănitor în economie, rea- lizind un volum de 8 ori mai mare decit inainte de război. în anii puterii populare au fost construite peste 1 000 de noi întreprinderi. Au fost create ramuri industriale necunoscute în trecut, ea extracția de petrol și gaze, iar cele tradiționale s-au modernizat și lărgit, furnizînd noi produse.Paralel cu industria se dezvoltă agricultura socialistă. Mecanizarea largă a lucrărilor agricole, sporirea suprafețelor irigate, îmbinate cu hărnicia lucrătorilor din agricultură, au dus la sporirea recoltelor și a producției animaliere.în anii puterii populare veni-1 național s-a mărit de peste «iei ori, a crescut nivelul de trai, material și spiritual, al populației.Poporul român urmărește cu profundă simpatie rodnica activitate creatoare a oamenilor muncii din Ungaria și se bucură sincer de remarcabilele lor realizări în construcția socialistă.Aniversarea eliberării Ungariei evocă eroicele bătălii purtate, ofensivele vijelioase desfășurate de armatele Uniunii Sovietice, care a dus pe umeri greul războiului antihitlerist. Umăr la umăr cu armata sovietibă, ostașii forțelor armate române au luptat cu vitejie pentru eliberarea totală a patriei și, mai departe, pentru izgonirea hitleriștilor de pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei, pină la capitularea Germaniei naziste — poporul român îndeplinindu-și îndatorirea inter- naționalistă și aducînd, prin jertfa a sute de mii de morți și răniți, printr-un vast efort material, o contribuție nepieritoare la victoria popoarelor asupra fascismului. Singele vărsat pe teritoriul Ungariei de cei mai buni fii ai popoarelor român și ungar. în lupta antifascistă a cimentat prietenia trainică dintre cele două țări și popoare ale noastre.Este bine cunoscut faptul că Partidul Comunist Român, guvernul țării noastre pun în centrul politicii lor externe dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare tovărășească cu toate țările socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului șl internaționalismului proletar în numele cauzei întăririi continue a prieteniei frățești dintre toate popoarele ce construiesc societatea nouă, în numele intereselor supreme ale unității, coeziunii Și solidarității întregului sistem socialist mondial. între România și Ungaria — țări unite prin comunitatea de orîn- duire socială, de ideologie și țeluri — între partidele clasei muncitoare și popoarele român și ungar s-au statornicit trainice relații de prietenie și colaborare tovărășească, în anii socialismului, legăturile frățești româno-ungare au cunoscut o amplă și continuă dezvoltare pe cele mai diverse planuri — politic, economic, tehni- co-științific, cultural ; s-au lărgit schimburile de valori materiale și spirituale, se extinde colaborarea reciproc avantajoasă.Pe planul politicii externe, România și Ungaria își aduc contribuția la eforturile pentru destinderea internațională, pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru asigurarea securității pe continentul european, pentru triumful aspirațiilor de pace ale popoarelor, pentru victoria cauzei socialismului în lume.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — „o trainică prietenie s-a dezvoltat între țara noastră și Republica Populară Ungară. Raporturile frățești dintre popoarele noastre se întemeiază pe aspirațiile și lupta comună pentru o viață mai bună, pentru socialism și pace... Poporul român, partidul și guvernul vor acționa și în viitor pentru intensificarea colaborării politice, economice, sociale, științifice și culturale dintre cele două țări și partide, pentru întărirea continuă a prieteniei româno-maghiare",în același spirit, tovarășul Jânos Kâdăr sublinia : „în ultimul sfert de veac, ca rezultat al eforturilor și succeselor comune in construcția socialismului, prietenia popoarelor noastre s-a îmbogățit cu un nou conținut. Poporul nostru muncitor este condus și în viitor de ideea consolidării prieteniei popoarelor noastre, colaborării dintre țările noastre in toate domeniile vieții, pentru a contribui eficient la unitatea țărilor socialiste, la respingerea amenințărilor forțelor imperialiste, la victoria țelurilor noastre nobile ale socialismului, progresului și păcii".Cu prilejul sărbătoririi unui sfert de veac de la eliberarea Ungariei, poporul român transmite poporului frate ungar un călduros salut și îi urează din adîncul inimii noi succese în construcția socialistă, în înflorirea continuă a patriei sale.

Sub auspiciile Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Comitetului municipal București al P.C.R., vineri după-amiază, la clubul uzinelor de utilaj chimic „Gri- vița Roșie" din Capitală, a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.Au participat tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, generalcolonel Ion îoniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate, Mihail Levente, secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Marin Rădoi, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., activiști de partid și de stat și ai organizațiilor obștești, numeroși oameni ai muncii.Au luat parte ambasadorul R. P. Ungare la București, Ferenc Martin, și membri ai ambasadei.După ce au fost intonate imnurile de stat ale Ungariei și României, adunarea a fost deschisă de tovarășul Mihail Levente.Despre semnificația celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei a vorbit tovarășul FLORIAN DANA- LACHE.în urmă cu un sfert de secol, a spus vorbitorul, ca urmare a victoriilor strălucite repurtate de armata sovietică în luptele împotriva fascismului, întregul teritoriu al Ungariei a fost eliberat. Alături de Armata Roșie a Uniunii Sovietice, forța principală a coaliției antifasciste, care a purtat pe umerii săi greul războiului, au luptat eroic ostașii și ofițerii armatei române, aducînd contribuția poporului român la eliberarea poporului ungar, la victoria asupra fascismului.4 aprilie 1945 a constituit un moment de cotitură pentru poporul ungar, vecin și prieten, marcind începutul unor profunde transformări înnoitoare ale întregii societăți.După ce a trecut în revistă realizările remarcabile obținute de oamenii muncii din R. P. Ungară în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în creșterea nivelului de trai, vorbitorul a spus : Poporul român se bucură din toată inima de succesele remarcabile obținute de poporul frate ungar în acest sfert de veac în construirea societății socialiste.Subliniind că prietenia dintre poporul român și poporul ungar are puternice tradiții în lupta comună dusă de-a lungul veacurilor pentru eliberarea națională și socială, el a spus că, în ciuda politicii de învrăjbire și dezbinare duse de clasele exploatatoare și de marile puteri imperialiste, masele largi populare, personalitățile cele mai luminate și în primul rînd comuniștii au luptat pentru întărirea solidarității de luptă a forțelor progresiste ale celor două popoare, pentru cauza eliberării poporului român și ungar, pentru libertate și progres social.Un moment de importanță covîrși- toare în istoria relațiilor de prietenie româno-ungare l-a constituit participarea armatei române la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. După insurecția armată de la 23 August 1944, poporul român, condus de Partidul Comunist Român, și-a mobilizat întregul potențial militar, material și uman pentru eliberarea întregului teritoriu al țării, aducîn- du-și contribuția, alături de armata sovietică, la alungarea trupelor fasciste din Ungaria, Cehoslovacia și Austria. Pe teritoriul Ungariei au luptat 17 divizii românești și un corp aerian și alte unități cu un efectiv de peste 210 000 soldați, ofițeri și generali, care au participat la 81 de bătălii mai importante, eli- berînd 1 237 de localități, dintre care 14 orașe. Ne înclinăm în fața.sacrificiului suprem al celor peste 42 000 de eroi români căzuți în aceste lupte, cimentînd prietenia dintre popoarele noastre. In continuare, tovarășul Florian Dănălache a arătat că înaltele distincții acordate recent de către Consiliul. Prezidențial al Republicii Populare Ungare unor militari români care au participat la luptele pentru eliberarea Ungariei reprezintă o contribuție la întărirea continuă a prieteniei româno-ungare.O deosebită importanță pentru a- dîncirea relațiilor de prietenie și colaborare între popoarele noastre au avut-o vizitele și intilnirile între conducerile de partid și de stat ale celor două țări, schimburile de delegații pe linie de partid, de stat, ale organizațiilor de masă și obștești.Vorbitorul a exprimat convingerea că dezvoltarea continuă a colaborării și cooperării multilaterale dintre România și Ungaria pe tărîm politic, economic, cultural-științific corespunde pe deplin intereselor celor două .popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Vorbitorul a înfățișat apoi, pe larg, vasta activitate pe care o desfășoară poporul român pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., și a subliniat importanța deosebită a documentelor adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și de Marea Adunare Națională, pentru progresul continuu al patriei noastre socialiste.Sub conducerea Partidului Comunist Român, a spus el, are loc un adine proces de perfecționare a vieții sociale, de dezvoltare a democrației socialiste, de întărire a prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare ; se afirmă tot mai larg potențele creatoare ale națiunii noastre socialiste,Asigurînd progresul material și spiritual al României socialiste, Partidul Comunist Român și guvernul țării, poporul nostru își aduc o contri- ' buție activă la dezvoltarea colaborării cu celalalte state, la apărarea păcii în lume. Recent, Plenara Comitetului Central al P.C.R. și Marea Adunare Națională au dezbătut și aprobat activitatea internațională a partidului și a țării, reafirmînd principiile pe care partidul și guvernul țârii le situează neabătut la temelia politicii noastre externe. In centrul

Adunarea festivă de la București
acestei politici, a continuat vorbitorul, țara noastră pune prietenia frățească, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste, care formează un sistem de state independente și egale în drepturi, unite prin legături de solidaritate internaționa- listă, prin comunitatea orînduirii sociale a ideologiei marxist-leniniste, a țelurilor comune — construirea socialismului și comunismului.Ca membru fondator al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, țara noastră militează consecvent pentru extinderea colaborării și cooperării economice cu țările membre, intensi- ficînd, totodată, schimburile comerciale, colaborarea și cooperarea economică cu toate țările socialiste. Scopul acestei colaborări este întărirea și dezvoltarea economică a fiecărei țări socialiste în parte și în acest fel, totodată, întărirea sistemului țărilor socialiste.Republica Socialistă România dezvoltă relațiile sale de colaborare pe tărîm militar cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, al cărui membru este, precum și cu toate celelalte țări socialiste. Totodată, ca participantă tot mai activă la circuitul mondial al valorilor materiale și spirituale, Republica Socialistă România promovează relații de colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială.Temelia încercată a activității internaționale a țării noastre cu toate țările o constituie respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, a- vantajului reciproc.Vorbitorul a reamintit apoi poziția țării noastre în principalele probleme ale situației internaționale : înfăptuirea securității europene, recunoașterea existenței și normalizarea relațiilor cu cele două state germane, dezarmarea generală și în primul rînd dezarmarea nucleară, încetarea neîntîrziată a războiului din Vietnam, restabilirea . păcii în O- rientul Mijlociu și a subliniat că, pornind de la convingerea că fiecare stat — mare sau mic — are datoria de a-și aduce contribuția la rezolvarea problemelor care confruntă astăzi omenirea, România este ho- tărită să militeze și în. viitor ca factor activ în marea bătălie a popoarelor pentru destindere, pace și securitate.Sărbătorind astăzi, alături de poporul ungar, cea de-a XXV-a aniversare a eliberării Ungariei — a spus in încheiere vorbitorul — ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, se vor dezvolta și întări și pe mai departe. spre binele ambelor noastre popoare, în interesul unității tuturor țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Republicii Populare Ungare, FERENC MARTIN. După ce a mulțumit pentru organizarea acestei festivități cu prilejul aniversării a 25 de ani de la eliberarea Ungariei, vorbitorul a arătat că primăvara de acum un sfert de veac a adus și pentru Ungaria — în primul rînd ca rezultat al victoriei Uniunii Sovietice repurtate asupra fascismului — ziua eliberării ei. Sărbătorind acest eveniment, a spus el, poporul ungar își amintește cu recunoștință de eliberatorii săi, în primul rînd de popoarele și armata Uniunii Sovietice, de luptătorii români, bulgari, iugoslavi și alții, care au participat la în- frîngerea fascismului, la eliberarea Ungariei.In sfertul de veac scurs de la eliberare s-au produs schimbări profunde In viața noastră economică. Forțele de producție au devenit proprietate obștească. Tara s-a transformat, din statul agrar cu caracter semifeudal de odinioară, într-o țară industrială, agricultura trecînd totodată de la mica producție la marea producție socialistă. Industria produce în prezent peste două treimi din venitul național, față de raportul antebelic de 37 la sută. Peste o treime a populației active lucrează in industrie.După ce a amintit succesele obținute în cei 25 de ani în dezvoltarea învățămîntului, culturii și artei, ambasadorul ungar a spus : Printre multiplele noastre sarcini de prim plan In prezent se situează înviorarea muncii constructive eco-

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL R. P. UNGARECu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Ungariei, ambasadorul Republicii Populare Ungare la București, Ferenc Martin, a oferit, vineri seara, o recepție in saloanele ambasadei.Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Florian Dănălache, Ion îoniță, Vasile Vlad, șef de secție la C,C. al P.C.R., Constantin Sfă- tescu, secretarul Consiliului de Stat,

Depuneri de coroaneCu prilejul aniversării unui sfert de veac de la eliberarea Ungariei, ambasadorul acestei țări la București, Ferenc Martin, a depus, vineri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
TelegrameCu ocazia celei de-a 25-a aniver- sări a eliberării Ungariei, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a trimis o telegramă de felicitare președintelui Adunării de Stat a R. P. Ungare, Kallay Gyula ; ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu — ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, Peter Janos. Telegrame de felicitări au mai trimis 

nomice și modernizarea îndrumării ei. Mijlocul și metoda de bază în atingerea acestui țel este noul mecanism economic al cărui scop este mărirea eficienței economice, îmbunătățirea în continuare a condițiilor de viață, lărgirea democrației socialiste. Experiența de pînă acum este promițătoare, ceea ce ne-a confirmat părerea că pășim pe o cale bună. Pe baza acestor experiențe înaintăm curajos pe calea desfășurării în continuare a reformei economice.Subliniind că, deși raporturile de forțe pe plan internațional s-au modificat în favoarea socialismului, a- ceasta încă n-a schimbat natura imperialismului, vorbitorul a spus : în activitatea de politică externă, guvernul Republicii Populare Ungare este condus de străduința de a sprijini, pe măsura puterii și posibilităților sale, forțele care luptă pentru întărirea păcii și securității internaționale.In acest context, ambasadorul R.P. Ungare a relevat importanța colaborării țărilor socialiste în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al organizației Tratatului de la Varșovia. Sîntem interesați, în mod deosebit, a spus el, în atenuarea tensiunilor europene și în înlocuirea situației actuale cu un sistem de securitate veritabilă. Consfătuirea țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia de la București din 1966 și Consfătuirea de la Budapesta din 1969 au indicat programul de creare a securității europene. In acest sens, guvernul nostru ia în mod consecvent poziție pentru recunoașterea realităților europene și pentru organizarea Conferinței de securitate a întregii Europe. în spiritul atitudinii noastre internaționaliste de pînă acum, politica internă și externă va sluji și in viitor interesele poporului nostru, ale comunității socialiste, cauza păcii și a dezvoltării colaborării internaționale.Eliberarea a adus schimbări de o importanță hotărîtoare și în relațiile ungaro-române. Orînduirea socială identică, construirea socialismului au constituit și constituie baze trainice pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre Republica Populară Ungară și Republica Socialistă România. Putem constata o dezvoltare în domeniul colaborării noastre economice. Crește nivelul schimburilor de mărfuri, ne ajutăm reciproc cu articole și produse importante. Cu ocazia ultimei întilniri a președinților Comisiei guvernamentale mixte de colaborare economică ungaro-române, s-a stabilit că există încă mari posibilități în domeniul colaborării noastre economice și va trebui să depunem eforturi mai mari in vederea valorificării acestora. In ceea ce ne privește, in baza principiilor politicii noastre, sîntem oricînd dispuși să acționăm în acest sens.Despre relațiile noastre culturale pot afirma că acestea se dezvoltă pe an ce trece, slujind cunoașterea noastră reciprocă mai bună. Au devenit sistematice schimburile oamenilor de știință, scriitorilor, artiștilor țărilor noastre, turneele reciproce ale ansamblurilor de teatre. Am semnat un acord privind înființarea de case de cultură maghiară, respectiv română, în capitalele noastre. De asemenea crește și turismul. Noul acord semnat referitor la înlesnirea călătoriilor cetățenilor celor două țări contribuie la înmulțirea vizitelor reciproce. Dezvoltarea relațiilor noastre — a spus el — este stimulată de Intilnirile și convorbirile dintre conducătorii partidelor și guvernelor noastre.în continuare, ambasadorul Ferenc Martin a exprimat convingerea că, pe baza directivelor și hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, care va avea loc în toamna acestui an, poporul ungar va obține noi progrese pe drumul construirii socialismului și apoi a comunismului.Constatăm cu bucurie — a arătat el — că Republica Socialistă România prietenă a obținut, sub conducerea Partidului Comunist Român, importante rezultate politice, economice și culturale. Ne bucură în mod sincer succesele dv. care constituie o contribuție valoroasă la creșterea forței țărilor socialiste. Vă dorim să realizați cu succes țelurile mărețe stabilite de către cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.în încheierea adunării festive a fost prezentat un spectacol artistic.(Agerpres)

membri ai C.C. al P.C.R., membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice Acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Cu același prilej, ambasadorul R.P. Ungare a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor sovietici, unde au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Consiliul Național ăl Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul național al femeilor, Comitetul național pentru apărarea păcii și Comitetul foștilor luptători antifasciști, organizațiilor similare din R. P. Ungară.

Sesiunea festivă
de la Budapesta

Cuvintarea tovarășului 
Jânos KâdărBUDAPESTA 3 — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La 3 aprilie, la Budapesta a avut loc sesiunea festivă a Adunării de Stat a R.P. Ungare, consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. La sesiune au luat parte Jânos Kădâr, Losonczi Pal, Jeno Fock și alți conducători de partid și de stat.în cuvîntarea rostită Jânos Kâdăr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, referindu-se la politica externă, a spus : în domeniul relațiilor internaționale noi ne pronunțăm pentru realizarea coexistenței pașnice, pentru reglementarea relațiilor și contacte reciproc avantajoase ale țărilor cu orînduiri sociale diferite. Participînd la activitatea internațională a țărilor socialiste, la organizația Tratatului de la Varșovia și la activitatea Consiliului Economic de Ajutor Reciproc, noi servim intereselor poporului nostru, urmăm principiile internaționalismului, facem totul pentru consolidarea securității Europei.Jânos Kâdăr a vorbit despre rolul istoric al.Armatei sovietice în eliberarea Ungariei, despre militarii români și ai altor popoare care au participat la luptele pentru eliberarea Ungariei, precum și despre soldații englezi, americani și de alte naționalități care au căzut pe teritoriul Ungariei în lupta cu fascismul.Referindu-se la dezvoltarea Ungariei în ultimii 25 de ani, Jânos Kâdăr a arătat că marea industrie socialistă produce astăzi de 7,5 ori mai mult decît industria capitalistă ungară în 1938. Agricultura colectivizată, în care numărul brațelor de muncă s-a redus cu o treime, produce cu o treime mai mult decit

Cuvîntul de salut rostit
de tovarășul Emil BodnarașOnorată Adunare de Stat,Stimați tovarăși și prieteni,Delegația română, prezentă la a- ceastă sesiune solemnă a Adunării de Stat consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării Ungariei, vă adresează dumneavoastră, tovarăși deputați, cît și tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Populară Ungară, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, a întregului popor român.Jubileul acesta măreț ne prilejuiește evocarea memorabilelor evenimente de acum un sfert de veac, care au marcat un moment crucial în istoria poporului ungar — eliberarea țării de sub jugul fascist, ca urmare a strălucitelor victorii ale Armatei sovietice împotriva Germaniei fasciste. Alături de Armata sovietică, forța principală a coaliției antihitleriste, la eliberarea Ungariei și-a adus contribuția și a dat jertfe grele și Armata română, poporul nostru care, după victoria insurecției din august 1944, s-a angajat cu toate forțele sale materiale și umane, cu întregul potențial militar în bătălia pentru zdrobirea fascismului.Ca Vecin și prieten, poporul român împărtășește din toată inima bucuria pe care o încearcă astăzi poporul frate ungar cind își face bilanțul realizărilor de seamă obținute, sub conducerea partidului său comunist, în opera de edificare a societății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea bunăstării poporului.Relevăm cu multă satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul ungar, pentru care în decursul vremurilor au militat cei mai buni fii al popoarelor noastre, cunosc o dezvoltare continuă. Sîntem încredințați că aceste relații, în care vedem expresia firească a intereselor și țelurilor fundamentale comune ce unesc între ele țările socialiste, se vor adinei și perfecționa și sîntem hotărîți să acționărp și pe mai departe în acest spirit.în țara noastră, întregul popor, strîns unit în jurul partidului, dă viață programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R.în soluționarea cu succes a problemelor construcției socialiste, acționăm pentru punerea în valoare a potențelor creatoare ale propriului popor, îmbinate strîns cu avantajele și interesele colaborării dintre țările socialiste.în centrul activității sale internaționale România situează constant prietenia trainică, alianța frățească și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste. Ea participă activ la extinderea și perfecționarea colaborării și cooperării economice cu țările membre ale Consiliului pentru

★BUDAPESTA 3 — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite : La 3 aprilie, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, a depus o coroană de flori Ia cimitirul Rakosliget, din Budapesta, al eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist.De asemenea, au mal fost depuse coroane de flori din partea delegației Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de Constantin Dinculescu. a delegației militare române de foști participant! la lup- 

agricultura ungară semifeudală de dinainte de război. Faptul că în prezent numărul celor care învață în institutele de învățămînt medii și superioare este de 4,5 ori mai mare decît înainte de război este un rezultat al revoluției culturale.Referindu-se la problemele evoluției politice, Jânos Kâdăr a spus : „Experiența istorică ne învață că o condiție necesară a mersului înainte o constituie aprecierea justă și clară a țelurilor construcției socialiste, unitatea și coeziunea partidului și poporului. După anul 1948, sub conducerea clasei muncitoare, sub conducerea partidului, țara s-a dezvoltat pe calea socialismului, iar munca însuflețită s-a soldat cu mari succese.„Partidul nostru este călăuzit de teoria marxist-leninistă. Noi considerăm că sarcina noastră permanentă este de a împiedica ca această teorie să fie transformată în dogmă sau in falsificări revizioniste, golind-o de sensul revoluționar. Partidul nostru acționează în spiritul lui Lenin cînd proclamă că în activitatea noastră trebuie să evităm șabloanele, simplificarea realității complexe. Urmînd poruncile lui Lenin considerăm că sarcina partidului comunist este de a merge inainte în pas cu dezvoltarea, de a căuta în mod permanent un răspuns marxist just la noile probleme ale situației mereu în schimbare. Partidul nostru totdeauna are la ordinea zilei sarcinile actuale : dezvoltarea democrației în viața de partid, problemele dezvoltării vieții de stat, democrației socialiste.Frontul Popular Patriotic unește masele largi ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, micii burghezii, comuniști și fără de partid, credincioși și atei, pe toți cei care sprijină cauza comună — construirea Ungariei socialiste", a spus Jânos Kâdăr.

Ajutor Economic Reciproc, cit și cu celelalte țări socialiste ; promovează neabătut colaborarea pe plan militar cu statele participante la Tratatul de la Varșovia, cu armatele tuturor statelor socialiste. Avem neclintita convingere că dezvoltarea multilaterală și înflorirea fiecărei țări socialiste, deplina afirmare a principiilor care călăuzesc relațiile dintre țările socialiste constituie marea forță a orînduirii noastre, contribuie nemijlocit la întărirea sistemului socialist mondial în întregul său, conferind socialismului o crescîndă putere de înriu- rire în lumea contemporană.Pornind de la răspunderea deosebită ce revine statelor socialiste în menținerea și consolidarea păcii, România depune eforturi susținute pentru întărirea colaborării internaționale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, își aduce contribuția la realizarea securității europene, la înfăptuirea unor progrese pe calea dezarmării generale, în primul rînd a celei nucleare.Guvernul și poporul nostru militează cu hotărire împotriva politicii imperialiste agresive ; acordă întregul sprijin poporului vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii americane, militează pentru soluționarea pe baza rezoluției Consiliului de securitate din 1967 a conflictului din Orientul Apropiat, se pronunță pentru rezolvarea prin tratative a problemelor litigioase dintre state.în întreaga lor activitate Internațională, Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România acționează stăruitor pentru marea cauză a unității țărilor socialiste, a solidarității de luptă a Întregii mișcări comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care se ridică împotriva imperialismului, pentru progres și pace, în aceasta vedem o puternică expresie a internaționalismului proletar, a cărei semnificație apare și mai viu în aceste zile cind comuniștii, întreaga omenire progresistă sărbătoresc împlinirea unui secol de la nașterea marelui conducător și învățător al proletariatului revoluționar — Vladimir Ilici Lenin.Permiteți-ne, în încheiere, să adresăm clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului popor ungar urări frățești de noi și mari succese sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, pentru înflorirea Ungariei socialiste, pentru fericirea poporului său, pentru cauza socialismului și păcii !
★Au mai fost rostite cuvîntări de salut de către șefii delegațiilor străine participante la festivitate : din U.R.S.S. — Leonid Brejnev, din R.D. Germană — Walter Ulbricht, din R.S. Cehoslovacă — Gustav Husak, din Polonia — Jozef Cyrankiewicz, din Bulgaria — Ivan Mihailov, din Iugoslavia — Fadilj Hodja, precum și Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria.

★tele pentru eliberarea Ungariei, a delegației Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Ion Preoteasa, care, la invitația organizațiilor similare ungare, vizitează în a- ceste zile Republica Populară Ungară.In aceeași zi, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor unguri și la Monumentul eroilor sovietici, căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. 

în primul trimestru 

Dezvoltarea 
viguroasă 

a industriei 
CapitaleiIndustria bucureșteană și-a depășit sarcinile de plan care-i reveneau pe primul trimestru al acestui an. Potrivit datelor statistice, indicatorul stabilit pentru producția globală a fost depășit cu 1,3 la sută, volumul producției marfă vindută și încasată cu 3,1 la sută, iar productivitatea muncii pe un salariat a crescut cu 1 la sută față de prevederi. Au fost date peste plan, între altele, 516 tone laminate finite, circa 200 tone de utilaje tehnologice pentru industria alimentară, 420 tone de mașini și utilaje pentru industria metalurgică, vagoane de marfă, pompe centrifugale, articole sanitare din porțelan și faianță, prefabricate din beton și altele.Ritmul realizărilor valorice a crescut lună de lună datorită analizei sistematice efectuate asupra proceselor de producție și măsurilor operative luate de către conducerile centralelor și întreprinderilor și sprijinite de organizațiile de partid. Astfel, în cursul lunii martie, media zilnică a realizărilor a fost cu 8 milioane lei maj mare decit cea înregistrată în luna februarie.Totalizate, cifrele comunicate' de către întreprinderile bucu- reștene reprezintă o îndeplinire a angajamentelor acestora pe trimestrul I la producția marfă în proporție de 135,3 la sută.(Agerpres)

ANGAJAMENTE SPORITE 
ALE COOPERATORILOR 

FRUNTAȘICooperativa agricolă de producție din Palazu Mare, județul Constanța, a primit recent drapelul și diplomele acordate de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerul Agriculturii și Silviculturii pentru rezultatele obținute in cultura legumelor și creșterea păsărilor in întrecerea desfășurată in anul 1969.In adunarea generală, prilejuită de acordarea acestor distincții, particlpanții au a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune : în anul trecut, cooperativa noastră a realizat producții medii de 2 806 kg griu, 5 077 kg porumb, 1 783 kg floa- rea-soarelui la hectar, a mărit efectivele de animale la toate speciile și a obținut producții sporite de lapte, lină și ouă. Veniturile totale prevăzute au fost depășite cu 236 000 lei. Majoritatea indicatorilor de plan au fost depășiți.Stimulați de înaltele distincții ce ne-au fost acordate — se spune in telegramă — asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest ultim an al cincinalului, adueîndu-ne astfel contribuția la înfăptuirea programelor naționale adoptate de recenta plenară a Comitetului Central al partidului nostru.In întrecerea socialistă, organizată in acest an, ne-arn angajat să realizăm peste plan 100 tone cereale, 300 tone culturi alimentare, 200 hl lapte, 30 000 ouă și să livrăm peste plan la fondul de stat importante cantități la toate produsele contractate.(Agerpres)
Cooperativele agricole

din județul Galați

Au terminat 
semănatul 
culturilor 

din prima urgențăGALAȚI (corespondentul „Scînteii") : Folosind din plin timpul bun de lucru, mecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Galați au reușit, în cursul zilei de ieri, să termine semănatul culturilor planificate pentru prima urgență. Din datele centralizate la Direcția agricolă județeană rezultă că au fost semănate 24 579 ha față de 23 502 ha cîte erau planificate inițial pentru aceste culturi, ponderea deținînd-o mazărea (5 266 ha), borceagul (8117 ha) Inul pentru ulei (4 000 ha), legumele plantate în cîmp (1 493 ha), întrucît, din lipsă de sămînță, nu s-a putut însămînța întreaga suprafață prevăzută cu lucernă s-au semănat în plus alte culturi furajere pentru a se asigura hrana animalelor. De asemenea, este pe terminate pregăti- rea_ solariilor pe întreaga suprafață de 32 hectare, continuînd în ritm intens plantarea roșiilor timpurii. De citeva zile, odată cu încălzirea timpului, se lucrează intens la însămințarea florii-soarelui, lucrare care este pe terminate. De altfel, din planul însămințărilor epocii I de 42 552 hectare au fost însămîn- țate, pînă ieri seară, 41 144 hectare. adică 96 la sută.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

33 OBIECTIVE 
AMERICANO-SAIGONEZE 
SUB TIRUL FORȚELOR 

PATRIOTICESAIGON 3 (Agerpres). — Pentru a treia zi consecutiv, forțele militare ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au continuat să bombardeze pozițiile strategice inamice in toate regiunile sud-vietnameze — relatează corespondenții agențiilor de presă. In cursul nopții de joi spre vineri, detașamentele patrio(ilor au atacat eu rachete și mortiere 33 de obiective ale forțelor americano-saigoneze. Un purtător de cuvint american a calificat drept importante 10 dintre aceste bombardamente. Tot în ultimele 24 de ore au fost semnalate ciocniri violente între grupuri ale patrioților și unități ale trupelor americano-saigoneze în provincia Tay Ninh.
IV. Fulbright:
Amestecul S. U. A. 

in Indochina,o greșeală 
de mari proporțiiWASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Evenimentele din Laos și Cambod
gia au dovedit că amestecul Statelor 
Unite in Indochina constituie „o gre
șeală de mari proporții", a declarat joi președintele Comisiei senatoriale a S.U.A. pentru problemele externe, William Fulbright. In primul său mare discurs asupra războiului din Vietnam și politicii americane în a- ceastă regiune, pronunțat de la instaurarea administrației republicane la Casa Albă, Fulbright a condamnat 
așa-numitul program de „vietnami- 
zare“ a războiului. „Nu știu ce ar tre
bui să demonstreze mai mult incon
sistența politicii de vietnamizare de- 
cit evenimentele din Laos și Cam- 
bodgia", a precizat senatorul. Rcfe- rindu-se la căile de încetare a războiului din Vietnam și de normalizare a situației din întreaga Indochina, Fulbright a arătat că S.U.A. 
trebuie să-și retragă sprijinul acor
dat actualului regim saigonez, pre
cum și forțele armate din această re
giune. și să-și concentreze atenția in 
direcția unei reglementări politice 
a problemelor.

REPUBLICA

DOMINICANĂ

Șapte partide 
de opoziție nu vor mai 
partieipa la alegerile 

prezidențialeSANTO DOMINGO 3 (Agerpres). - .Șapte partide de opoziție din Republica Dominicană au anunțat că nu vor mai participa la alegerile prezidențiale de la 16 mai, ca urmare a refuzului președintelui țării, Joaquin Balaguer, de a demisiona pentru a nu se bucura de privilegii suplimentare față de ceilalți candidați prezidențiali. într-o scrisoare de răspuns adresată președintelui Balaguer, care afirmase că o demisie a sa „ar lăsa porțile deschise pentru o lovitură de stat", partidele de opoziție au declarat că, dimpotrivă, atitudinea actuală a președintelui face să planeze un asemenea risc asupra țării.

Munchen (Republica Federală a Germaniei). Participanții la acest marș pentru pace militează pentru destindere, dezarmare, normalizarea relațiilor dintre cele două state germane și participarea lor la lupta pentru securitate în Europa și în lume. Pe una din pancarte se poate citi : „Să fie recunoscută R.D.G."

agențiile de presă transmit:
0 delegație a Ministerului Sănătății al Republicii So

cialiste România condusă de Uan Enăchescu, ministrul sănătății, a făcut, între 27 martie și 3 aprilie a.c., o vizită în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația lui Nikola Gaprgievski. președintele Consiliului federal al sănătății și prevederilor sociale. în timpul vizitei a fost încheiat un plan de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România' și Consiliul federal al sănătății și prevederilor sociale al R.S.F. Iugoslavia. La 3 aprilie, delegația română a părăsit Belgradul.
In cadrul tradiționalei 

ofensive de primăvară, nu- meroși muncitori japonezi din industria constructoare de mașini, din industria metalurgică, chimică, precum și șoferii din Tokio, Osaka și din alte orașe au organizat acțiuni greviste, cerînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. In afară de revendicările cu caracter economic, greviștii cer, de a- semenea, anularea tratatului de securitate japono-american.

că este gata să ajungă la un acord imediat privind interzicerea experiențelor nucleare subterane pe baza folosirii mijloacelor naționale de detectare a acestor experiențe, relatează agenția TASS. Pentru controlul interzicerii exploziilor nucleare subterane nu este necesar — se subliniază în răspuns — să se recurgă la schimbul internațional de informații privind stațiile seismografice.
Unitățile britanice au in

tervenit din nou în Irlanda
Guvernul sovietic 3 dccla- rat, răspunzînd unui apel al secretarului general al O.N.U., U Thant,

Declarația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud in legătură cu evenimentele 

din CambodgiaSAIGON 3 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea a dat publicității declarația unui purtător de cuvint al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud in legătură cu situația din Cambodgia. Declarația condamnă imperialismul american și grupul Lon Noi—Sirik Matak de la Pnom Penh, care au sabotat politica de independență, pace și neutralitate, promovată de prințul Norodom Sianuk, în sprijinul căreia poporul khmer a organizat recent demonstrații în toate provinciile Cam- bodgiei.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud își exprimă, totodată, protestul categorie față de calomniile lansate de grupul Lon Noi—Sirik Matak împotriva poporului vietnamez „pentru a submina solidaritatea dintre popoarele khmer și vietnamez în lupta împotriva imperialismului american".Frontul Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — conchide declarația — au promovat în mod constant o politică de întărire a legăturilor de prietenie și bună vecinătate cu Cambodgia, pe baza respectării independenței, suveranității, neutralității și integrității teritoriale a statului cambodgian, în li

mitele frontierelor sale actuale, precum și pe baza respectului reciproc și a neamestecului in afacerile interne ale altor state.
Mesajul prințului 

Norodom Sianuk adresat 
secretarului general al O.N.U.PEKIN 3 (Agerpres). — Prințul Norodom Sianuk a adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, un mesaj în care cere Națiunilor Unite să nu recunoască noul regim instaurat la Pnom Penh, întrucit acesta este ilegal, relatează agenția China Nouă, în mesajul său, Sianuk subliniază că „Statele Unite sînt răspunzătoare pentru evoluția situației din Indochina", menționind că, „dacă Organizația Națiunilor Unite dorește instaurarea pe o bază legală a păcii și stabilității în Indochina, trebuie să ceară S.U.A. să-și retragă forțele militare din cele trei țări ale peninsulei, lă- sîndu-le să-și hotărască singure soarta, conform acordurilor de la Geneva din 1954“.

Precizări privind declarația 
guvernului francez 

referitoare la situația din Asia de sud-estNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) Invitat de ziariști să prezinte o serie de pecizări in legătură. cu declarația guvernului francez privind Indochina, J. Kosciusko-Morizet, reprezentantul permanent al Franței la O.N.U., a subliniat că nu este vorba de propunerea organizării unei conferințe internaționale, ci de o „inițiativă" menită să ofere prilejul începerii unor consultări. El a adăugat că Franța nu respinge posibilitatea unei noi conferințe ca aceea din 1954 cu privire la Indochina sau aceea din 1962 ăsu- pra Laosului, dar este dispusă să dea ascultare oricărei alte sugestii. Kos
Dezvoltarea relațiilor

comerciale ale U. R. S.S.

ciusko-Morizet a declarat că, după părerea sa, Națiunile Unite ,,nu oferă un cadru propice găsirii unei soluții" pentru Indochina, dar țările membre ale O.N.U. pot să încurajeze un asemenea obiectiv.WASHINGTON. — Referindu-se Ia propunerea franceză privind convocarea unei conferințe internaționale in problemele Asiei de sud-est, secretarul de stat american, William Rogers, a declarat joi în timpul audierilor din Comisia senatorială pentru afacerile externe că guvernul a- merican „este interesat" în inițierea unor astfel de negocieri. El a exprimat însă multiple rezerve privind o- portunitatea convocării unei noi conferințe internaționale, care să discute această problemă in totalitatea ei. Prezentind unele aspecte ale politicii guvernului american în regiunea menționată, Rogers a afirmat că S.U.A. nu au, pentru'moment, intenția să acorde asistență militară sau să trimită trupe în Cambodgia.

GENEVA

Dezbaterile Comitetului special |

0. N. U. pentru codificarea • 
principiilor de drept internațional | 

• UN PROIECT DE DOCUMENT PREZENTAT DE DELEGATUL ■
ROMÂNGENEVA 3 — Corespondentul A- gerpres H. Liman transmite : In cadrul dezbaterilor preliminare ale Comitetului special O.N.U. pentru codificarea principiilor de drept internațional referitoare la relațiile pașnice și cooperarea între state. 

reprezentantul României, Aurel Cris- 
f.escu, a arătat că, ținind seama de faptul că Adunarea Generală a O.N.U. a cerut comitetului să-și încheie lucrările și să prezinte un proiect de declarație asupra principiilor dreptului internațional, co-

mitetului îi revine sarcina de a redacta și preambulul dispozițiilor generale și partea finală a declarației. 
El a supus spre consultare celorlalte 
delegații un proiect de document in 
acest sens, subliniind că România a- 
cordă o importanță deosebită adop
tării solemne, la cea de-a 25-a ani
versare a Organizației Națiunilor U- 
nite, a declarației asupra principiilor 
de drept internațional 
la relațiile prietenești și cooperarea 
dintre state in conformitate cu pre
vederile Cartei O.N.U.

referitoare

I
I
I
I
I

de nord *n noaPtea i°*  sPfe vineri, împotriva unor grupuri _ de catolici care manifestau pe străzile Belfastului. Agenția Reuter precizează că au fost folosite gaze lacrimogene pentru a-i împrăștia pe demonstranți.
Ministrul de externe ai 

R.D. Germane, Otto Winzer, 
a plecat vineri spre Cairo. El va avea convorbiri ,cu colegul său egiptean, Mahmud Riad, și va participa la o conferință a ambasadorilor și reprezentanților diplomatici ai R.D.G. în mai multe țări arabe și africane, precizează agenția A.D.N.

0 constituție provizorie dată publicității la Doha proclamă independența și suveranitatea micului protectorat britanic situat în regiunea Golfului Persic—Qatar. Constituția provizorie va intra in vigoare peste trei luni, iar noul stat va purta denumirea de „Dawlat Qatar".
Guvernul finlandez prezi- dat de Mauno Koivisto și-a prezentat vineri demisia președintelui Urho Kekkonen. Demisia urmează alegerilor generale ce au avut loc luna trecută. Observatorii politici apreciază că formarea noului cabinet ar putea întimpina unele dificultăți.

Autoritățile chiliene au 
inculpat oficial trei ofițeri 
SUperiOri *n r*n^urile cărora află It. colonelul Edgardo Fuenzalida. de a fi participat la rebeliunea antiguvernamentală lunii martie. Ei se sub aresț preventiv

se
de la sfirșitul află in prezent in unitățile llor.

Posibilitățile de extin
dere a cooperării econo
mice a R.S.F. Iugoslavia cu 
Albania au ^os*: anabzate iu ca_ drul unei dezbateri a Camerei Economice Federale a R.S.F. Iugoslavia, anunță agenția Taniug. Au fost făcute propuneri pentru sporirea volumului comerțului dintre cele două țări, care în ultimii ani se află intr-o creștere constantă.

Președintele Nixon a cerutCongresului să aprobe sporirea cu 6 la sută a salariilor funcționarilor poștali și ale celorlalte categorii de sala- riați ai poștei, precum și ale tuturor funcționarilor guvernamentali, inclusiv ale militarilor. Hotărirea a fost luată pentru a se preveni o reiz- bucnire a grevei poștașilor și pentru atenuarea altor focare de tensiune de pe frontul social din S.U.A.
Printr-un decret prezi

dențial, dat publicității Ia
Bagdad, generalii Saleh MahdiAmmash (fost ministru de interne), Hardan Takriti. (fost ministru Șal apărării) au fost numiți în calitate de vicepreședinți ai Republicii Irak, a anunțat vineri postul de radio Bagdad. Cu aceeași ocazie a aviit loc și o remaniere guvernamentală, care, după cum arată observatorii po piei, face parte din reorganizarea guvernamentală hotărîtă cu ocazia acorduluiîncheiat la 11 martie a.c. între autoritățile de Ia Bagdad și reprezentanții populației kurde.

MONACO
SESIUNEA UNIUNII [

INTERPARLAMENTARE IPARIS 3. — Corespondentul A- gerpres AI. Gheorghiu transmite : Vineri seara și-au încheiat lucrările cele cinci comisii ale Uniunii interparlamentare, întrunite in sesiunea de primăvară la Monaco. Comisiile au adoptat proiecte de rezoluții într-o serie de probleme importante, printre care : contribuția parlamentelor la întărirea securității pe plan regional și internațional ; cooperarea economică regională ; folosirea pașnică a teritoriilor submarine și a subsolului lor ; mijloace pentru lichidarea colonialismului și neocolonialis- mului ; contribuția sistemelor cooperatiste la progresul țărilor aflate în curs de dezvoltare : studentul în u- niversitate și în societatea de astăzi. Membrii delegației Grupului par

lamentar român, participant la se- R siune, au intervenit activ în dezba- ■ terile comisiilor asupra acestor pro- I bleme. Proiectul de rezoluție privind 9 cooperarea economică regională, pro- I pus de delegația română, a fost a- > doptat în unanimitate. Prof. univ. I Tudor Drăganu a fost reales în una- | nimitate președinte al comisiei juri- dice, ale cărei lucrări le-a prezidat I Simbătă și duminică se va intruni I consiliul interparlamentar, in care “ este reprezentat și Grupul parlamcn- I tar român, pentru a dezbate proiec- I tele de rezoluții elaborate în comisii. ■ Consiliul va stabili, totodată, ordinea I de zi a celei de-a 58-a conferințe I interparlamentare care va avea loc ■ la Haga in octombrie a.c.

La Roma au luat sfirșit lu
crările Conferinței anuale de 
colaborare intre Organizația Na
țiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.) și Fe
derația Internațională a Asocia
țiilor de Apicultura (Apimon- 
dia). Conferința, care a fost pre
zidată de prof. ing. V. liarnaj 
(România), a, analizat realizările 
programelor de sprijinire a ță
rilor in curs de dezvoltare.

Conferința a scos in eviden
ță. totodată, aportul adus de 
„Apimondia" la crearea unui 
climat de cooperare internațio
nală, precum .și inițiativele în
treprinse de România în cadrul 
„Apimondiei".

In Sudan, unde adepții ima_ mului El-Hadi El-Mahdi, șeful sectei religioase „Al-Ansar", au declanșat zilele trecute o rebeliune împotriva regimului, situația revine treptat la normal după lichidarea cartierului general al rebelilor instalat pe insula Aba de pe Nilul Alb. Comunicațiile telefonice au fost restabilite înce- pind de vineri pe întreg teritoriul Sudanului. Guvernul sudanez a instituit p comisie de anchetă în scopul elucidării ultimelor evenimente din țară, care au dezvăluit existența unui vast complot îndreptat împotriva regimului.

NEW YORK

Convorbirile cvadripartite > 
in problema Orientului Apropiat |

MOSCOVA 3. — Corespondentul A- gerpres, L. Duță, transmite : ..Printre partenerii comerciali ai Uniunii Sovietice se află peste 10(1 de state ale lumii, iar cu 82 de state Uniunea Sovietică face comerț pe bază de acorduri interguvernamentale", a‘declarat M. R. Kuzmin, prim-locțiitor al ministrului comerțului exterior, la o conferință de presă. Vorbitorul a arătat că ponderea țărilor socialiste în comerțul exterior sovietic este de 2/3. ajungînd în anul 1969 la 12 900 000 000 ruble. A cunoscut, de asemenea, o creștere considerabilă circuitul comercial al U.R.S.S. cu țările în curs de dezvoltare : de la1 700 000 000 ruble în 1965 la2 500 000 000 ruble în 1969.Volumul comerțului U.R.S.S. cu țările capitaliste a crescut în perioada 1965—1969 de la 2 815 600 000 la 4 331 400 000 ruble. Cu Franța, comerțul a crescut în perioada menționată de la 202 400 000 ruble, la 417 400 000. Noul acord comercial pe termen lung, a spus vorbitorul, prevede o nouă creștere considerabilă a comerțului sovieto-francez pe perioada 1970—1974.Comerțul sovieto-italian a crescut în perioada 1965—1969 de peste două ori, adică de la 224 700 000 la 493 500 000 ruble. La aceasta a contribuit într-o mare măsură contractul cu firma italiană „FIAT“, de colaborare în construirea uzinei de automobile. încheierea cu succes a tra

tativelor sovieto-italiene din februarie' privind semnarea acordului pe termen lung (1970—1974) a fost precedată de încheierea unui contract prevăzind livrarea de gaze către Italia, Uniunea Sovietică urmind să achiziționeze din .această țară țevi și utilaje pentru construirea de conducte de gaze.„Constatăm cu satisfacție, a spus vorbitorul, printre altele, apariția în R.F.G. a tendințelor de lărgire a relațiilor comerciale cu Uniunea Sovietică. O confirmare a acestui fapt o constituie contractul pe termen lung sovieto — vest-german cu privire la livrările de gaze sovietice în R.F.G., în schimbul țevilor de mare diametru și al utilajului pentru construirea de conducte". Schimbul de mărfuri intre U.R.S.S. și R.F.G. a crescut de la 248 500 000 ruble în 1965 la 496 800 000 ruble în 1969. Un loc însemnat în ce privește comerțul cu Uniunea Sovietică revine Japoniei. Volumul circuitului de mărfuri dintre cele două țări a crescut de la 326 100 000 ruble in 1965 la 558 700 000 în 1969.Noi apreciem în mod optimist perspectivele dezvoltării continue a comerțului dintre Uniunea Sovietică și țările capitaliste. întreaga experiență a dezvoltării comerțului exterior al țării noastre cu lumea capitalistă confirmă justețea învățăturii leniniste despre necesitatea obiectivă a relațiilor economice dintre țările cu orinduiri sociale deosebite.

NEW YORK 3 (Agerpres). — Ad- juncții reprezentanților permanenți ai S.U.A., U.R.S.S., Angliei și Franței la O.N.U. s-au întrunit joi în prima ședință de lucru pentru redactarea unui memorandum asupra stadiului tratativelor purtate pină acum de ambasadorii celor patru puteri in vederea reglementării politice a crizei din Orientul Apropiat. S-a convenit ca următoarea întrunire de lucru să aibă loc la 6 aprilie.

REGELE HUSSEIN : „CRED I 
ÎNTR-O SOLUȚIE PAȘNICĂ» 
ÎN ORIENTUL APROPIAT" |

„STARE 
DE URGENȚĂ" 

1N GUATEMALA
CIUDAD DE GUATEMALA 3 (A- gerpres). — Guvernul guatemalez a instituit joi seara „starea de urgență" pe timp de 30 de zile pe întregul teritoriu al țării. Un decret prezidențial subliniază că această măsură a fost luată din cauza „intensificării activităților subversive", al căror punct culminant l-a constituit răpirea ambasadorului R.F. a Germaniei, contele Karl von Spreti. Decretul suspendă toate drepturile civile, interzice activitățile politice și sindicale și anulează numeroase garanții constituționale. Controlul țării a fost preluat de Ministerul Apărării, forțele de securitate căpătînd dreptul să aplice legea marțială și să execute orice persoană condamnată la moarte în baza legilor de urgență.

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a declarat că consideră drept „un pas pozitiv" hotărirea ambasa- dorilor la O.N.U. ai celor patru puteri de a însărcina pe adjuncții lor să elaboreze proifectul unui memorandum care să cuprindă progresele realizate în cursul convorbirilor privind obținerea unei reglementări politice a conflictului din Orientul A- propiat. El a subliniat că „există u- nele domenii de acord, iar acestea trebuie să fie formulate".Ambasadorul Franței la O.N.U., Jacques Kosciusko-Morizet, a declarat ziariștilor acreditați la O.N.U. că reprezentanții celor patru puteri /.consideră acest memorandum drept un pas" care să permită reluarea misiunii ambasadorului Gunnar Jarring în Orientul Apropiat.
WASHINGTON. — Joi a avut loc la Washington o întrevedere între Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud. și Anatoli Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. in S.U.A., cu care prilej a fost examinată situația din Orientul Apropiat. După cum a anunțat purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat, o nouă întilnire va avea loc săptămîna viitoare.

ROMA — Intr-un interviu acor- I dat revistei italiene „Europeo", re- I gele Hussein al Iordaniei declară că este pentru aplicarea rezoluției Con- | siliului de Securitate din noiembrie I 1967 privind reglementarea conflic- B tului israelo-arab. „Cred într-o so- » 
luție pașnică in Orientul Apropiat", I a spus el. In opinia sa. retragerea g 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate este „singurul mijloc I 
de a se ajunge la pace". Suveranul | a adăugat că aplicarea rezoluției » 
Consiliului de Securitate „implică » 
recunoașterea Israelului. Cred in po- E 
sibilitatea de a trăi in pace cu Is- B 
raelul". întrebat în legătură cu ati- B tudinea organizațiilor palestinene ■ față de ideea unei reglementări paș- | nice, Hussein a spus : ..Sint sigur | că palestinenii vor înțelege în cele din urmă că trebuie ajuns la un g compromis pașnic. Dacă Israelul ac- B ceptă rezoluția Consiliului de Secu- “ ritate, atunci atacurile comandou- g riior vor înceta, comandourile nu-și 9 vor mai avea rațiunea de a fi“.

BEIRUT. Un comunicat difuzat de postul de radio libanez anunță că joi după-amiază a avut loc o întilnire a reprezentanților armatei libaneze și ai organizațiilor palestinene de rezistență. Intilnirea s-a desfășurat sub președinția generalului Jean Noujaim, comandantul-șef al armatei libaneze. „Toți participanții, se arată în comunicat, au căzut de acord asupra necesității stabilirii unei cooperări strînse pentru a se crea o atmosferă de încredere reciprocă".

Joi a început sesiunea 
de primăvară a parlamen
tului francez. Lucrările propriu- zise ale Adunării Naționale nu vor debuta însă decît marțea viitoare, o dată cu dezbaterea asupra politicii franceze în Mediterană și Orientul Apropiat. Noua sesiune are o agendă încărcată. Se acordă o importanță prioritară problemelor economice și sociale, între care un loc aparte il ocupă examinarea planului de dezvoltare economică a Franței in anii 1971—1975, elaborat de guvern în colaborare cu reprezentanți ai industriașilor.

Premierul desemnat Ma
riano Rumor 3 anunțat i°* seara definitivarea listei viitorului cabinet italian de centru-stinga, format la 27 martie. Tratativele purtate de reprezentanții partidelor politice participante la coaliția guvernamentală asupra celor 56 de posturi de subsecretari de stat s-au soldat cu următoarea repartiție : 33 de posturi au revenit democrat-creștinilor, 14 — reprezentanților P.S.I., 7 — reprezentanților P.S.U., 2 — republicanilor.

0 delegație economica 
și de prietenie a R. P. 
Chineze condusă de Fan I, președintele Comitetului pentru relații economice cu străinătatea, a sosit la Dacca, la invitația guvernului pakistanez, relatează agenția China Nouă.

Guvernul tanzanian a 
preluat controlul asupra 
companiei „Dar Es Salaam 
Motor Transport", ciobind-o in corporația națională de transporturi. „Dar Es Salaam Motor Transport" făcea parte din asociația britanică „Transport Overseas Limited", iar consiliul municipal al capitalei Tanzaniei nu deținea decît 25 la sută din acțiunile companiei. Hotărâta guvernului tanzanian se încadrează în măsurile adoptate în ultimul t)imp în vederea naționalizării treptate a mijloacelor de transport în comun.

Joi seara s-a deschis 
Săptămîna festivă vie- 
neză a filmului „Viennale 
1970". Tradiționala confruntare artistică a capitalei austriece, deschisă în prezența președintelui Austriei, Franz Jonas, se desfășoară anul acesta sub motto-ul : „Societatea și tînăra generație" și prezintă reușite realizări cinematografice din Austria și alte 10 țări.

„Cosmos 329". La 3 aprilie în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial aLPămintului „Cosmos 329". După cum transmite agenția TASS, satelitul este destinat continuării explorării spațiului cosmic, potrivit programului anunțat anterior.
La Ankara a fost publicat vineri seara un nou bilanț al recentelor cutremure de pămint din Anatolia apuseană. în care se arată că pină in prezent au fost înregistrați 1086 morți și 1176 răniți. Totodată, 8 294 de case au fost distruse complet, iar 5 586 grav avariate.

Avionul „Boeing-707". aparținind companiei japoneze „Jai". a decolat vineri in direcția Phenian de pe aeroportul din Seul, unde fusese imobilizat 79 de ore. La bordul său se află cei 15 sludenți care au organizat deturnarea, precum și Shinjiro Yamamura, viceministrul .japonez al transporturilor, luat ca ostatic in locul pasagerilor. In fotografie : Pasagerii părăsesc bordul avionului
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șt dlfuzorll din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 40 360


